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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.
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Ö N S Ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı bir şe
kilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet Planlama Teşki
lâtınca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bulunmakta
dır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Planlama Teşkilâtının kurulması hak- 
kındaki 91 sayılı kanun» yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde 
daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında olduğu gibi, 91 Sayılı 
Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tü
zük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, ihtisasları 
ile ilgilli konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek 
ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma planı ça
lışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkı- 
sim sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurul
muşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları süre; Bi
rinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanmasında edi
nilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzmanlaşma gözönüne alına
rak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih DPT - 1160 sayılı 
genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük gere
ğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların görünüşünü yan
sıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağ- 
lıyabiiecek kişiierin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların rapor
törlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları yürütmüşler
dir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabilmesi 
amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtın’ca bir «çalışma modeli» hazırlanmış ve 
bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. 
Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı 
kalmışlar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kal
mışlardır.



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, «aşamalı planlama» yön
temi kullanılarak hazırianmaktadır. «Üç aşamalı Planlama» olarak adlandırı
labilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içermektedir;

1 — Makro inceleme aşaması,

2 — Sektör incelemeleri,

3 — Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları raporlar genel
likle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeier olmakla birlikte 
özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem 
ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağlı ola
rak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katılan bütün uz
manların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu 
nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (ki
şisel görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer bilgi
kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporlarından, temel bel
geler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pianmın 
Ülkemizin temel sorunları olma niteliklerini süıdüregeîen; istihdam, hızlı sa
nayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası den
ge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yük
seltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve scsyo-ekonomik gelişme
nin hızlı ve düzenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlan
ması konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, özel İhtisas Komisyon
larında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üye
lere, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA

TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK



S .  G İ R İ Ş

Sektörün Fanımı ve Sınırlanması

Soda ve Sodyıımbikarbonat Uluslararası Standart Sanayi Tasnifine 

(ISİC) göre grup kodu (311) olan Kimya Sanayii içinde yer almaktadır.

Gümrük Giriş Tarife Numaralan :

Soda Sanayii, ana ve ağır kimya sanayiinin temel unsurlarından biridir. 
Ürettiği mallar (hafif soda, ağır soda ve sodyum bikarbonat) miktar ve kulla
nış yeri olarak geniş bir taleple karşı karşıyadır. Fakat, bütün bunlara rağmen 

Soda Sanayii’nin memleketimizde kuruluşu çok gecikmiştir. Öyleki, bizden 

çok daha geride kalmış elan ülkeler bu ihtiyaçlarını ya kısmen karşılamışlar
dır veya bu hususta teşebbüs halindedirler.

Memleketimizde Soda Sanayii'nin kurulması için ilk çalışmalar, Türkiye 

İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Sümerbank ve Etibank’tan 
kurulan ve Devlet Plânlama Teşkilâtının koordinasyonu altında olan bir ko
mitenin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Seda (Sodyum Karbonat) 
Projesi ile ilgili bir Fizibilite Raporu hazırlaması için gerekli araştırmaları yap

makla görevlendirilmesiyle başlamıştır. Soda Sanayii A.Ş.’nin 23 Ekim 1969’- 
da kurulmasından, Haziran 1968’de hazırlanan Fizibilite Raporunun da Şir

ketin kuruluşundan sonra DPT’na mevcut kanunlar çerçevesinde, teşvik gör
me isteğiyle verilmesinden sonra, 1. Nisan 1970 tarihinde DPT'nca Teşvik. 
Belgesi verilmiştir.

Bu arada yeni kurulan Şirket, yabancı kalifiye firmalarla temasa geçip 
onlardan know-how, mühendislik, yabancı menşeli makina ve ekipman ve il
gili hizmetler için teklifler almıştır. Ondan sonra da, teklifleri yapan firmala
rın tesislerinden son teknik gelişmelere uygun bir şekilde ve modern, eko
nomik ve yüksek rand,manii tesisler olabilmesi için pazarlık ve tartışmalara 
girişilmiştir.

Kredi temininde çekilen güçlüklerle ve bazı kartel firmaların oyalama

ları ile tesisin kuruluşuna geçilmesi gecikmiştir. Bunlardan dolayı da sebep-

Sodyumkarbonat (Kalsine) 

Sodyumkarbonat (Kristal) 

Sodyıımbikarbonat 28 42 11

28 42 13

28 42 14



ler makul görüldüğünden Teşvik Belgesinin süresi 1.4.1972’ye kadar yeniden 

uzatılmıştır.

Bu tip güçlüklerden sonra 13 Mayıs 1971 tarihinde mühendislik, süper- 
vizyon ve dış malzeme teslimatı ile ilgili hizmetler için Fransız Krebs ve Po
lonya Polimex firmalarının konsorsiyumu ile mukavele imzalanarak bu proje
nin gerçekleştirilmesi yönünden pozitif bir adım atılmıştır.

Fransa ve Polonya'dan temin edilen dış kredilerden sonra bu mukavele 
13 Mayıs 1972’de yürürlüğe girmiş ve fabrika ana binalarının temeli 2 Hazi
ran 1973 günü atılmıştır. Tuz işletmesi ve Kireçtaşı işletmesi gibi iki ayrı 
üniteyi daha ihtiva eden bu tesislerin 23 ay gibi gibi kısa bir zamanda in
şaat ve montajı ikmal edilerek 8 Mayıs 1975 günü ilk tecrübe işletmesine
başlamış ve bir ay sonrada piyasaya ilk Türk Sodasını arzetmiştir.

Şirket 23 Ekim 1969 tarihinde «Soda Sanayii A.Ş.» adı altında 10 Mil
yon TL.Tık ilk kapitalle kurulmuş ve bu kapital 1971 Aralık ayında 90 Milyon 
TL.'sına, 1973 yılı Ekim ayında 250 Milyon TL.'sına ve memleket içi fiatlarda 
vukubulan büyük artışlar ve ilk projede öngörülmeyen bazı değişiklikler ne
ticesi artan yatırım maliyetini karşılamak üzere 1974 yılı Aralık ayında 310 
Milyon TL.'sına yükseltilmiştir. Bunu Finanse eden ortaklar ve katılma pay
ları 310 Milyon TL.’lık kapitale göre şöyledir.

Kuruluş kapasitesi 150.000 ton/yıl baz soda olarak tesbit edilmiş olan 
bu tesislerde yapılan garanti tecrübeleri sırasında yılda 155.000 ton baz so
da üretilebileceği kesinleşmiştir. Alt yapı tesisleri 300.000 ton/yıl kapasite
ye göre kurulmuş olan bu tesislerin ilk işletmesini müteakip iç ve dış piyasa 
durumuna göre ve tahminen 8 yıl içerisinde iki etapta olmak üzere 300.000 
ton/yıl kapasiteye tevsi suretiyle iblâğ edilecektir. 400.000 m - ’ 11 k bir alan 
içerisinde kurulmuş olan Soda tesislerini aynı yerde 600.000 ton/yıl kapasi
teye çıkarmak ve 1974 yılında bu tesislerin hemen yanında satın alınan 
300.000 rrP'iik arazide ayrı bir kompleks kurmak suretiyle 1,0- 1,2 miiyon 
baz soda kapasitesine yükseltmek imkânları mevcuttur.

Tesisin yeri, Mersin'in 14 km. doğusunda Kazanlı bucağının hemen ba
tısında ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Bunun dışında da Mersin’in 24 km. 
kuzeyinde Gözne asfalt yolu üzerindeki Dalakderesi mevkiinde Kireçtaşı İş-

Türkiye İş Bankası

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A. Ş.

Sümerbank

Anadolu Sigorta T.A.Ş. 

Paşabahçe Ticaret Ltd. 

Müteferrik (Halkta)

123.828.000 TL.

120.934.000 TL 

62.000.000 TL.

172.000 TL.

172.000 TL. 

2.894.000 TL.

310.000.000 TL.



letmesi ve Mersin'in 48 km kuzey doğusundaki Arabali mevkiinde de yeraltı 
tuz işletmesi tesisleri mevcuttur. Tuz istihracı ile ilgilli olarak çıkarılmış bu
lunan tüzüğe uygun olarak bu saha için Gümrük ve Tekel Bakanlığına İşlet
me ruhsatı verilmesi yolunda yapılan müracaatın neticesi beklenmektedir.

Herhangi bir döviz ihtiyacı vukuunda kredilerden faydalanacağı teşvik 
belgesinde belirtilmiştir. Tesisin kuruluş kapasitesi ve garanti tecrübelerin
den sonra elde edilen neticelere göre, yeni kapasite rakamları aşağıdadır :

Kuruluş Kapasitesi Yeni Kapasite 
Ton/Yıl Ton/Yıl

Ağır Soda 82.200 95.000
Hafif Soda 57.200 58.900
Rafine bikorbonat 
(Teknik - Yemeklik -
Farmasötik olarak) 18.200 18.200
Tuz 255.000 290.000
Kireçtaşı 200.000 225.000

II. MEVCUT DURUM :

1. Sektürün Kuruluşu :

Bu sektörde Türkiye’de faaliyette bulunan tek kuruluş Mersin’deki Soda 
Sanayii A. Ş.’dir ve Özel Sektördür. Şirkette yabancı sermaye ve ortaklık 
yoktur. Şirketin sermayesi ve ortakları biraz önce gösterilmiştir.

2. Mevcut Kapasite :

TABLO : 1
Soda ve Sodyum Bikarbonat Sektöründe Kurulu Kapasite 

1975 Yılı Durumu

Sıra No. Ana Mal Kapasite Birimi Kapasite

d) (2) (3) (4)

1. Ağır Soda Ton 95.000

2. Hafif Soda » 58.900

3. Rafine Sodyum Bikarbonat 
(Yemeklik ve Farmasötik dahil) » 18.200

Not : Ağır ve Hafif Soda kapasite toplamları aynı kalmak üzere ağır soda azaltı
lıp hafif soda arttırılabilir.
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3. Üretim :

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji

Bu tesisler, amonyak • soda usulü diye bilinen Solvay metodu esasına 

göre kurulmuş olup, gerekli otomatik kontrolları ihtiva etmekte ve dünyanın 
en modern fabrikalarından biri durumunda bulunmaktadır.

