
KALKINMA PLANI

sabun irs dstssjan özel îhtîsâs
KOMİSYONU 3ÂPGBU

\



£Tİ)M Y/TJtKJK

O

BEŞÎNCÎ BEŞ YILİİK KALKINMA PLANI N 
f SABUN VE DETERJAN ÖZEL ÎHTÎSAS KOMİSYONU

^ RAPORU 1

29.11.1982



SABUN VE DETERJAN ÖZEL ÎHTÎSAS KOMİSYONU ÜYELERİ
aşkan
iterjan Grubu Bşk. 
bun Grubu Başkanı 
aportörler

yeler

:Kâmil Haznedar
:Turhan Talu
:Özalp Erkey
:Mustafa Alper 
Mustafa Korçak
[Abdullah Başer 
Abdullah Sarıkaya 
Ahmet Çullu 
Ahmet Pura 
Ali Dürüst 
Ali Çetin Özpolat 
Ayşegül Baysal 
Aynur Taşçı 
Bilgin Aygül 
Birgül Vardarbaşı 
Cem Acar
Y. Fatih Alemdar
Fuat Gürül
Halis Komili
Hurşit Kalkan
Hüseyin Bayol
İlhan llkkaracan
İrfan Keskin
Isak Faracı
Jak Tovim
Kâmil Özgür
Mehmet Ağıroğlu
Mithat Özgür
Mehmet Canseven
Metin Sabuniş
Mustafa Serbes
Nesim Israel
Nuray Eken
Nursun Beşeli
Ökkeş Başer
Ömer Ünen
Özkul Akın
Robert Benbânaste
Sacit Keyman
Salamon Çakım
Selahattin Sabuncuoğlu
Selçuk Erden
Selma Yıldırım
Sulhi Karabudak
Taylan Sabuncuoğlu
Uğur Paksoy
Yusuf Ertuğ
Zafer Erdemli

C
• S

Turyağ A.Ş.
Turyağ A.Ş.
G ve A Baker Ltd.
D.P.T.
D.P.T.
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Mintax
Komili Kimya
Komili Sınai Mamuller Pazarlama A. 
Mintax
Petkim-Petrokimya A.Ş.
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
Etibank Genel Müdürlüğü 
İGEME-lhracacı Geliştirme Etüd Merkezi 
Puro Sabun Sanayii A.Ş.
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Alemdar Sabun ve Yağ Sanayii A.Ş. 
Savaş Kimya A.Ş.
Komili
Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş.
Benzo Kimya A.Ş.
Entem Limited
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Kafaoğlu
Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi 
Kafaoğlu
Ticaret Bakanlığı
Ufuk Sabunculuk ve Zeytincilik A.Ş. 
Tariş
Teknik Kimya Laboratuarı 
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
ÎGEME-Îhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Turyağ A.Ş.
Madra-Akın Yağcılık ve Sabunculuk Ltd.Şti 
Neka Kimya A.Ş.
Temsa
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Sabuncuzade M.Şakir ve Mahdumu T.A.Ş 
Komili Yağ, Sabun, Gliserin 
Milli Prodüktivite Merkezi 
Hacı Şakir
Sabuncuzade M.Şakir ve Mahdumu T.A.Ş 
Paksoy Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Anadolu Sabu.i Yağ Sanayi T.A.Ş.
Evyap Sabun Sanayi A.Ş.



Sayfa
I. GİRİŞ 1

II. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANDIRILMA^ 1
III. DETERJANLAR 1

1. DETERJAN SANAYİİ 2
1.2. Sektörün Tanımı 2
1.3. Sektörün Kapsamı 2
1.4. Sınıflandırma 3
1.5. Sektörün Ürettiği Mamuller 3

2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 4
2.1. Sektörün Genel Olarak Değerlendirilmesi 4

. 1977'ye Kadar Olan Dönem 4

. 1978-80 Dönemi 4

. 1981-82 Dönemi 4-5
2.2. Sektördeki Kuruluşlar 5-6
2.3. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 6

2.3.1. Mevcut Kapasite 6-7
2.3.2. Kapasite Kullanımı 7-8

2.4. Üretim 8
2.4.1. Toz Sentetik Deterjan 8-10
2.4.2. Üretim Yöntemi ve Teknoloji 10

2.4.2.1 Toz Deterjan 10-11
2.4.2.2. Likit/Krem Deterjan - ^

Ovma Maddesi
2.5. Yurt İçi Üretimi 13-14

2.5.1. Üretim Girdileri 14
2.5.2. Maliyetler 14-16

2.6. Dış Ticaret Durumu 16
2.6.1. ithalat 16

2.6.1.1. Ham Madde ithalatı 16-17
2.6.2. ihracat 17

2.7. Stok Durumu 18
2.8. Yurt içi Talebi 18
2.9. Fiyat Durumu 18-20
2.10.istihdam Durumu 20



Sayfa
2.11.Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 21

2.11.1. Son îki Yıldaki Gelişmeler 21
2.11.2. Sorunlar 21-22

2.12.Diğer Ülkelerde Durum ve Mukayesesi 22
3. ÜLKE İMKANLARI *' 23
4. BEŞİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 23