Soda'nın ana maddesi ve ara ürünü oian Ham Sodyum Bikarbonatın 
(NaHC03) Sentezi

Tuz İşletmesinden, 48 km.’lik ve PVC’den yapılmış bir yeraltı boru hat
tı ile, litrede 305 - 310 gr. tuz ihtiva eden salamura (Tuzlusu) Soda üretim 
tesislerine alınarak orada Soda ve kireç sütü ile arıtılır ve arıtılmış bu sa
lamura CO, gazı ve amonyak ile doyurulur. Bu amonyaklı salamura bilâhare 
karbonatlaştırma kolonlarında (Solvay kolonları), Kireştaşı fırınlarında kok 

ve kireçtaşının yakılmasından elde edilen % 40’lık ve kalsinasyondan geri 

kazanılan % 70'lik C02 gazı ile reaksiyona sokularak ham NaHC03’a dönüş
türülür. Vakum filtrelerinde ana mahlülden ayrılan bu ham Sodyum Bikarbo
nat Hafif Sodaya dönüştürülmek üzere kalsinasyon ünitesine gönderilir.

Ana mahlülde meydana gelen amonyum klorürdeki (NH,CI) amonyağın 

geri kazanılması için bu mahlül önce bir ön kireçlendiriciye ve sonrada bu

harlı bir distilâsyon kolonuna gönderi11ir. Burada kullanılan kireç sütü, ki
reçtaşı yakma fırınlarının altından çıkan yanmış kirecin su ile söndürülmesi 

suretiyle elde edilir.

Bu suretle geri kazanılan amonyak tekrar sisteme sokulur. Muhtelif 
sebeplerle vukubulan amonyak kaçaklarını telâfi için sisteme ayrıca, dışarı

dan satın alınan amonyak verilir. Amonyum klorürün klorür anyonu kireç sü- 
dünün kalsiyum katyonu ile birleşerek kalsiyum klorür haline dönüşür (CaCI2) 
ve bir miktar tuzu, kalsiyumun karbonat ve sülfatlarını ve magnezyum hid

roksiti ihtiva ederek bu endüstrinin kimyasal artık maddelerini teşkil eder 

ve atılır.

Hafif Soda Üretimi

Ham sodyum bikarbonat kalsinasyon ünitesinde, buhar borulu ve en- 
direk ısıtmalı kalsinatörlerde 230 - 250°C’ta ısıtılarak CCh’ini kaybeder ve 
Hafif Soda’ya Na2CO:, dönüşür. Buna Hafif Soda denmesinin sebebi yo
ğunluğunun 0,5 - 0,6 arasında olmasındandır.

Ağır Soda Üretimi

Hafif Soda, Ağır Soda ünitesinde bir molekül sodaya bir molekül su

yun biraz fazlasına tekabül edecek şekilde su ile muamele edilerek Na2C03 
H20 kristallerine dönüştürülür ve buhar ısıtma borulu bir kurutucuda bu 
verilen su buharlaştırılarak ağır soda kristal şeklini muhafaza ederek kü-



çi'ık granüller halinde elde edilir. Bu grandiler elenerek cam sanayiinde 
kullanılmaya uygun eb’attakiller alınır ve torbalanır.

Sodyum Bikarbonat Üretimi
(Rafine - Farmasötik - Yemeklik)

Soda fabrikalarında üretilen ham bikarbonatın (% 80 NaHC03, % 18 
rutubet, % 2 NH,4HC03) bir kısmı ana çözelti (bikarbonat kristalleri alın
mış) ile karıştırılır. Elde edilen karışım, süt manzarası arz ettiğinden bi
karbonat sütü denir.

Bikarbonat sütü, karbonat çözeltisi elde edilmek ve NH4HC03'tan uzak
laştırılmak üzere dekarbonasyon kolonuna gönderilir. Elde edilen çözeltiye 
az birmiktar aktif karbon karıştırılarak filtre edilir.

Tekrar bikarbonat elde edilmek üzere bir miktar soğutularak karbonas- 
yon kolonuna gönderilir. Kolona verilen karbondioksitle teşekkül eden bi
karbonat seperatörde kısmen çözeltisinden ayrıldıktan sonra santrifüj edilir. 
Elde edilen bikarbonat Bühler kurutucusunda kurutulduktan sonra siklon 
ve torba filtrelerden silolara alınır. Elde edilen sodyum bikarbonat paketle
nerek satışa arzedilir.

Separatörden elde edilen çözelti tekrar ham bikarbonat ile karıştırılmak 
üzere başlangıç noktasına gönderilir.
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TABLO : 2 

Birim Üretim Girdileri 

(1 Ton baz Soda için)

Girdiler Birim Miktar

1. HAM MADDELER

Tuz Ton/l ton baz Soda’ya 1.7

Kalker Ton/l ton baz Soda’ya 1.3

Kok Kg / 1 ton baz Soda’ya 105

YARDIMCI MADDELER

Amonyak Kg / 1 ton baz Soda’ya 8

Sudkostik (% 100 cinsten) Kg / 1 ton baz Soda’ya 2,5

Sülfat asidi (66° Be) Kg / 1 ton baz Soda’ya 4

Alüminyum sülfat Kg / 1 ton baz Soda’ya 1

Klorür asidi (% 34'lük) Kg / 1 ton baz Soda’ya 1

Korrozyon inhibitörü İt /l ton baz Soda’ya 3

ENERJİ

Fuel - oil Kg / 1 ton baz Soda’ya 110

Motorin Kg / 1 ton baz Soda’ya 1

Elektrik KwS/l ton baz Soda’ya 40

Not : 40 kws elektrik girdisi Çukurova Elektrik A.Ş.’den takviye maksadiyle alı
nandır. Esasında Şirket kendi elektriğini üretmektedir ve Fuel-oil girdisinin 
içerisindedir.



b) Üretim

Yurt içi üretime yeni kurularak Mayıs 1975 ortasında faaliyete geçen 
Soda Sanayii A.Ş.’i tesisleri tarafından başlanmıştır.

TABLO : 3 
Yurt içi Üretimi (Birim) Ton

Y ı l l a r

Sıra No. Ana Mallar 1960 1961 1975

(D (2) (3) (4)

1. Ağır Soda — — 4136

2. Hafif Soda — — 19664

3. Rafine Sodyum

bikarbonat — — 451

Kaynak : Soda Sanayii A.Ş.

TABLO : 4 
Yurt içi Üretim (Birim) 1000 TL.

Y ı l l a r

Sıra No. Ana Mallar 1960 1961 1974 1975

(1) (2) (3) (4)

1. Ağır Soda — — — 11353

2. Hafif Soda — — — 52709

3. Rafine Sodyum 
bikarbonat — — — 1533

Not : Fabrika satış fiatlarına gider vergisi dahil değildir.

4. DİŞ TİCARET DURUMU 

a) İthalât 

1. Ürün ithalâtı



TABLO : 5
SODA SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI Birim (Ton)

Sıra Ana
Y 1 L L A R

No. Mallar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (») (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Sodyum
karbonat

(kalsine) 18.000 18.100 27.900 24.500 25.200 38.900 42.000 43.300 43.500 48.670 63.234 64.285 62.625 77.993 75.266 72.422
2. Sodyum bi

karbonat 1.456 1.406 2.349 2.963 2.856 4.080 5.789 7.079 15.954 15.954 19.000 14.334 8.993 16.015 6.836 9.819

Kaynak : Dış Ticaret yıllık istatistik ve 3. cü beş yıllık kalkınma plânı diğer kimyasal maddeler özel ihtisas komisyonu raporu.

TABLO : 6

SODA SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALÂTI Birim (CİF 1000 TL.’sı)

Sıra Ana
Y 1 L L A R

No. Mallar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Sodyum
karbonat
(kalsine) 12.578 18.422 20.173 21.172 24.742 43.366 59.172 55.558 71.387 155.261 188.028

2. Sodyum
bikarbonat 2.185 2.879 3.854 8.135 8.386 12.378 14.334 7.448 15.321 13.487 24.447

Kaynak : Dış Ticaret yıllık istatistik ve 3. cü beş yıllık kalkınma plânı diğer kimyasal maddeler özel ihtisas komisyonu raporu.



2. Yarı ürün ithalâtı

Bu sektörde yarı ürün ithalâtı yoktur.

3. Ham madde ithalâtı

Bu sektörde ham madde ithalâtı yoktur.

4. Yardımcı madde ithalâtı

TABLO : 7

Soda Sektörü Yardımcı Madde İthalâtı CİF Birim) $

Sıra No. Yardımcı Madde 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Amonyak — — 134.000

2. Korrozyon inhibitörü 
ve diğerleri — — 80.000

Kaynak : Soda Sanayi A. Ş.

5. Yedek parça ve işletme malzemesi ithalâtı

Tesisler 1975 ortalarında üretime geçtiği için yedek parça ve işletme 
malzemesi ihtiyacı yatırım içerisinde gelenlerden temin edilmiş ve ayrıca 
bir ithalât yapılmamıştır.

b) İhracat

Soda tesisleri 1975 yılı ortalarında tecrübe üretimine başladığı cihetle 
ve Türkiye’nin ilk Soda Fabrikası olması sebebiyle 1960 • 1975 yılları arası 
ürün ihracatı yoktur. İhracata 1976 yılında başlanmıştır.

5. STOK DURUMU :

Ürün ve ham madde stoku

1960 - 1974 yılları arası soda üretimi olmadığı ve bütün ihtiyacın it
halâtla temin edildiği ve bu yıllar arası ürün stoku’nun ne olduğunun biline
memesi sebebiyle tablo yapılamamıştır. Yalnız Mersin Soda tesislerinin faa
liyete geçtiği 1975 yılı için ürün ve ham madde stokları aşağıda verilmiştir.



TABLO : 8 

Soda Sektörü Ürün Stoku (Birim) Ton

Sıra No. Ana Mallar 1975 Yılı Sonunda Stok

(1) (2) (3)

1. Ağır Soda 1.664

2. Hafif Soda 1.466

3. Rafine Sodyum Bikarbonat 338

Kaynak : Soda Sanayii A. Ş.

TABLO : 9

Soda Sektörü Ham Madde Stoku (Birim) Ton

Sıra No. Ana Mallar 1975 Yılı Sonunda Stok

(1) (2) (3)

1. Tuz 3358

2. Kalker 262

3. Kok 2458

Kaynak : Soda Sanayii A. Ş.

6. YURT İÇİ TALEBİ :

Memleketin tek Soda Fabrikası olan Mersin Soda Sanayii 1975 yılı or
talarından itibaren faaliyete geçtiği cihetle yurt içi tüketim 1975 yılına kadar 
ithalât rakamları ile aynıdır. Yalnız 1975 yılı için ithalât ile Mersin Soda Sa- 

nayii’nin üretimi birleştirilerek yurt içi talep hesaplanmıştır. İthalât bugüne 
kadar yalnız Hafif Soda ve Sodyum bikarbonat olarak yapılmakta olduğundan 
1975 yılı için Soda Sanayii’nin hafif ve ağır soda üretimleri Sodyum Karbonat 

(kalsine) adı altında birleştirilmiştir.