4.1. Genel Politika 23-24
4.2. Talep Çalışması (1984-88-93) 24

4.2.1. Yurt İçi Talep Projeksiyonu 24
4.2.2. İhracat Projeksiyonu 24-25
4.2.3. Toplam Talep Projeksiyonu 25

4.3. Üretim Hedefleri 25-26
4.4. Uygulanması Gereken Teknoloji ve 

Üretim Girdileri
4.5. İthalat Projeksiyonları 26

4.5.1. Ürün ve Yarı Ürün İthalatı 26
4.5.2. Ham Madde İthalatı 27

5. YATIRIM PROGRAMI 27
6. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBÎRLER VE ÖNERİLER 27

6.1. Sektörün Devlet ile İlişkisi 27
6.2. Sanayi Maliyet, Ham Madde ve Ambalaj 

Malzemesi 28
6.3. Finansman Maliyeti 28-29
6.4. Ekonomik Durgunluk ve İç Pazar Şartları 29
6.5. Fiyat Artışları 29
6.6. Vergiler 29
6.7. Kapasite Fazlası ve İhracat Potansiyeli 29-30
6.8. Standartlar ve Kalite Kontrol 30
6.9. Çevre Sorunları 30

SABUNLAR 31
1. SABUN SANAYİİ 31

1.1. Sektörün Ürettiği Mamul Maddeler 31
2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 31

2.1. Sektörün Genel Olarak Değerlendirilmesi 31-34
2.2. Sektördeki Kuruluşlar 34
2.3. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 34



Sayfa

3,
4,

2.4. Üretim
ir cir '2j4vl. Üretim Girdileri
2.5. Yurt İçi Üretim

2.5.1. Maliyetler
2.6. Dış Ticaret Durumu

2.6.1. ithalat
2.6.2. İhracat

2.7. Stok Durumu
2.8. Yurt İçi Talebi
2.9. Fiyat Durumu
2.10.İstihdam Durumu
2.11.Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
2.12.Diğer Ülkelerde Durum ve Mukayesesi
2.13.Problemler ve Çareleri

ÜLKE İMKANLARI
BEŞİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
4.1. Genel Politika
4.2. Talep Çalışması

4.2.1. Yurt İçi Talep Projeksiyonu
4.2.2. ihracat Projeksiyonu
4.2.3. Toplam Talep Projeksiyonu 
Üretim Hedefleri3,

4,

4.5.

Uygulanması Gereken Teknoloji ve 
Üretim Girdileri
ithalat Projeksiyonları
4.5.1. Ürün ve Yarı Ürün İthalatı
4.5.2. Ham Madde İthalatı

5. YATIRIM PROGRAMI
6. ÇEVRE SORUNLARI

6.1. Çevre Sorunları Nelerdir?
6.2. Alınması Gerekli Tedbirler

34
37 '
38

38-39
39
39

39-40
40
40

40-41
41

41-42
42

42-44
44

44
44-45
45 
45 
45
45

45-46
46
47 
47 
47
47
47 ■<

47-48
48-49

EKLER
1. DETERJAN ANA GRUPLARINA GÖRE YURT İÇİ TALEP 

PROJEKSİYONU (TON)
2. DETERJAN ANA GRUPLARINA GÖRE YURT İÇİ TALEP 

PROJEKSİYONU (%)



Y/TJCtJU

BEŞÎNCÎ BEŞ YILLİK KALKINMA PLANI 

f SABUN VE DETERJAN ÖZEL İHTÎSAS KOMİSYONU ^

RAPORU 0





SABUN VE DETERJAN ÖZEL ÎHTÎSAS KOMİSYONU ÜYELERİ
aşkan
iterjan Grubu Bşk. 
bun Grubu Başkanı 
aportörler