TABLO : 10 
Soda Sektörü Yurt İçi Talebi (Birim) Ton

Sıra No. Ana Mallar 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Sodyum karbonat 
(kalsine) 63.234 64.285 62.625 77.993 75.266 96.222

2. Sodyum bikarbonat 19.000 14.334 8.993 16.015 6.836 10.270

Kaynak : Dış Ticaret Yıllık istatistikleri ve Soda Sanayii A. Ş.

TABLO : 11 
Soda Sektörü Yurt İçi Talebi (Birim) 1000 TL.

Sıra No. Ana Mallar 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Sodyum karbonat 
(kalsine) 43.366 59.172 55.558 71.387 155.261 252.090

2. Sodyum bikarbonat 12.378 14.334 7.448 15.321 13.487 259.80

Kaynak : Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri ve Soda Sanayii A. Ş.

Tablo (5) ve (9)’dan görüleceği üzere;

Sodyum karbonat (kalsine) yurt içi taleplerde yıllık muntazam artış

lardan ziyade muayyen yıllarda ani sıçramalar yani artışlar göze çarpmak
tadır. Bu bakımdan yurt içi talebin ortalama yıllık değişme oranları yerine 

yıl gruplarının ortalama sıçrama oranlarının nazarı itibara alınması ve buna 
göre nedenlerinin açıklanması daha uygun ve faydalı görülmüştür. Buna 

göre; Sodyum karbonat (kalsine) için aşağıdaki Tabloda yurt içi talep orta
lama değişme oranları gösterilmiştir.



TABLO : 12

Sodyum Karbonat (kalsine) Yurt İçi Talep Ortalama Değişme Oranı

1960-61 1962-64 1965-69 1970-72 1973-74 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ortalama Yıllık 
Talep (Ton) 18.000 26.000 44.000 63.000 76.000 96.000

Yıl gruplarına 
göre ortalama 
değişme oranı — + % 45 + % 70 + % 43 + % 20 + % 26

Tablo (ll)’in tetkikinden Soda tüketimindeki artışların;

a) 1962 - 64 yıllarında Çayırova Düz Cam Fabrikasının,
b) 1965 - 69 yıllarında Topkapı Şişe Fabrikasının,
c) 1973 - 74 yıllarında Anadollu Cam Sanayiinin üretime başlamaların

dan,
d) Ayrıca mevcut cam fabrikaları üretim ve tüketiminin genellikle her 

yıl artmasından,
e) Deterjan endüstrisindeki büyük üretim artışlarından ve yeni tesisle

rin devreye girmesinden,
f) Kâğıt Sanayiinin gelişmesinden, Alüminyum tesislerinin son yıllarda 

devreye girmesinden, ileri geldiği anlaşılmaktadır.
Türkiye’de cam tüketimi artışı hakkında aşağıda fikir verilmiştir : (1 Ton 

cama ortalama % 23 Soda hesaplamak lâzımdır.)

Türkiye’de 
Cam Tüketimi 

Yıîlar Ton

1962 59.977
1963 60.460
1964 77.601
1965 86.741
1966 94.749
1967 118.328
1968 127.604
1969 152.035
1970 167.112
1971 141.297
1972 166.250
1973 229.52.0
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Sodyum Bikarbonatın yurt içi taleplerindeki ortalama değişme oranları 
ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO : 13

Sodyum Bikarbonat Yurt İçi Talepleri Ortalama Değişme Oranı

1960-61 1962-64 1965-66 1967-70 1971-75

(1) (2) (3) (4) (5)

Ortalama yıllık
talep (Ton) 1425 2700 4900 17.000 11.300

Yıl gruplarına göre ortalama 
değişme oranı — + % 90 + % 82 + % 247 — %33

Tablo (12)’nin tetkikinden görüleceği üzere 1967 - 1970 yılları arası 
sodyum bikarbonat talebinde büyük bir artış olmuş, ancak 1971 - 75 arası 
yine düşüş kaydetmiştir.

Genellikle, deterjan ve boraks imâlinde, ilâç ve tekstil sanayiinde ve ka
bartma tozu olarak kullanılan sodyum bikarbonata olan talep memleketimiz 
endüstrisindeki gelişmeye paralel olarak artmış ancak 1967-70 yılları ara
sındaki büyük artışı boraks imalinde Soda’nın kullanılışı teşkil etmiştir. An
cak bilâhare boraks imalinde borun kalsiyum tuzları yerine sodyum tuzları
nın kullanılmaya başlanması bu maddeye karşı olan talebi yeniden azaltmış
tır. Bazı yıllarda talepte görülen iniş ve ani düşüşler ise ithalâtın stoklara 
göre ayarlanmasından ileri gelmiştir.

SODA’nm (Yurt içi talebin) bölgesel olarak dağılımı kabaca şöyledir

Marmara Bölgesi % 60
Akdeniz ve Güney Anadolu % 20
Ege Bölgesi % ıo
Orta Anadolu % 5
Diğerleri % 5

7. FİYAT DURUMU :

Aşağıda 1965 - 1975 yılları arasında sodyum karbonat kalsine ve sod
yum bikarbonatın CİF ithal fiyatları TL.’sı ve Dolar olarak ve ayrıca o yılki 
gümrük tarifelerine göre ithalâtçıya maloluş fiyatları aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. Ürünlerin ithâl fiyatları Tablo (5)’den değerlerinin tonaja bölün
mesiyle ve yıllık ortalama olarak hesaplanmıştır.



TABUO : 14
Sodyum Karbonat (kahsin<e) jn ith;al ve pkyasıa saıtış fiyatları

T A B L O1 S IU

1 T omun
I! Tonum enıdüsıtriy/e vre 1 Tonun

Yıllar

1 Tonun 
CİF 

TL. bedeli

1 Tonum 
CİF 

$ bedeli

gıümırüküü
ımaliiyelti

TTL.

tophane: lya 
malliyeîti 

TL.

toptancıya 
satış fiyatı 

TL. Gümrük %

O) (2) (3) ((«) 45) (6)

1965 324 35.60 501-3.0© 5531 608 15
1966 480 52.86 7415.32 820) 902 15
1967 489 53.85 7519.79) 8361 920 15
1968 487 53.84 75(6.19) 8321 915 15
1969 508 55.95 7818.80 8681 955 15
1970 686 44.62 1121.1.82 13331 1466 30
1971 920 63.70 114210.531 1562! 1718 15
1972 887 62.02 1137(0.29) 1507^ 1650 15
1973 915 64.07 1142(0.663 1562! 1718 15
1974 2063 146.03 31644.29) 40081 4409 30
1975 2596 179.00 35112.80 3:8641 4250 1

Not : Sütun (4)’teki maliyete % 4 akreditif we lbanka ma.sraıflaırı ile ortalama % 6 nak
liye masrafları ilâve edilerek sütıun (5)”tek:i endüstriye maliyeti ve buna % 10 kâr 
koyularak toptancı fiyatı sütun (6)) hıesaıplanmııştır.

Yukarıdaki tablodanda göırübeceıği üzere sodyuım karbonat (kalsine) ın 
CİF ithâl bedeli (1966-1973) yılları anası nda % 20-22 [mertebelerinde artarken 
gümrüklü maliyeti gümrük verg;i ve res im lerinin % 1 - 1'5 - 30 arasında de
ğişmesi nedeniyle daha farklılık göstermiştir. 1974 've 1975 yıllarında orta
lama $ 64/ton değerli sodanın yine ortalama 146 ve; 179ı dolara yükselmesi 
bilhassa 1974 yılında büiün kimyevi mıaddelerde oldluğu gibi dünya Şatları
nın ani ve büyük oranda artmışımdan ileri gelmiştim. Haddizatında aynı yıl 
Türkiye ve hatta büyük cam fabırikalaırımıız mevcut anlaşmalarının dışında 250 
-325 dolar/ton fiatla soda ithâl etmiş 've bunu bile tedarikte sıkıntı çekmiş
tir. 1975 yılından itibaren Düny'a Cam sanayiinin bir buhrana girmesi, Avru
pa’da bazı fabrikaların faaliyetlerini durdurması ve bazılarının da üretimleri
ni düşürmeleri, bazzı soda fab»rik.ala.rın ın yeni tevsillerii ile devreye girmesi 
soda hatlarının yeniden düşürmeye başlamıştır. Yukarıdaki Tabloda gösteri
len sodyum bikarbonat fiatları hafif sodaya aittir. Ağır soda Türkiye hemen 
hemen ithâl etmemiştir. Ağır sodanın fiatları genellikle ilâve bir işlem görme
mesi nedeniyle hafif sodaya kıyasla % 10-20 oranımda daha pahalıdır. Bu
gün yani, 1976 yılında batı memleketlerinden Soda ithâl edilse,



Hafif Soda CİF İstanbul’a : 8 0 - 9 0  Dolar/Ton

Ağır Soda CİF İstanbul’a : 110-120 Dolar/Ton

fiyatla alınabilirki bunun gümrüklü olarak endüstriye ve toptancıya maliyeti : 

Hafif Soda için : 2650 TL/Ton (takriben)

Ağır Soda için : 3250 TL/Ton »

değerleri bulur. Ancak Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi demir perde mem
leketleri, bilhassa Bulgaristan’ın Soda üretim kapasitesini 400.000 ton/yıl’- 
dan 1,2 mil. ton/yıl’a çıkarması neticesi damping yapmakta ve hafif sodayı 
takriben Ş 45/Ton FOB olarak satmaktadır.

Sodyum Bikarbonat fiatları da aşağıdaki Tablo 15’de verilmiştir;

TABLO : 15

Sodyum Bikarbonat İthâl ve Piyasa Satış Fiyatları 

T A B L O S U

Yıllar

1 Tonun 
CİF

TL. bedeli

1 Tonun 
CİF

$ bedeli

1 Tonun 
gümrüklü 
maliyeti 

TL.

1 Tonun
endüstriye 
toptancıya 
ve maliyeti 

TL.

1 Tonun 
toptancıya 
satışfiyatı 

TL. Gümrük %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19S5 535 58.92 830.72 914 1005 15
1966 497 54.73 771.72 849 934 15
1937 544 59.91 844.69 929 1022 15
1988 510 56.17 791.90 871 958 15
1939 526 57.92 816.75 899 989 15
1970 651 42.34 1149.99 1265 1391 30
1971 1000 69.25 1552.75 1708 1879 15
1972 828 57.90 1285.68 1414 1555 15
1973 957 67.01 1485.98 1635 1798 15
1974 1987 139.23 3474.70 3822 4204 30
1975 2489 171.65 4396.82 4835 5318 30

Sodyum karbonat (kalsine) için yukarıda ifade edilen hususlar sodyum 
bikarbonat için de aynen caridir. Ancak sodyum bikarbonatın teknik, rafine 
(food grade) ve farmasötik tipleri de mevcut olup, bunların fiatları farklıdır. 
Mersin Soda Sanayiin’de bu tiplerin hepsi üretilmektedir. Bugüne kadar Türki
ye’ye ithâl edilen sodyum bikarbonatın tamamına yakın kısmı düşük evsaflı 
ve teknik evsafta sodyum bikarbonat olmakla beraber aynı ürün (food grade) 
kalite istenen yerlerde de maalesef kullanılmaktadır.