yeler

:Kâmil Haznedar
rTurhan Talu
:Özalp Erkey
:Mustafa Alper 
Mustafa Korçak
:Abdullah Başer 
Abdullah Sarıkaya 
Ahmet Çullu 
Ahmet Pura 
Ali Dürüst 
Ali Çetin Özpolat 
Ayşegül Baysal 
Aynur Taşçı 
Bilgin Aygül 
Birgül Vardarbaşı 
Cem Acar 
Y. Fatih Alemdar 
Fuat Gürül 
Halis Komili 
Hurşit Kalkan 
Hüseyin Bayol 
İlhan llkkaracan 
İrfan Keskin 
Isak Faracı 
Jak Tovim 
Kâmil Özgür 
Mehmet Ağıroğlu 
Mithat Özgür 
Mehmet Canseven 
Metin Sabuniş 
Mustafa Serbes 
Nesim Israel 
Nuray Eken 
Nursun Beşeli 
Ökkeş Başer 
Ömer Ünen 
Özkul Akın 
Robert Benbâhâste 
Sacit Keyman 
Salamon Çakım 
Selahattin Sabuncuoğlu 
Selçuk Erden 
Selma Yıldırım 
Sulhi Karabudak 
Taylan Sabuncuoğlu 
Uğur Paksoy 
Yusuf Ertuğ 
Zafer Erdemli

Turyağ A.Ş.
Turyağ A.Ş.
G ve A Baker Ltd.
D.P.T.
D.P.T.
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Mintax
Komili Kimya
Komili Sınai Mamuller Pazarlama A.Ş 
Mintax
Petkim-Petrokimya A.Ş.
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
Etibank Genel Müdürlüğü 
İGEME-lhracacı Geliştirme Etüd Merkezi 
Puro Sabun Sanayii A.Ş.
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Alemdar Sabun ve Yağ Sanayii A.Ş. 
Savaş Kimya A.Ş.
Komili
Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş.
Benzo Kimya A.Ş.
Entem Limited
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Kafaoğlu
Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi 
Kafaoğlu
Ticaret Bakanlığı
Ufuk Sabunculuk ve Zeytincilik A.Ş. 
Tariş
Teknik Kimya Laboratuarı 
T. Sanayi Kalkınma Bankası 
ÎGEME-Îhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Turyağ A.Ş.
Madra-Akm Yağcılık ve Sabunculuk Ltd.Şti 
Neka Kimya A.Ş.
Temsa
Selver Kimya Sanayi A.Ş.
Sabuncuzade M.Şakir ve Mahdumu T.A.Ş 
Komili Yağ, Sabun, Gliserin 
Milli Prodüktivite Merkezi 
Hacı Şakir
Sabuncuzade M.Şakir ve Mahdumu T.A.Ş 
Paksoy Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Anadolu Sabu.i Yağ Sanayi T.A.Ş.
Evyap Sabun Sanayi A.Ş.



DETERJAN, HAM VE YARDIMCI MADDE YURT ÎÇÎ 
TALEP PROJEKSİYONU (TON)
DETERJAN FERT BAŞINA TÜKETÎM PROJEKSİYONU
SABUN YURT ÎÇl TALEP PROJEKSİYONU (TON)
SABUN ANA GRUPLARA GÖRE YURT içi"TALEP 
PROJEKSİYONLARI (%)
SABUN FERT BAŞINA YURT ÎÇl TALEP PROJEKSİYONU 
SABUN ÜRETİM GlRDlLERl PROJEKSİYONU 
SABUN HAM MADDE İTHALAT PROJEKSİYONU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



SABUN VE DETERJAN ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

I. GİRİŞ
Ülkemizde Sabun ve Deterjan Sanayii Sektörünü DPT tarafından 
hazırlanan "Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Ko
misyonları Çalışma Modeli" ne uygun olarak incelemek ve 5. Beş 
Yıllık Plân çalışmalarına bu konuda katkıda bulunmak üzere adı 
geçen sanayi hakkında en yeni ve doğru bilgiler derlenmiştir.
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Plân Çalışmalarında elde 
edilen deneyimler ile sektördeki büyük kuruluşların kendi ge
reksinmeleri için toparladıkları kıymetli bilgiler bu raporun 
önceki raporlardan daha detaylı ve doğru rakamlarla hazırlan
masına olanak sağlamıştır. Çalışmalara katılmakta istekli dav
ranan maddi ve manevi fedakarlıktan çekinmeyen komisyon üye
leri sayesinde raporu zamanında hazırlamak mümkün olabilmiştir,
Sabun ve Deterjan Sanayi her ne kadar tek bir sanayi sektörü 
olarak görülmek isteniyorsa da bu iki grup arasında tatbikatta 
önemli farklılıkların bulunması iki ayrı grup oluşturularak 
çalışmayı zorunlu kılmıştır.Oluşturulan Deterjan Grubunun 
çalışmaları Bay Turhan Talu (Turvağ A.Ş.), Sabun Grubunun ça
lışmaları ise Bay Özalp Erkey (G ve A Baker Ltd.) tarafından 
yürütülmüş ve iki ayrı rapor hazırlanmıştır. Birbirinden ba
ğımsız bu iki çalışmayı yansıtan raporlar bütünleştirmeyi 
amaçlayan bazı düzeltmeler ve kısa ilâvelerle aşağıda iki ana 
bölüm halinde verilmektedir.

II. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANDIRILMASI
İleri toplumların günlük hayatını en çok etkileyen maddelerin 
başında yıkayıcı ve temizleyiciler gelmekte ve bu maddelerin 
tüketimi topluluğun medeniyet ölçüsü olarak kullanılmaktadır. 
Yıkama ve temizleme kelimelerinin sözlük anlamı düşünülecek 
olursa, çok geniş bir kapsamı olduğu ve bu görevi yerine ge
tiren sayısız maddelerin bulunduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. 
Canlıların ve eşyaların temizlenmesinde kullanılan bu madde
ler genel olarak sabunlar, temizleme tozları ve deterjanlardır, 
Bunlar aşağıda sabun ve deterjanlar olarak ayrı ayrı incelene
cektir.

III. DETERJANLAR
Deterjan lûgatta "Temizleyici" manasına gelmektedir. Genel bir 
terimdir. Fakat sabun haricindeki temizleyici maddeleri kapsa
yan ve sentetik olarak elde edilen maddeler için kullanılmak
tadır. Bu maddelere "Sentetik deterjanlar" denilmesi gerekir
ken sadece "Deterjan" denilmektedir. Bu deterjanları genel 
özelliklere göre tanımlamak olanağı vardır ve en geniş kap
samlı tanım şöyle olabilir: Yüzey aktif özelliği olup, bu 
özelliği dolayısıyla temizleme işlemini yapabilen ve içinde 
ayrıca yıkamaya yardımcı diğer kimyevi maddeler de bulunan ma
mullere "Deterjan" denir.



1. DETERJAN SANAYİî

Türkiye Deterjan Sanayii, modernleşme ve gelişme çabası 
içinde bulunan her ülkede gözlemlendiği gibi, Ülkemizde de 
son 5 yılda süratli bir ilerleme kaydederek genel ekonomik 
yapı içinde ön sıralarda yer almış, ve gerek en son tekno
loji transferi ve gerekse yeni iş sahaları açması bakımın
dan gelişme çabamıza büyük katkılarda bulunmuştur. Bu sa
nayii kolunun üretmekte olduğu ürünler, günlük yaşamımızın 
zorunlu tüketim maddeleri sınıfına girmekte olup, ev ve 
kuruluşlarda tekstil ve çeşitli yüzeylerin kirden arındı
rılmasına, kısaca temizlenmesine yardımcı olan, çeşitli kı
vamda (toz, krem, likit vs.) temizleme ve yıkama maddele
rinden oluşmaktadır.

Deterjan Sanayiinin daha bilimsel tanımını yapabilmek ve 
ayni zamanda bu raporda incelenecek kapsamı belirlemek üzere, 
Türk Standartlar Enstitüsünün hazırlamış olduğu ve Nisan 1978 
de geçerlilik kazanan TS 518, şu anda bu sektörü yönlendir
mesi açısından, en doğru kaynak olacaktır:

1.2. Sektörün Tanımı:
Sentetik deterjanlar, genel temizleme (çamaşır, bulaşık 
vs.) işlerinde kullanılan ve içersinde esas temizleyici 
olarak alkil sülfat veya alkilaril sülfonat tipindeki ani- 
yonik yüzey aktif maddeler ile, temizleme işlemine yardım
cı diğer maddeler bulunan toz, granül, yumuşak kıvamlı veya 
sıvı karışımlardır.

1.3. Sektörün Kapsamı:
Deterjan Sanayii'nin kapsamı içine "ev tipi" (evde kulla
nılan yıkama ve temizleme maddeleri) ve kuruluşlarda te
mizlik işlerinde kullanılan "sanayi tipi" deterjanlar ana 
gruplar olarak girmektedir.
. Ev Tipi: temizleme ve yıkama maddeleri kullanım alanla
rına göre:
1. Çamaşır yıkama maddeleri
2. Bulaşık yıkama maddeleri
3. Ovma maddeleri
4. Ev temizlik maddeleri
olarak sınırlandırılmış şampuanlar ve vücut temizliğinde 
kullanılan diğer maddeler çalışma kapsamının dışında bı
rakılmıştır.

. Sanayi Tipi: deterjanlar ise, sadece hastaneler, yurtlar, 
otel ve çamaşırhaneler gibi büyük tüketim yerlerinde ve 
kuruluşlarda; çok yönlü temizlik ile büyük çamaşır maki
nelerinde kullanılmak için hazırlanan ürünleri kapsamak
tadır.



1 . 4 .  Sınıflandırma:

Bu raporun kapsamına giren deterjanlar üç sınıfa ayrılırlar:

. Toz veya granül halinde sentetik deterjanlar 

. Sıvı sentetik deterjanlar 

. Yumuşak kıvamlı sentetik deterjanlar

Toz ve granül halindeki sentetik deterjanlar köpürme miktar
larına göre iki gruba ayrılırlar:

. Az köpüren 

. Çok köpüren

Yumuşak kıvamlı sentetik deterjanlar ile sıvı deterjanların 
sadece bir tipi vardır.