Bugün, yani 1976 yılında Sodyum bikarbonatın dünya fiatları şu takribi 
mertebededir;

Rafine Sodyum Bikarbonat (teknik)

Rafine Sodyum Bikarbonat (food-grade)
Rafine Sodyum Bikarbonat (farmasötik)

Bunun gümrüklü olarak Türkiye’de endüstriye ve toptancıya maliyeti 
ise şöyledir;

CİF 120 dolar/ton 

CİF 140 dolar/ton 
CİF 220 dolar/ton

Rafine Sodyum Bikarbonat (teknik) 

Rafine Sodyum Bikarbonat (food-grade) 

Rafine Sodyum Bikarbonat (farmasötik)

3730 TL/ton 

4353 TL/ton 

6840 TL/ton

1976 yılında Mersin Soda Sanayii’nin ürettiği ana malların fiatları aşa
ğıda verilmiştir.

Ana Mallar

(D

Hafif Soda 

Ağır Soda

Fabrika fiatı 
TL/ton

(2)

3000

3300

Gider vergili 
fabrika fiatı 

TL/ton

(3)

3510

3861

Endüstriye 
ve Toptancıya 

maloluş fiatı 
TL/ton

(4)

3710

4061

Toptancıya 
satış fiatı 

TL/ton

(5)

4081

4467

Rafine Sodyum 
Bikarbonat

Teknik ve 
food-grade

Farmasötik

3400

6000

3978

7020

4178

7220

4595

7942

Not : 1) Endüstriye ve Toptancıya maloluş fiyatı hesaplanırken Türkiye’deki tüketim 
bölgeleri ve Mersin’e uzaklıkları nazarı itabara alınarak beher bona ortalama 
200 TL.’sı nakliye koyulmuştur.

2) Toptancı satış fiyatı, Maloluş fiyatına % 10 kâr koyulmuştur. Mersin Soda 
Sanayii bir defada en az 10 tonluk satışın fabrikadan yapılmasını kabûl et
tiği ve bu şekilde tatbikat yaptığı cihetle satışlarının takriben % 90'ı arada 
toptancı bulunmadan direk tüketiciye olmaktadır. Ayrıca yılda 20.000 tonun 
üzerinde ağır ve hafif soda tüketen Cam Sanayiine fabrika fiatlarından tak
riben % 10 oranında iskonto yapmaktadır.

Dünya piyasasından edinilen bilgilere göre Soda fiatlarında yeniden bir yük
selme meyli görülmektedir. 1974 yılında ve 1975 yılı başlarında Türkiye’ye 
ithâl edilen soda endüstri tarafından 5000 - 6000 TL/ton fiyatla kullanıl
mıştır. Bu bakımdan Mersin Soda Sanayii’nin mevcudiyeti bilhassa dünya 
soda fiyatlarının yükselmesi karşısında makûl bir seviyede kalınarak istik
rarı temin edici olacaktır.



8. İSTİHDAM DURUMU

TABLO : 16 

SODA Sektörün İstihdam Durumu

İşgücü (Kişi)

1. İDARİ VE TEKNİK ELEMANLAR 

Teknik Elemanlar :

(1) Mimar ve Mühendisler, Mühendis Şefler, Baş Müh..........................  22

(2) Fizikçi ve matematikçiler ..........................................................  —

(3) Biyolojist, Veteriner, Ziraat Mühendisleri ................................................ —

(4) Tıbla ilgili olanlar

— Doktor ve Operatör ..................................................................................  1

— Dişçiler .................................................................................................... —

— Diğer .......................................................................................................  —

(5) idareci ve Müteşebbisler

(1) idareci Memurları (idare Şefler, yardımcıları) .......................................  11

(2) Direktör ve Menacerler (Özel) (id. Mecliside)

Müdürler, Huk. Müş ...........................................................................  15

2. TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELEMANLAR

a) Teknisyen ve Teknikerler ..................................................................................  48

b) Sürveyanlar (Inş. Bakım Sürveyanı) 1

c) Tıb ve Diş Teknisyenleri —

d) Profesyonel Hastabakıcılar .................................................................................  3

e) Ulaştırma ve Muhabere Teknisyenleri ...............................................................  —

f) İdare Yardımcıları (Memurlar) .........................................................................  106

3. KALİFİYE İŞÇİ ....................................................................................................  230

4. DÜŞ İŞÇİ ............................................................................................................  411

T O P L A M  8 4 8

Kaynak : Soda Sanayi A. Ş.



Bütün personel ve işçi için haftalık iş saati 48’dir. işçi ücretleri Toplu 
Sözleşme ile tesbit edilmektedir, ilk toplu sözleşme 1.1.1976-31.12.1977 
devresini kapsayan iki yıl için yapılmıştır.

Instrumancı, kalifiye elektrikçi ve kaynakçı bulmada bazı zorluklar mev
cuttur.

9. MEVCUT DURUM ve TIKANIKLIKLAR :

Tesislerin kuruluş kapasitesi 150.000 ton/yıl baz soda olmakla bera
ber başlarda da açıklandığı gibi garanti tecrübeleri sırasında ve bilâhareki 
çalışmalarda elde edilen neticelere göre 165.000 ton/yıl baz sodadır. Halen- 
ki memleket içi tüketimin 110.000 ton/yıl civarında olduğu düşünülürse ar
tanı ihraç edilecektir. Nitekim Haziran 1976 itibariyle 20.000 ton/yıl ihracat 
bağlantısı yapılmıştır. Bunun kısa bir zamanda 30 - 35.000 ton/yıl’a çıkma
sı beklenmektedir. Biihassa soda fiyatlarında damping yapan Bulgaristan, 
Romanya ve Rusya'nın pazarlarını teşkil eden yakın ve orta doğuda ihracat 
yönünden büyük bir rekabet mevcuttur. Mersin Soda tesislerinin Akdenizde 
ve yakın doğu memleketlerine yakın oluşu, Suriye, Irak, Lübnan, İsrail ve 
Mısır'a Soda ihracatında yukarıda belirtilen memleketlere kıyasla tonda 8-10 
dolarlık bir nakliye avantajı sağlamaktadır. Ancak ve buna rağmen FOB Mer
sin ihracat hatlarının Hafif Soda için 55 - 70 dolar, Ağır Soda için 68 dolar 
ve Rafine Bikarbonat için 99 - 108 dolar gibi düşük bir seviyede oluşu ihra
cattan vergi iadesi temini ile kısmen zararların bir kısmını telâfi edebilir. Ay
lar önce bu konuda Ticaret Bakanlığına yapılan müracaat henüz neticelen
memiştir. Hiç olmazsa ihracattan muvakkat vergi iadesinin verilmesi ileride 
tespit edilecek kesin vergi iade oranından doğacak hakların alınmasını müm
kün kılabilecektir. Bu muvakkat vergi iadesinin bugünlerde çıkması beklen
mektedir. Ancak şu ana kadar yapılmış olan 250.000 dolarlık ihracattan ver
gi iadesi hakkı kaybolmuş bulunmaktadır. İhracattan vergi iadesinin biran ön
ce çıkarılması şarttır. Aksi halde büyük kayıplarla ihracatı yüksek düzeye 
çıkarmak zor olcaktır.

Sosyal ekonomik sorunların başında toplu sözleşmeler gelmektedir. 
Toplu sözleşmelerin ücret ve sosyal haklarına makul bir tavan tespit edilme
diği takdirde maliyet, fiat ve finansman problemleri daha da zorluklar gös
terecektir.

Hukuki ve teknolojik sorunlar mevcut değildir. Mersin Soda tesislerinin 
işletmeye açılışı bir yılı geçtiği halde bu zaman zarfındaki yurt içi satışlar 
ürün çeşitlerinin toplamı için 55.000 tonu geçmemiştir. Türkiye’nin iç tüke
timi olan takriben 110.000 ton/yıl'ın yanında bu satış rakamı çok düşük olup 
% 50 mertebesindedir. Bunun başlıca sebebi Mersin Soda tesislerinin 1975 
yılının Mayıs ayında işletmeye geçeceğinin ilgili resmi makamlara bildirilme
sine ve üretim programının verilmiş olmasına rağmen aynı yıl ithalâta izin 
verilmeye devam edilmiş ve Rusya, Arnavutluk gibi memleketlerle yapılan



ikili anlaşmalara soda için tahsis koyulmuştur. Bunun yanında 30.6.1975’- 
ten sonra % 1 olan gümrük vergisinin kararname gereği otomatikman % 
30'a çıkması icap ederken Ağustos 1975'te yeni bir kararname ile bu % 30 
oranı aynı yılın sonuna kadar tekrar % l'e düşürülmüştür. Bu sebeple bil
hassa demir perde memleketlerinden külliyatlı miktarda soda ithâl ve stok 
edilmiştir. 1976 yılı ortalarında dahi bu ithâl sodası ve sodyum bikarbonat 
stokları tükenmediği için cam fabrikaları hariç iç piyasanın diğer dallarına 
çok az miktarda satış yapılabilmiştir. Bu nedenlerle tesisler ortalama % 50-60 
kapasite ile çalıştırılmaya devam edilmiştir. Bu yüzden Şirket 1975 yılını 
51 milyon TL.'sı ve 1976 yılı ilk üç ayım da 13 milyon TL.’sı zararla kapat
mıştır. Türkiye’ye kaçak soda sokulmakta olduğu yolunda dahi söylentiler 
vardır.

Üretilen ürünlerin kalitesi demir perde memleketlerinin çok üzerinde 
olup ICI, Solvay ayarındadır. Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından 
sodanın kalitesi hakkında takdirkâr haberler alınmaktadır.