Az köpüren ve çok köpüren, toz veya granül halindeki sentetik 
deterjanlar, içerisinde aktive edici katkı maddeleri ihtiva 
etmesine göre de iki türe ayrılırlar.

. Katkılı 

. Katkısız

Ürünlerin kaliteleri ile çok yakından ilgili ve doğrudan etkili 
olan aktive edici maddelerin, sentetik deterjan formülündeki bu
lunma miktarları bu yüzden önem kazanmaktadır.

1 . 5 .  Sektörün Ürettiği Mamuller:

TS 518 ile tanımı yapılmış ve sınıflandırılmış olan Türkiye De
terjan Sanayii'nin üretmekte olduğu mamul maddeler aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

TABLO 1: DETERJAN SANAYİî1NİN ÜRETTİĞİ MAMUL MADDELER:

ÜRÜNLER
KATEGORÎIıER

Çamaşır Yıkama 
Maddeleri

Bulaşık Yıkama 
Maddeleri

Ev Temizlik 
Maddeleri

Ovma
Maddeleri

1. Cinsler

1.1. Ev Tipi X X X X

1.2. Sanayi Tipi X X - X

2. Sınıflar

2.1. Toz veya Granül X - - X

2.2. Krem - X X -

2.3. Likit - X X -

3. Tipler

3.1. Az köpüren X - - -

3.2. Çok köpüren X - - -

4. Türler 

4.1. Katkılı X

4.2. Katkısız X - -
T

Not: özellikle çamaşır yıkama, bulaşık yıkama ve ev temizlik maddeleri Türkiye' 
de çok sık birbirlerinin yerine ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır.
Ancak yukarıdaki Tablo, ürünlerin en çok kullanım alanlarını göstermektedir.



2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMÎŞTEKÎ GELİŞMELER
2.1. Sektörün Genel Olarak Değerlendirilmesi:

Türkiye Deterjan Sanayii ve Piyasası, raporun diğer bölüm
lerinde yeri geldiğinde detaylı ol^pak inceleneceği gibi, 
son 5 yılda uygulanan ekonomik politikalara bağımlı olarak, 
belli bir trendden uzaklaşarak çok dalgalanmalı bir gelişme 
göstermiştir. Bu gelişmeyi zamanlama açısından aşağıdaki 
şekilde incelemek mümkündür:
. 1977'ye Kadar Olan Dönem:
Hızlı gelişme düzeyinde olan Türkiye'de, bu dönemde mo
dern ürünlere ve yaşam şartlarına gösterilen ilgiye pa
ralel olarak genel bir talep patlaması gözlemlenmiş ve 
klasik yıkama maddelerinden deterjana geçme eğilimi yeni 
tüketicileri ve dolayısı ile hızlı bir tüketim artışını 
getirmiştir.
Her zaman yeteri kadar ürün piyasada bulunmuş, ancak ku
rulu kapasitenin yine de artan talebin üzerinde olması 
nedeni ile, rekabetçi bir pazar şartı gözlemlenmiştir.

. 1978-80 Dönemi:
1977 sonlarından itibaren uygulanan ekonomik politika 
beraberinde büyük bir döviz darboğazını da getirmiş ve 
üretim girdileri büyük ölçüde ithalata dayalı olan sen
tetik deterjan üreten sanayi ve dolayısı ile deterjan 
piyasası çok güç şartlar altında çalışmaya devam etmiş
tir. Hammadde ithalatının çok kısıtlı olduğu ve ürün ar
zının talebin çok altında kaldığı bu dönem, aynı zamanda 
artan enflasyon ile beraber ürüne karşı büyük bir hücumu 
getirmiştir.
Hammadde tedariki problemlerine rağmen, 3978-80 dönemin- 

. de gözlemlenen büyüme hızı, (Bakınız: Tablo 4) üretici 
firmaların tekrar sabun bazlı deterjanlara dönmesi ve 
üretilen malın problemsizce satılmasına bağlanmalıdır.
Yine bu dönemde ekonominin temel kuralı çalışmış ve arz/ 
talep dengesindeki bozukluk nedeni ile, genel enflasyon 
ile beraber büyük fiyat artışları gözlemlenmiştir.