10. DİĞER MEMLEKETLERDEKİ DURUM ve İRDELEMESİ :

Diğer bazı ülkelerin soda üretim kapasiteleri şöyledir :

Diğer ülkelerin SODA üretim 
kapasiteleri (Takribi)

Kapasite
Ton/Yıl

1. Komşu ülkelerde

Bulgaristan
Romanya
Rusya
Yunanistan
Suriye
Irak
İran
Lübnan
İsrail

1.200.000
600.000

3.500.000
yok
yok
yok
63.000
yok
yok

2. Avrupa ülkelerinde

Almanya
Fransa
İtalya
Yugoslavya
Polonya
Ispanya

2.000.000
1.500.000

600.000
400.000 

1.000.000
200.000



Kapasite
Ton/Yıl

Çekoslovakya
İngiltere
Belçika
Avusturya
İsviçre
Hollanda

400.000 
3.000.000
750.000 
mevcut

»

3. Asya ülkelerinde

Çin
Hindistan
Pakistan
Japonya

1.000.000
400.000
100.000 

1.500.000

4. Amerika ülkelerinde

USA
Meksika
Brezilya
Kolombiya

6.000.000
200.000
200.000
200.000

(yeni Trona yatakları 
bulmuştur)

Afrika ülkelerinde

Mısır 100.000

Halen düyanın takriben 80 ülkesinde soda fabrikaları mevcuttur. Ay
rıca Irak, Fas, Arjantin, Peru Soda fabrikası kurmak istemektedirler. Poionya 
Montvi’deki fabrikalarını tevsi etmektedir. Avrupadaki Soda fabrikalarının 
çoğu % 50 - % 100 oranında ICI ve Solvay'e (Almanya, Avusturya, Fransa, 
İsviçre, ispanya, Hollanda ... gibi) ait bulunmaktadır.

Komşu ülkelerle Ticari İlişkiler :

İran : 63.00 ton/yıl kapasiteli hafif ve ağırsoda ve sodyum bikarbonat 
tesislerini havi İran’a bu miktar soda yetmemektedir. Bu sebepten demir per
de memeleketlerinden yılda ortalama 30.000 ton ağır soda, 15.000 ton hafif 
soda ithâl etmektedir. Bu memlekette yapılan pazar etüdü Türkiye’nin kara 
ve demiryolu nakliyatının pahalı oluşu, demiryolunun Van gölündeki feribot 
tıkanlığımn yarattığı zaman problemi ve İran resmî makamlarının Türkiye ile 
işbirliğine karşı gösterdiği menfi tutum sebebiyle İran’ın memleketimiz için 
Soda konusunda ümitbahş olamadığı merkezindedir.



Suriye : Suriye’de soda fabrikası mevcut değildir ve ihtiyacını Bulga
ristan ve Romanya’dan temin etmektedir. Yapılan temaslar bu memlekete 
toplam 10.000 ton/yıl hafif ve ağır soda’nın ihraç edilebileceği merkezinde
dir. Yakında temasta bulunulan bir firma kanalı ile ihracata başlanılması 
beklenmektedir.

Lübnan : Lübnan’da Soda fabrikası yoktur. Yıllık ihtiyacı 35.000 ton 
civarındadır. Bir cam fabrikası ile yapılan temaslar neticesi bu memlekete
10.000 ton/yıl ağır soda satılabileceği yolundadır. Ancak Lübnan’ın iç duru
munun karışıklığı bu temasların kesilmesine sebep olmuştur.

Irak : Irak'ta Soda fabrikası yoktur. Ancak 3 - 4 yıldan beri 150.000 
ton/yıl kapasiteli bir fabrikanın kurulması için ön hazırlıklar yapılmış olmak
la beraber bu konuda kararsız ve devlet mekanizması ağır işlemektedir. Yıl
lık ihtiyacının 60.000 ton mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
memleketlede Soda ihraç konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

İsrail : İsrail’de Soda fabrikası yoktur. Yıllık ihtiyacı takriben 40.000 
ton ağır ve hafif soda ve rafine sodyum bikarbonattır. Bu ülkede Soda Sana
yiinin bir mümessili mevcuttur ve iki cam fabrikası ile yıllık anlaşmaya va
rılmış ve ihracata geçilmiştir. Halen yılda 20.000 ton ağır ve hafif soda ve 
rafine bikarbonat rahatlıkla ihraç edilecektir. Daha önce ihtiyacının büyük 
bir kısmını Romanya ve Solvay'dan yapmakta idi.

Mısır : Romenler tarafından kurulmuş bir Soda fabrikası mevcut ol
makla beraber arızalar yüzünden tam çalışamamaktadır. Bu memlekete bir 
Mısırlı firma kanalı ile rafine bikarbonat ve hafif soda ihracatına başlanmış
tır. Şimdilik yılda 1000 - 1500 ton satılabilecektir.

Yunanistan : Bu memlekette Soda fabrikası mevcut değildir, ihtiyacını 
genellikle Avrupa ülkelerinden temin etmektedir. Yıllık tüketimi takriben
60.000 tondur. Bu memleket 8 - 10.00 ton ağır soda ihraç edebilmek için 
temaslar yürütülmektedir.

Diğer Arap ülkeleri : Bu ülkelerde Soda fabrikası mevcut değildir. Top
lam tüketimleri 20 - 30.000 ton civarındadır.

III. ÜLKE OLANAKLARI :

Soda imalâtının ham maddelerini 

Kireçtaşı 

Tuz 

Kok
teşkil etmektedir.

1. Bunlardan Kireçtaşı Şirketin ana fabrika tesislerine 25 km. uzaklık
taki kendine ait kireçtaşı ocağı tesislerinden temin edilmektedir. Düşük mağ-



nezyumlu olarak (% 2 - 4 Mgo) mevcut rezerv takriben 50 milyon ton olup 
tedrici olarak 150 bin ton soda kapasitesinden 20 yılda 600 bin ton/yıl ka
pasiteye tevsi edileceği düşünülürse 60 yıl yetecek miktardadır. Ancak kireç- 
taşının bulunduğu mahallin civanda geniş kireçtaşı rezervlerini ihtiva etmek
tedir.

2. Tuz, Şirketin ana fabrika tesislerine 48 km. uzaklıktaki ve yeraltın
da 400 - 500 metre derinliklerde bulunan tuz yataklarından temin edilmek
tedir. Aynı şartlar altında bu bölgedeki yeraltı tuzu enaz 100 yıllık üretime- 
yetecek durumdadır. Yeraltı tahmini tuz rezervi 400 milyon ton olmakla be
raber bunun % 25'inden istifade etmek mümkündür. Halenki Soda üretim 
kapasitesi ile ise mevcut rezerv 400 yıl tesisi besliyecek durumdadır.

3. Kok, halen Karabük Demir-Çelik Fabrikalarından ve son aylarda 
İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarından temin edilmektedir. 150.000 ton 
kapasitede yıllık ihtiyaç (kullanılamayan 30 mm. altı da dahil) 20.000 ton 
olup ve 600 bin ton kapasitede 80.000 ton kok kömürüne ihtiyaç hasıl ola
caktır. Bu metalürjik evsaflı kokun şimdi ve ileride memleket içi üretimden 
temini şarttır.

4. Tesis için kapatılan 400.000 m2 araziye ilâveten ihtiyaten 1975 yı
lında 300.000 m2 daha satın alınmış ve böylece arazi 700.000 m-’ye çıkarıl
mıştır.

5. Tesisin deniz kıyısında oluşu ve Mersin limanına 14 km. mesafede 
bulunuşu, hertürlü karayolu irtibatının mevcudiyeti ulaştırma yönünden her
hangi bir problem yaratmamaktadır. Ancak, ihracat miktarı arttığında Mersin 
limanı rıhtım ve yükleme tesislerinin diğer sanayi ürünleri de gözönünde tu
tularak tevsi ve takviyesi şart olacaktır.

IV. ÜRETİM PROGRAMI :

1. Genel Politika

a) Üretim birimlerinin büyüklükleri

Mersin’de fiili 165.000 ton/yıl kapasiteye sahip olarak kurulmuş olan 
Soda Tesisleri teknolojik bakımdan genellikle ekonomik kapasitededirler. Bu 
tesisler için ekonomik kapasiteyi amonyak absorberleri, ham bikarbonat sen
tezinin oluştuğu karbonatlaştırma kolonları (Solvay kuleleri), amonyağın ge
ri kazanıldığı distilâsyon kolonları C02 gazının elde edildiği kireçtaşı yakma 
fırınları, hafif sodanın yapıldığı kalsinatörler C02 gazını kolonlara basan komp
resörler ve buhar kazanlarıdır. Mersin tesislerinde yukarıda bahsi geçen bütün 
kolonlar ve kireçtaşı yakma fırınları teknolojik bakımdan hemen hemen en yük
sek kapasitedirler. Soda üretim kapasitesinin arttırılması bu kolon ve fırınların
daha büyük yapılmasiyle değil artık adetlerini arttırmakla kabildir. Kompre
sör, kalsinatör ve buhar kazanları ise genellikle üretim miktarı ile orantılı 
olarak daha büyük yapılmak suretiyle daha ekonomik olurlar. Şüphesiz buda
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ilk kuruluş kapasitesine göre hesaplanır. Bu bakımdan Mersin Soda tesisleri 
150.000 ton/yıl kapasitenin üzerinde kurulmuş olsa idi genellikle kolon ve 
fırın çapları değişmiyecek ancak biraz öncede değinildiği gibi adetleri arttı
rılacak, fakat yukarıda işaret edilen 2. ci grup tesisler ise daha fazla yatırım
da ekonomiyi sağlayabilecek daha büyük kapasitelerde kurulabilecekti. Bütün 
bunlara rağmen Mersin Soda Tesislerinin ortalama olarak makul bir ekonomik 
kapasitede kurulmuş olduğu söylenebilir. Bu tesislerde bundan sonra yapıla
cak tevsilerin yurt içi talepte ani sıçramaların beklenmemesi ve dünya hat
larının düşük düzeyde olmasına tevlit ettiği muhafazakâr bir ihracat imkânı 
nedeniyle takriben 80.000 ton/yıllık kademeler şeklinde olmasını icap ettir
mekte ve bu yolun bu şartlar muvacehesinde Şirket ve yurt içi en ekonomik 
olduğu kanaatini vermektedir. Bu bakımdan bundan sonraki tevsilerde de 
fırın ve kolonların genellikle aynı büyüklükte yapılması ancak bazı yedekle
me düşüncelerinin ışığı altında muhtemelen kalsinatör ve buhar kazanları ile 
C02 gazı kompresörlerinin daha yüksek kapasiteli üniteler şeklinde tesis 
edilmesi faydalı olacaktır.

Mersin Soda Tesisleri halenki durumu ile, üretim yöntemleri, verimli
lik ve girdilerin ton soda başına sarfiyatları bakımından ideale yakın veya 
tam üzerinde bulunmaktadır. Ancak bütün problem tesisin tam kapasitede 
veya ona çok yakın bir seviyede çalıştırılmasındadır. Böyle bir tesisin düşük 
kapasitede çalıştırılması en azından fuel-oil girdisini menfi istikamette etki
lemektedir.

b) Ortak pazar ve RCD ile ilişkilerimiz ve rekabet durumları :

Malûm olduğu üzere Solvay metodu ile ilk soda üretimine 1865 yılın
da Belçikada başlanmış olup, bugün dünyada mevcut olan soda fabrikaları
nın büyük bir kısmı 30 - 100 yıllık bir eskiliğe sahip olup, son 10 yıl içeri
sinde kurulmuş olan fabrikaların adedi 5 - 6’yı geçmemektedir. Bu bakıman 
dünyanın muhtelif ülkkelerinde bulunan soda fabrikaları kendilerini tamamen 
amorti etmiş, kredi faizleri yükünden azade ve ayrıca petrole sahip ülkelerde 
bulunanları (genellikle Rusya, Romanya gibi) maliyette büyük bir yekûn tutan 
akaryakıtı ülkemize kıyasla 1/4 fiyatına satın almaktadırlar. Yalnız bu amor
tisman, kredi faizleri yükü ve akaryakıt farkı ton soda başına global 1300 
TL.’sını bulmaktadır. Ayrıca tesis kapasitelerinin büyük oluşu idari ve işçi
lik masrafları üzerinde ton soda başına önemli ekonomi sağlamaktadır.

Mersin Soda Tesislerinin alt yapılarının genellikle 300.000 tona göre 
yapılmış olması tevsiatı daha ucuza maledecek ve ilk beş yılın sonunda 137,9 
mil. TL.’sı tutan ilk tesis ve işletme tecrübesi masraflarını amortisman yolu 
ile itfa etmiş olacaktır. Kademeli de olsa yapılacak tevsiatın işçilik masrafla
rına müspet etkiside nazarı itibara alınırsa maliyetlerde önemli düşme te
min edilecektir. Ancak, dünya soda fiatları bugünkü seviyesinde gittiği tak
dirde Mersin tesislerinin gümrük duvarsız daha 10 yıl Demirperde ve Batı



memleketleri ile rekabete girmesi pek mümkün olamayacaktır. Bunun yanın
da yurt içinde Sodayı daha yüksek fiatla satmak ve kapasite ile yurt içi tüke
tim arasındaki farkı dünya fiatları ile bugün yapılmakta olduğu gibi ihraç et
mek en makul ve uygun yoldur. Bu suretle tesisin tam kapasite ile çalışma
sının maliyetlere müspet etkisi olacaktır. Bunun yanında yapılacak tevsiat- 
lar için lüzumlu finansman kaynağının bir miktarıda oto finansman suretiyle 
karşılanabilecektir. Şurası açıktırki Türkiye Soda Fabrikası kurmakta çok ge
cikmiş olmakla beraber son fırsatı iyi kullanmış ve değerlendirmiştir. Zira 
bugün böyle bir tesis ancak 2 - 2,5 misli bir yatırım tutarı ile tahakkuk ettiri
lebilir. Bu yüzden bundan sonra diğer ülkelerde şayet soda fabrikaları ku
rulursa rantabilite bakımından çok daha güç durumda olacaktır.

Durum RCD ülkeleri açısında ele alınırsa daha öncede belirtildiği üzere 
İran’da yetersiz kapasitede, Pakistan'da ise kendi ihtiyacını karşılayacak bü
yüklükte soda fabrikaları mevcuttur. Ancak İran’a ülkemizin soda ihraç et
mekteki zorlukları yukarılarda izah edilmişti. Buna karşılık bu iki ülkenin ya
kın doğuya soda ihracatımızı engelleyebilecek bir mertebeye geleceğide ola
nak dışı gözükmektedir.

2. Talep çaiışması (1978 - 1987 dönemi) :

a) Yurtiçi talep projeksiyonu

3. cü 5 yıllık kalkınma plânı özel ihtisas komisyonu raporunda yurt içi 
talep projeksiyonu 1975 - 1984 yıllarını kapsamak üzere verilmişti. Ancak, 
bu raporun 9. cu tablosundan görüleceği üzere yurt içi talep 1975 yılında 
141.475 tona değil ancak 102.692 tona ulaşmıştır. Aradaki 38.783 tonluk 
menfi farkın araştırması yapıldığında en büyük payın Cam sanayiine ait ol
duğu, Mersin Soda Sanayiin’nin 1975 yılı ortasında faaliyete geçerek aynı 
yıl az üretim yapması sebebiyle tuzlu suyun arıtılmasında 3.550 ton daha 
az soda kullandığı, deterjan, kâğıt, bikromat, Sabun, sudkostik ve mensucat 
sanayiinde, su arıtmada ve çamaşır sodası imalinde soda tüketiminin tahmi
nin altında kaldığı görülmektedir. Bu bakımdan 1978 - 1987 yılları arası 
yurt içi talep projeksiyonu yeniden yapılırken 1975 yılının fiilisinin baz alın
ması ve geçmiş yılların soda tüketiminde görülen artış trendi yanında soda 
tüketecek yeni tesislerin veya kapasite artışlarının nazarı itibare alınması 
icap edecektir. Bu bakımdan da yurt içi talep projeksiyonu 1975 - 1978 yıl
ları arası ayrıca yapılmak mecburiyetinde kalınmıştır.



TABLO : 17 

Yurt İçi Talep Projeksiyonu (1975 - 1978) 
Baz Soda Olarak (Birim) Ton

Tüketim yerleri Y 1 L L A R

(1) 1975 1976 1977 1978

1. Tuzlu su arıtma 
a) Soda Sanayiinde 572 2.000 3.900 3.900

b) Sudkostik ve klor 
tesislerinde 1.500 1.650 1.810 2.000

2. Sodyum bikromat 1.000 1.500 1.800 2.160

3. Sodyum silikat 2.250 2.500 3.000 3.600

4. Mensucat sanayii 3.600 3.780 3.970 4.170

5. Sabun sanayii 1.000 1.050 1.100 1.160

6. Deterjan 6.500 7.150 7.870 8.650

7. Temizleme tozlan 500 550 600 660

8. Çamaşır sodası 3.000 3.150 3.300 3.470

9. Kâğıt sanayii 5.000 6.000 6.300 6.610

10. Boya sanayii 200 250 250 300

11. Şeker sanayii 1.000 1.050 1.100 1.150

12. Su arıtma 1.000 1.050 1.100 1.150
13. Bikarbonat olarak 

(soda cinsinden) 6.470 7.100 7.800 8.610

14. Alüminyum sanayii 1.600 3.000 3.500 4.000

15. Çam sanayii 65.900 68.000 71.000 77.000

16. Müteferrik 1.600 2.000 2.500 3.000

17. Toplam 102.692 111.780 120.900 131.590

1977 - 1978 yılları soda talep projeksiyonu yapılırken;

a) Mersin Soda Sanayiinin ihracat ile beraber tam kapasite ile çalışa
cağı,

b) Sudkostik ve klor üretiminde yılda % 10 artış olacağı,

c) Türkiye’de 4.500 ton/yıl’lık bikromat kurulu kapasitesinin, ithal 
malının düşük fiatı nedeniyle halen olduğu gibi tam kapasite ile üretime 
geçemiyeceği ancak bir miktar artacağı,

d) Sodyum silikat (cam suyu) üretiminin yılda % 20 oranında artaca
ğı (bu maddenin ihracına da başlanmıştır),

e) Mensucat Sanayiinde yılda % 5’ten fazla bir üretim artışı tahmin 
edilmediği,



f) Deterjanın büyük rekabeti karşısında sabun ve temizleme tozu sana
yiinin de yılda % 5’in üzerinde bir üretim artışı beklenmediği,

g) (f) deki aynı nedenle çamaşır sodası imalâtında yıllık üretim artı
şının % 5’i aşmayacağı,

h) Kâğıt ve şeker Sanayiinde % 5 bir üretim artışının beklenebileceği,

i) Su arıtmada iyon değiştirici reçineler karşısında tüketimin % 5’i 
aşmayacağı,

j) Bikarbonat tüketiminde (baz soda olarak) % 10 bir artışın vukubu- 
labileceği,

k) Alüminyum endüstrisinde % 10’luk bir artışın mümkün olabileceği

e) Cam sanayiinde ise, cam tüketimindeki artış ve buna paralel olarak 
bu endüstride yapılacak yeni tevsi ve ilâvelerle cam üretiminin ve soda tüke
timinin aşağıdaki gibi olacağı, cam sektöründeki çalışmalardan belirlenmiştir.

TABLO : 18
Cam Sektörü Soda Tüketimi Projeksiyonu

Yıllar
(1)

Cam üretimi 
kapasitesi 

Ton 
(2)

Bu kapasiteye göre 
Soda Tüketimi 

Ton (camın % 23'ü) 
(3)

Fiili tahmini Cam 
üretimine göre 
Soda tüketimi 

Ton 
(4)

1976 332.000 76.000 68.000
1977 346.000 79.000 71.000
1978 375.000 86.000 77.000
1979 390.000 90.000 81.000
1980 502.000 115.000 104.000
1981 523.000 120.000 108.000
1982 585.000 134.000 120.000
1983 635.000 146.000 131.000
1984 674.000 155.000 140.000
1985 704.000 162.000 146.000
1986 778.000 179.000 161.000
1987 840.000 193.000 174.000

Not : Fiili tahmini Cam üretimi kapasitesinin % 90’ı olarak alınmıştır.
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Cam Dışındaki Endüstrilerin Soda ve Sodyum Bikarbonat 

Talep Projeksiyonları (Birim) Ton

Tüketim yerleri 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tuzlusu arıtma

a) Soda için 3.900 3.900 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875

b) Sudkostik kİ. 2.200 2.420 2.660 2.930 3.220 3.550 3.900 4.290 4.720

2. S. bikromat 2.590 3.110 3.730 4.480 5.375 6.450 7.740 9.290 11.145

3. S. silikat 4.320 5.180 6.220 7.465 8.960 10.750 12.900 15.480 18.575

4. Mensucat 4.380 4.600 4.830 5.070 5.325 5.590 5.870 6.160 6.740

5. Sabun 1.220 1.280 1.340 1.410 1.480 1.550 1.620 1.710 1.790

6. Deterjan 9.510 10.470 11.500 12.660 13.930 15.320 16.850 18.530 20.390

7. Temizlik to. 730 800 880 970 1.060 1.170 1.280 1.410 1.550

8. Cam sodası 3.640 3.820 4.020 4.220 4.430 4.650 4.880 5.130 5.380

9. Kâğıt 6.940 8.500 8.920 9.370 9.840 10.330 10.850 11.400 12.000

10. Boya 315 350 380 420 460 510 560 620 680

11. Şeker 1.210 1.270 1.330 1.400 1.470 1.540 1.620 1.700 1.790

12. Su arıtma 1.210 1.270 1.330 1.400 1.470 1.540 1.620 1.700 1.790

13. Alüminyum 4.200 4.410 4.630 4.660 5.100 5.350 5.620 5.900 6.200

14. Bikarbonat 9.470 10.420 11.460 12.600 13.870 15.250 16.770 18.450 20.300

15. Müteferrik 3.300 3.630 4.000 4.400 4.830 5.310 5.840 6.420 7.070

59.135 65.430 73.105 79.330 86.695 94.735 103.795 114.065 125.995



Bu bilgilerden sonra yurt içi talep projeksiyonu cam ve cam dışı endüst
rilerinin soda talepleri toplam olarak aşağıda verilmiştir. Toplam talep 
projeksiyonu ise Mersin Soda tesisinin mevcut kapasitesi ve muayyen yıllar
da yapılacak tevsiatından sonraki yeni kapasitesi olarak yani aynı zamanda 
üretim hedefleri olarak alınmıştır. Bu kapasite ile yeni üretim hedefleri ile 
yurt içi talep arasındaki fark ise ihracat projeksiyonunu teşkil edecektir.