. 1981-82 Dönemi:
1981 senesi ve uygulanan istikrar tedbirleri, bütün sek
törlerde olduğu gibi, Deterjan Sanayii için de bir dönüm 
yılı olmuştur. 1978'den beri devam eden hammadde kıtlığı, 
bu sektörü çok düşük kapasite kullanımı nedeni ile reka
betten uzak bir "satıcı piyasası" ortamına getirmişti.
1980 Eylül'ünden itibaren düzelmeye başlayan yeni ekono
mik şartlar, özellikle 1981 Şubat ayından başlayarak sek
törü etkilemiştir. Bu dönemde alman tedbirler ile aşırı



enflasyon önlenmiş, buna paralel olarak mala karşı olan 
talepte yavaşlama meydana gelmiştir.
İstikrar ve serbest ekonomi politikası ile hammadde prob
lemlerinin çözümü bu sektörde yüksek üretim düzeylerine 
çıkılmasına olanak vermişse de, yine ekonomik politika 
nedeni ile uygulanan "sıkı para" politikası, gerek dağı
tım kanalında gerekse tüketici düzeyinde satınalma gü
cünde zayıflama yaratmış ve talepte iyice daralma olmuş
tur. Nitekim Tablo 41 de toplam üretimde büyük yer tutan 
toz deterjanlardaki gerileme bu değerlendirmeyi göster
mektedir.
Tabi bu nedenle ortaya çıkan yoğun rekabet tüketiciler 
açısından olumlu bir gelişme olarak sayılmaktadır, üre
tici firmalar geniş tüketici gruplarına ulaşabilmek için 
kalitelerini yükseltmişler, ayni zamanda serbest piyasa 
koşullarının oluşturduğu fiyatlar önceki senelerde görü
len sık ve yüksek artışları bulmamıştır. Ancak yine de 
sektörde görülen fiyat artışları; hammadde ve finansman 
maliyetlerinde meydana gelen artışlar ile tüketicilere 
daha kaliteli ürün sunabilmek için yapılan ilave katkı 
maddelerinin getirdiği ek maliyetleri yansıtmaktadır.
Genel bir değerlendirme ve komisyonun karşılaşılacak 
problemlere getirdiği çözüm ve öneriler, raporun sonraki 
bölümlerinde tekrar incelenmiştir.

Sektördeki Kuruluşlar:
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sabun ve Deterjan Özel İhti
sas Komisyonu Raporunda 100 deterjan ve 3 silisli veya ben
zeri ovma maddesi üreten toplam 103 adet kuruluş tespit 
edilmişti.
Sektörün son 5 yıldaki gelişmesi, özellikle hammadde teda
rik problemleri olduğu 1978-80 döneminde, birçok küçük ku
ruluşun ortaya çıkmasına ve bu sanayinin artmasına neden 
olmuştu. Bu işyerleri bütün Türkiye sathına yaygın ve böl
gesel olarak faaliyet gösteren kuruluşları kapsamaktadır.
Ancak 1980'den itibaren, sektörde üretimlerine devam ede
bilen kuruluşlar çok azalmış ve operasyonel açıdan sadece 
büyük işyerleri kalmıştır.
. Zaten sektörün yapısı incelendiğinde, kaliteli toz sen

tetik deterjan üretiminin sadece Atomizasyon kulesi olan 
firmalarca üretildiği ve bu kuruluşların sayısının da 6 
olduğu unutulmamalıdır. Bu kuruluşlardan sadece 3'ü top
lam toz deterjan üretiminin yaklaşık %85-90'ını yapmak
tadır.

. Toz sentetik deterjanlarda görülen bu konsantrasyon, krem 
deterjanlarda görülmemektedir. Özellikle Güneydoğu Ana
dolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren bu 
işletmeler, komisyon toplantılarına iştirak etmediğinden



ve bilgi toplamada güçlüklerle karşılaşıldığından, tam 
olarak incelenememiştir.

. Likit deterjanlarda da markalı ve kaliteli deterjan üre
ticileri 10'u geçmez iken, bu konuda üretimlerini sürdü
ren birçok bölgesel firmanın varlığı bilinmektedir.

2.3. Mevcut Kapasite ve Kullanımı;
2.3.1. Mevcut Kapasite:
TABLO 2: DETERJAN SEKTÖRÜNDE KURULU KAPASİTE 1981 YILI DURUMU

r r

Sıra No: Ana Mal Firma
Adedi

Kapasite
Birimi Kapasite

1 Toz Sentetik Deter. 14 Ton/yıl 195.000
. Hafif Tip 6 I I 14 5.000X
. Ağır Tip 8 I I 50.000XX

2 Likit Deterjan 15 I I Kapasite Prob
lemi yok

3 Krem Deterjan 28 I I I I

4 Ovma Maddeleri 4 I I I I

Kaynak: Komisyon Çalışmaları
Not: XAtomize hafif tip toz deterjan kapasitesi (Kule) için:

"20 ton/saat x 3 vardiya x 265 gün çalışma" esası alın
mış ve kule tozu üzerine %12 perborat ilavesi kabul 
edilmiştir.
Verim ton/saat kapasitesi dikkate alınmıştır. (Ort.%75)

X XAğır tip için ise "10 ton/saat x 3 vardiya x 260 gün" 
ve %80 verim esas alınmıştır. Ancak bu sektörde 1 var
diya çalışması yaygın bir uygulamadır.