GJ
O TABLO : 20

Soda Sektörü Yurt İçi Talep Projeksiyonu 
(Birim) Ton

Sıra Ana Y 1 L L A R

No. Mallar 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) m (10) (11) (12)

1. Sodyum karbonat 122.980 130.665 159.010 169.645 186.730 203.825 219.485 233.025 256.615 279.425

2. Sodyum bikarbonat 
(baz soda cinsinden) 8.610 9.470 10.420 11.460 12.600 13.870 15.250 16.770 18.450 20.300

3. Toplam 131.590 140.135 169.430 181.105 199.330 217.695 234.735 249.795 275.065 299.725

Soda Sektörü Toplam Talep (aynı zamanda üretim hedefleri) Projeksiyonu

Sıra
No.

Ana
Mallar 1978 1979 1980 1981 1982

Y 1 

1983
L L 

1984
A R 

1985 1986 1987

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Sodyum karbonat 156.390 155.530 239.580 238.540 237.400 236.130 234.750 313.230 311.550 309.700

2. Sodyum bikarbonat 
(baz soda cinsinden) 8.610 9.470 10.420 11.460 12.600 13.870 15.250 16.770 18.450 20.300

3. Toplam 165.000 165.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 330.000 330.000 330.000

Not : Sodyum bikarbonatı baz soda cinsinden bulmak için sodyum bikarbonatın miktarı 0,63 ile çarpılmıştır.



Yukarıdaki tabloya göre halen 165.000 ton/yıl kapasiteli Mersin Soda 
tesislerinin yurt içi talebi karşılayabilmek için 1980 yılında kapasitesinin % 
50 tevsi ile 250.000 tona ve 1985’te de 330.000 tona çıkması icap etmek
tedir.

b) İhracat Projeksiyonu

Yukarıda da belirtildiği veçhile kapasite ile yurt içi talep farkı soda ih
raç edilecektir.

Tevsiatın ilk yıllarında ihracat fazla olacak, yurt içi talep arttıkça ihra
cat miktarı yıl ve yıl düşecek, ancak ihracat sıfıra varmadan 2. ci tevsiat 
yapılacaktır. İhraç imkânları daha önceki bölümlerde detaylı olarak izah edil
miştir.

İhracatta sodyum bikarbonat ayrı olarak gösterilmemiş rakamlar top
lam baz soda olarak verilmiştir. Çünkü üretimde soda ve bikarbonatı ayar
lamak mümkündür.



TABLO : 21 
İhracat Projeksiyonu 

(Birim) Ton

Sıra Ana Y 1 L L A R

No. Mallar 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Baz Soda 33.410 24.865 80.570 68.895 50.670 32.305 15.265 80.205 54.935 30.275

3. Üretim Hedefleri

Yukarıda üretim hedefleri verilmiş ve bunun toplam talep projeksiyonu ile aynı olmasının nedenleri izah edilmişti. 
Aşağıdaki tabloda ise bu üretim hedeflerinin 1976-1982 yılları için 1975 fiatları ile değerleri gösterilmiştir.

TABLO : 22 
Soda Sektörü Üretim Hedefleri 

(Birim) Milyon TL.

Sıra Ana Y 1 L L A R

No. Mallar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Sodyum karbonat 315,5 366,1 381,7 393,6 535,4 552,2 579,5
2. Sodyum bikarbonat 24,1 26,5 29,3 32,2 35,4 39,0 42,8
3. Toplam 339,6 392,6 411,0 425,8 570,8 591,2 622,3

Not : Bu tablonun hazırlanmasında Sodyum karbonatın ortalama Fabrika satış fiatı 2.800 TL/ton, sodyum bikarbonatın 3.400 TL/ton 
ve ihracatta $ 70 = 1.120 TL/Ton alınmıştır. Yalnız Sodyum karbonatın ihraç edileceği varsayılmıştır.



4. Uygulanması gereken teknoloji ve üretim girdileri

Soda sektöründe yeni bir proses mevzuubahis değildir. Yalnız bazı 
makine ve teçhizatta ileri teknolojinin tatbiki ve tam otomatik kontrolla daha 
az işçi ile, daha muntazam ve randımanlı çalışma söz konusudur. Mersin So
da Sanayii tesislerinde bu konuda yapılacak yenilikler pek fazla değildir. 
Bunlar üretimin girdileri üzerinde büyük değişiklikler yapacak mahiyette 
değildir. Bu bakımdan Tablo 2’de verilen birim üretim girdileri aynen kul
lanılmıştır.
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TABLO : 23

Soda Sektöründe Üretimin Girdileri

Girdiler

Y 1 L L A R

Birim 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(D (2) (3) W (5) (6) (7) (8) (9)

1. Ham Maddeler

1.1. Tuz ton 224.000 280.000 280.000 280.000 425.000 425.000 425.000

1.2. Kalker ton 171.300 214.000 214.000 214.000 325.000 325.000 325.000

1.3. Kok ton 17.500 22.000 22.000 22.000 33.300 33.300 33.300

2. Yardımcı Maddeler

2.1. Amonyak ton 1.054 1.320 1.320 1.320 2.000 2.000 2.000

2.2. Sudkostik (% 100) ton 330 412 412 412 625 625 625

2.3. Sülfat asidi (66°Bö) ton 530 660 660 660 1.000 1.000 1.000

2.4. Alüminyum sülfat ton 132 165 165 165 250 250 250

2.5. Klorür asidi (34° Bö) ton 132 165 165 165 250 250 250

2.6. Korrozyon inhibütörü m2 395 495 495 495 750 750 750

3. Enerji

3.1. Fuel-oil ton 40.850 51.150 51.150 51.150 77.500 77.500 77.500

3.2. Motorin ton 132 165 165 165 250 250 250

3.3. Elektrik x 10° kws 5,28 6,6 6,6 6,6 10,0 10,0 10,6

Not : 1 ton baz Soda’ya kok girdisi 105 kg. olmakla beraber, satınalman kok kırılıp elendiğinden ihtiyaç 133,3 kg’a çıkmaktadır. Bu

Tabloda kok girdisi bu ikinci rakama göre yapılmıştır.



5. İthalât Projeksiyonları

a) Ürün ithalâtı

Ürün ithalâtı olmayacaktır.

b) Yarı ürün ithalâtı

Yarı ürün ithalâtı mevzuubahis değildir.

c) Ham madde ithalâtı

Ham madde ithalâtı mevzuubahis değildir. Ancak amonyak ve bazı 
yardımcı kimyasal maddelerin ithali mevzuubahistir.

TABLO : 24
Soda Sektörü Yardımcı Kimyasal Maddeler İthalâtı 

(Birim) CİF İOOO x TL.

Sıra
No.

Ana
Mallar

Y 1 L L A R

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Amonyak 2.400 3.000 3.000 3.000 4.500 4.500 4.500

2. Korrozyon
inhibitörü 1.600 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

V. YATIRIM PROGRAMI :

1. Eklenecek yeni kapasiteler

Toplam talep projeksiyonu bölümünde 1987 yılına kadar olan rakamlar 
verilmiş ve Türkiye’nin tek Soda Fabrikası olması, Teşvik Belgesinde bu te
sisin 300.000 ton/yıl kapasiteye yükseltilmesinin öngörülmesi ve daha bü
yük ünitelerin maliyete müspet yönden etkisinin olması nedenleriyle bu 
toplam talebin Mersin Soda Tesislerince karşılanması kabûl edilmiş ve 1987 
yılına kadar yapılan üretim hedefleri tablosunda kapisite ile toplam talep 
projeksiyonu dengelenmiştir. Daha öncede izah edildiği üzere kapasite ile 
yurt içi talep arasındaki fark ise ihracat olarak gösterilmişti. Netice olarak; 
Mersin Soda Tesislerinin 1980 yılında 250.000 ton/yıl ve 1985 yılında da 
330.000 ton/yıl kapasiteye tevsii öngörülmektedir. 4. cü beş yıllık plân 
devresinde mevcuda eklenecek yeni kapasite aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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TABLO : 25 

Soda Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler 

(Birim) Ton

Yıl İçinde Eklenecek Yeni Kapasite

Yıllar
Üretim
Hedefi

Yılbaşında
Kapasite Kapasite

Proje
Adı

inşa
Süresi

İşe başlama 
Tarihi

Üretim
Hedefi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1976 165.000 — — — ---

1977 165.000 165.000 — — — 1.7.1977

1978 165.000 165.000 — — — Devam

1979 165.000 165.000 — — — Devam

1980 250.000 250.000 85.000 Mersin Soda 
Tesisleri 
tevsii projesi

2,5 Yıl İşletmeye alma 85.000 
ton/yıl ek

1981 250.000 250.000 — — —

1982 250.000 250.000 — — —



2. Yatırım Programı

TABLO : 26
Soda Sektörü Yatırım Programı (1975 Fiyatları ile) 

(1000 TL.)

Projenin İ$in Tarihi Proje Toplamı 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Adı Başlama - Bitiş Dış Toplam Dış Toplam

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Tevsi Projesi 
Mersin Soda 
Tesisleri 1. ci etap

1.7.1977 - 1.1.1980 235.000 100.000 10.000 5.000 100.000 50.000 120.000 45.000

00
1̂



3. Yatırım Programının Sonuçları

3.1. Eklenecek Toplam Kapasite : 85.000 ton/yıl baz Soda'dır.

3.2. Yenileme, kalite düzeltme ve modernizasyon açısından kapasite 
gelişmeleri : Mevcut tesis modern şekilde yapıldığından yenilemede ayrıca 
bir kalite düzeltme ve modernizasyon bahse konu değildir.

IV. SAĞLANACAK YARARLAR : 

1. Katma Değer

TABLO : 27 

(1975 Yılı Fiatıyla) 
(Milyon TL.)

Yıllar Katma Değer Endeks

(1) (2) (3)

1976 238,8

1977 301,5

1978 324,8

1979 342,8

1980 428,1

1981 467,1

1982 507,0



2. Dış Ticaret Etkisi 

a) Toplam Mal ithalât Talebi

TABLO : 28
ithalât Toplamı (1976 - 1982) (Bin $)

Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Yatırım Malı 6.250 — 312,5 3.125 2.812,5 — — —

Ham Madde — — — — — — — —

Yarı Ürün — — — — — — — —

Ürün — — — — — — — —

Yardımcı kimyasal madde 2.569 225 312 313 312 469 469 469

İthalât Toplamı 8.819 225 624.5 3.438 3.124,5 469 469 469

İhracat Toplamı 22.855 1.680 3.087 2.339 1.740 5.640 4.822 3.547

Dış Ticaret Dengesi + 14.036 + 1.455 + 2.462,5 — 1.099 — 1.384,5 + 5.171 + 4.353 + 3.078



b) İthalât İkâmesi

1976 - 1982 yıllarına ait ithalât ikâmesinin değeri, bu yıilara ait yalnız 
yurt içi ürün tüketimi 1975 yılı Soda İthalât ortalaması CİF Dolar değeri üze
rinden (Tablo 13’te) hesaplanarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak 
bu raporun başlarında ve ilgili bölümünde de değinildiği üzere Soda ithâl 
fiyatları 1976’dan itibaren büyük düşme göstermektedir. Ana ürün ve ham 
madde olarak sağlanacak ithalât ikâmesi yoktur.

TABLO : 29 
Baz Soda İthâl ikâmesi 

1975 yılı ortalama fiyatı ile (Birim) 1000 $ CİF

Y 1 L L A R

Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

188.715 20.008 21.641 23.556 25.084 30.328 32.418 35.680

Bu, yukarıdaki ithalât ikâmesine ihracattan elde edilecek dövizlerde ilâ
ve edilirse 1976 - 1982 yıllarında Toplam olarak (1975 fiyatları üzerinden) 
211,57 milyon dolarlık bir döviz tasarrufu ve gelirinin sağlanacağı anlaşılır.

3. istihdam Etkisi

Mersin Soda tesislerinin 1. ci etap tevsi projesine ait henüz ön proje
ler hazırlanmamıştır. Bu projenin fizibilite etüdleri 1976 yılı sonunda bitiril
miş olacaktır. Ancak yapacağı istihdam etkisi aşağıda tahmini olarak veril
miştir.

İnşaat aşamasında yaratacağı iş hacmi (6 kişi)

1977 1978

Mühendis 4 10

1979

10

İdareci 2 4 4

Teknisyen 10 20 20

Kalifiye işçi — 100 200

Düz işçi — 300 300



b) İşletme aşamasında yaratacağı ilâve iş hacmi kişi

1980 1981 1982

Mühendis 4 — —

idareci 2 — —

Teknisyen 4 — —

Kalifiye işçi 25 — —

Düş işçi 35 — —

T o p l a m 70 — —

Not : 1. ci etap tevsiat kısmı işletmeye alındığında 1980 yılında göste
rilen personel artışı beklenmektedir. 1981 ve 1982’de ayrıca kişi artışı mev- 
zuubahis değildir.

VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER :

1. Vergilerin sektör üzerindeki etkileri

Vasıtasız ve vasıtalı vergiler ile ilgili bir öneri yoktur.

2. Amortismanlar

Bu konuda bir öneri yoktur.

3. Sektörde sermaye yapısı

Şirketin halihazır sermayesi 310 mil. TL.’sı olup sermaye yapısı iyidir.

4. Yatırımların finansmanı

235 Mil. TL.’iık birinci etap tevsiatın finansmanı aşağıdaki şekilde ol
malıdır;

100.0 mil. TL.’sı otofinansman yolu ile

135.0 mil. TL.'sı orta vadeli iç kredi olarak

235.0 mil.TL.’sı

5. Krediler

Genellikle ticari kredilerin faizleri yüksek olup dış ülkelere nazaran 2 
katıdır. Dış memleketlerden alınan nispeten düşük faizli kredilerde ise Mali
ye Bakanlığı devir anlaşmaları ile bu faizi yükselterek sınai kuruluşlara ver
mekte ve aradaki farkı hâzineye almaktadır. Halbuki bir yandan bir çok teş
vik tedbirleri ile yatırımcı müesseselere gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, 
ihracattan vergi iadesi, orta vadeli kredilerde gider vergisi muafiyeti gibi im-



kânlar sağlanırken, Maliye Bakanlığının bu hazine menfaati düşünce ve tu
tumu yatırımcı müesseseleri zor duruma düşürmekte ve maliyeti arttırmak
tadır. Misal olarak Soda Sanayii A. Ş.’ti için Polonya'dan hükümet kanalı 
ile temin edilen kredinin % 4,5 ve Fransa’dan temin edilen hazine kredisinin 
% 3,5 olan faiz oranı Maliye Bakanlığınca % 7’ye yükseltilmiştir. Bilhassa 
Özel Sektöre tatbik edilen bu husus değiştirilmelidir.

6. Standartlar ve kalite kontrolü

Sodyum karbonat (kalsine) için Türk standardı mevcuttur( TS. 525). 
Rafine Sodyum bikarbonat için de Türk Standartlarının çıkarılması icap et
mektedir.

7. Pazar olanakları

Bu konu daha önceki bölümlerde incelenmişti. İhracat projeksiyonu tab
losunda gösterilen soda’yı ihraç etme olanakları mevcuttur. Ancak, daha ön
ce de açıklandığı gibi dünya fiyatları bu yıllar düşüktür.

8. İhracatı teşvik edici tedbirler

İhracattan vergi iadesi formaliteleri kısaltılmak ve çabuklaştırılmalıdır. 
Ayrıca vergi iade nispetleri hesaplanırken yalnız bünyedeki vergi tutarları 
düşünülmemeli, aynı zamanda bu ürünün dış piyasa değeri de nazarı itibara 
alınmalı ve icabına göre iade nispeti matematik hesapla bulunan rakamın al
tında veya üzerinde tesbit edilebilmelidir. Burada en büyük kıstas ürünün 
ihracında o müesseseyi zarara sokmayacak bir yüzdenin tesbiti olmalıdır.

Demiryolu ile dış memleketlere yapılacak ihracatta nakliye hatlarında 
piyasa rekabetine göre tenizlât yapılmalıdır. Bu meyanda Van gölü feribot 
adet ve seferleri ihtiyaca yetecek şekile getirilmelidir. Bilhassa İran’a yapı
lacak ihracatta bu çok büyük bir önem taşımaktadır.

9. Pazarlama sorunları

Bu sektörde pazarlama sorunları dar boğaz meydana getirmektedir. An
cak ambalaj malzemesini teşkil eden kraft kâğıdı torbalarda kâğıt evsafı ye
tersizdir. Kâğıtların eni dar olduğu için torba eb’adında dünya standartlarına 
uyulamamaktadır. İçi bitümlü veya plâstik alamine kâğıt torba Türkiye’de ya
pılmamaktadır. Polietilen ve kraft kâğıdı torba fiatlarıda çok yüksektir.

10. Ortak Pazar ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Karşısında Sektörün 

Durumu

Bu konuya daha önce temas edilmişti. Yüksek yatırım değerleri ile ku
rulan ve kurulacak olan Soda fabrikaları kendini amorti etmiş eskileri ile re
kabet edememektedir.



Ancak bu yeni tesislerin de 10 yıl sonra amortisman yükünden kurulma
larını beklemek ve o zamana kadar da yeterli gümrük duvarı ile korunmasını 
sağlamak, yan yollardan ürün sokulmamasım temin edecek tedbirleri almak 
icap etmektedir.

İkili anlaşmalara hiçbir şekilde bu ürünler için tahsis koydurmamak ge
rekmektedir. Damping yapan uluslara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

11. İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi

Burada bir dar boğaz yoktur.

12. Çalışma Politikası - Ücret Politikası

Toplu Sözleşmelere behemahal makûl bir tavan koyulmalı, sendikal 
rekabetler, sendika içi çekişmelerin doğurduğu rekabetlerin maliyetlere anor
mal yükleri, bu rekabetlerden doğan yersiz grevler önlenmeli ve bunun için 
ilgili konularda gerekli değişmeler yapılmalıdır.

13. Prodüktivite

Burada bir dar boğaz yoktur. Prodüktivitenin arttırılması genellikle bu 
sektörde üretimin kapasite seviyesine ulaştırılması ile mümkündür. Bu da it
halâtın tam kesilmesi ve ihracatı teşvikle mümkün olacaktır. Bu sebeplere 
dayanmayan prodüktivite artışları için Sektörde her türlü tedbir alınmakta
dır.

14. Yönetim Sorunları

Türkiye’de modern anlamda üst ve orta kademe şevki idareci azdır. Bun
ları yetiştirecek okullar ve yapılan seminerler arttırılmalı ve kalitesi daha da 
yükseltilmelidir.

15. IV. cü beş yıllık plân döneminde yapılacak tevsiattan sonraki girdi
ler daha önce verilmiştir. Elektrik enerjisi problemi bu sektörde yoktur. Çün
kü kendi elektriğini proses icabı üretmektedir. Ancak fuel-oilde zaman za
man darlıklar olmaktadır. Kok behemahal Türkiye’den yerli olarak temin edil
meli ve metalürjik kok teshinde kullanılmamalıdır.

Bu sektör Cam ve Kimya Sanayii’ne en önemli ham maddelerinden biri
ni temin etmektedir. Alüminyum Sanayiinin sudkostik kullanma yerine soda 
kullanılması temin edilmelidir. Zira sud kostik üretimi Türkiye ihtiyacına ce
vap vermemektedir. Seydişehir Alüminyum tesislerinde sud kostik yerine so
da kullanılması ve mevcut tesislerinde Soda’nın sud kostiğe dönüştürülmesi 
mümkündür. Buna ait bir etüd Soda Sanayii A. Ş.’ince Etibank’a tevdi edil
miştir. Yeni yeraltı tuz rezervlerinin tespiti için MTA ve TPAO yardımcı ol
malı ve bu iş için lüzumlu tesis ve teçhizat gümrüksüz ithâl edilebilmelidir.
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