Sektörün yapısında da incelendiği gibi, ana mal gruplarına 
göre gerçek kapasiteyi kesin olarak tespit etmeye olanak 
yoktur. Ancak mal gruplarına göre, konu kalitatif açıdan 
şöyle incelenebilir:
. Toz Sentetik Deterjanlar:
- Hafif Tip: Tablo 2'den de anlaşılacağı gibi, Türkiye1 
de mevcut toplam 6 deterjan kulesi bulunduğundan, ke
sin kapasite tespit edilebilmiştir. Bu kuruluşlar:
İstanbul'da: Mintax A.Ş., Taciroğlu (PURO/FAY),

Kimya Teknik
Gebze'de : Temsa Temizlik Maddeleri A.Ş.
İzmir'de : Turyağ A.Ş., Tariş



Bu kulelere ilave olarak Başer Kimya A.Ş. kuruluşu da 
Adana-Bahçe mevkiinde bir kule inşa etmiş durumdadır.
Bu kuruluşların kule kapasitesi, Türkiye talebini uzun 
bir zaman karşılayacak durumdadır.

- Ağır Tip: Kuru karıştırma yolu ile elde edilirler ve 
toplam 10 ton/saat kurulu kapasite mevcuttur.

. Likit Deterjanlar:
Üretim metodunun getirdiği teknoloji çok basit ve sadece 
hazırlama kazanları ile dolum hattından oluştuğundan, bu 
konuda faaliyet gösteren birçok kuruluş vardır.' Mevcut 
kurulu kapasite 10.000 ton/yıl (1982) olan tüketim tale
binin çok üstünde olup, özellikle Turyağ A.Ş. nin yeni 
devreye giren tam otomatik dolum hattı ile, kurulu kapa
site Türkiye talebini çok uzun bir zaman karşılayacak 
durumdadır.

. Krem Deterjanlar:
Türkiye'de çok yaygın bir kullanım alanı bulan ve modern 
bir teknoloji gerektirmeyen üretim metodu ile krem de
terjanlar çok fazla sayıda kuruluşun ilgi alanına gir
miştir. Bu yüzden gerçek kapasiteyi hesaplamaya olanak 
yoktur. Ancak kurulu kapasitenin veya talep durumuna 
göre kısa zamanda kurulacak yeni kapasiteler ile, bu 
mal grubunda hiçbir kapasite probleminin olmadığı bi
linmektedir. 1982 yılında ulaşılan toplam 42.500 tonluk 
tüketimin yarısını 8 adet kuruluş, diğer yarısını ise 
sayıları bilinimeyen en .az 50 firma üretmektedir.

. Ovma Maddeleri:
Mevcut kapasite yeterli olduğu gibi, üretim metodunun 
gerektirdiği yatırım açısından, kısa zamanda kurula
cak kapasite dolayısı ile kapasite problemi yoktur.

2.3.2. Kapasite Kullanımı:
v

Bütün ana mal gruplarında mevcut kurulu kapasite tüketici 
talebinin üzerinde olduğundan, sektör genelinde düşük ka
pasite ile çalışılmaktadır. Bu durum ünite maliyetlerini 
olumsuz yönde etkilemekte ve sektörün genel bir problemini 
oluşturmaktadır.
Talep projeksiyonları, kurulu kapasitenin daha uzun bir 
süre yeterli olacağını gösterdiğinden, atıl kapasitenin 
kullanılması ihracata bağlı olmaktadır. Ancak sektörün ma
liyet yapısı, dış pazarlarda milli ekonominin rekabet gü
cünü zayıflattığından, bu konu çözümleri ile beraber öne
riler bölümünde tekrar incelenecektir.
. Krem deterjan, Likit deterjan ve Ovma maddelerinde top

lam kapasite bilinemediğinden, kapasite kullanımı veri-



lememekte ancak sektörün genelde %40-50 kapasite ile ça
lıştığı kabul edilmektedir.

. Toz sentetik deterjanlarda, üretim verileri dikkate alın
dığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır:

TABLO 3: 1981 YILI KAPASİTE KULLANIMI ..

Kurulu
Kapasite

işleyen
Kapasite

Üretim
1981

Kullanım % 
Kurulu Kap.

Kullanım % 
işleyen Kaj

Toz Sentetik 
Deterjan
. Hafif Tip 145.000 145.000 72.000 % 49.6 % 49.6
. Ağır Tip 50.000 20.000 5.000 % 10.0 % 25.0
Kaynak: Komisyon Çalışması

2.4. Üretim:
2.4.1. Toz Sentetik Deterjan Kompozisyonu:

iyi bir yıkama maddesi aşağıdaki maddelerin karışımından 
meydana gelmiştir:
a. Yıkama Aktif Maddeleri:

Anyon Aktif 
Nonionic
Kationic aktif olarak üç ana grupta toplanmış yüzey 
aktif maddelerdir.
1) Anyon aktif maddeler:

Sabunlar, Alkyl benzol sülfonat, olefinsulfonat, 
yağ alkolleri sülfatları vs. dir.

2) Nonionic1ler:
Yağ alkolleri polyglykol eterleri 
Nonylphenol polyglykoleter 
Alkandiol polyglykol eter vs. dir.

3) Kationic'ler:
tX Quarter Ammonium bileşikleri vs. dir.

Yıkama maddeleri üretiminde bu üç aktif madde grubun
dan yalnızca anionic ve nonionic gruplar kullanılır.
Kationic grup büyük ölçüde çamaşır yumuşatıcı ve de
zenfektanı olarak kullanılır.



Bu aktif maddelerin görevi çok basit anlatım ile;
- Suyun yüzey gerilimini düşürerek yıkanacak maddeyi 

iyice sararak ıslatılmasıdır. Böylece aktif madde 
de kiri sarmış olur. Kirin doku ile arasına girer 
ve ortamdan ayırır.

* ->

- Yağ gibi organik kirleri çözerek ortamdan uzaklaş
tırırlar.

b. Komplex Teşkil Ediciler:
Bugünkü yıkama maddelerinde suda çözülen komplex teş
kil edici olarak en önemli rolü penta sodium triphos- 
phat oynamaktadır. Bunun yerine NTA, Zeolit/Sasil gibi maddeler 
de kullanılmaktadır.
Deterjanlarda uygun PH sağlamada az miktarda kullanı
lan sodyum karbonat da su sertliğini giderir.

c. Ağartıcılar ve Stabilizatörler:
Çamaşır üzerindeki lekeler yalnızca yıkama ile uzak- 
laştırılamaz. Bu cins lekelerin büyük bir kısmı oxi~ 
dativ ağartma ile giderilir. Bu işlem için de geniş 
ölçüde sodyum perborat, az olarak sodyum hipoklorit 
kullanılır.

\ ; £ - j  ' {A--1

Deterjan sanayi içinde oxidatif ağartma için kullanı
lan perborat ağır metallerin etkisi ile aktivitesini 
kaybeder. Bunu ortadan kaldırmak için stabilizatörler 
kullanılır. Bunların en bilineni EDTA ve Magnezyum 
silikattır. Çamaşır üzerinde proteinlerden ileri ge
len lekeler oxidatif ağartıcılar ile giderilemez. Bu
nun için modern teknolojide enzymle (Biyolojik Aktif 
Madde) ağartma işlemi yapılır. Avrupa'da çok uzun bir 
zamandan beri, kaliteli deterjanların vazgeçilmez un
suru olan enzyme'ler (Biyolojik Aktif Madde) 1982 yıl
lında S.S.Y.B. den alman müsaade ile Türkiye'de de 
kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca enzym düşük sıcak
lıkta daha iyi iş gördüğü için ısı ekonomisi bakımın
dan da çok önemlidir. Bu ekonomikliğin oksidatif ağart
mada da geçerli olması için gelişmiş ülkelerde Taed 
ve Tagu kısaltılmış adları ile maddeler kullanılarak 
düşük sıcaklıkta yıkama sağlanmaktadır.

d. Korrosion tnhibitörleri;
Makinelerdeki aliminyum kısımlardaki korozyonu önlemek 
ve uygun alkaliteyi sağlamak için sodyum silikat kul
lanılır .

e. Optik Beyazlatıcılar:
Günlük ışıkda beyaz rengi daha iyi tonda göstermek 
için kullanılır.

CEnzyme'lerin kontrolsüz kullanılması sakıncalıdır. Kullanacak üreticilerin 
gerekli önlemleri almaları sağlanmalı ve Bakanlıkça devamlı kontrol yapıl
malıdır.



f. Taşıyıcı Koleitler:

Yıkama aktif maddeleri ile yıkama ortamından ayrılan kirlerin 
tekrar ortama yığılmasını önler, en tanınanı CMC dir.''

g. Köpük Ayarlayıcılar:

Bazı tip deterjanlarda makine ve yıkama özellikleri 
açısından fazla köpük istenmez. Köpük ayarlayıcısı 
olarak en fazla uzun zincirli sabunlar kullanılır.

h. Dolgu Maddeleri:

Toz deterjanlarda iyi akışkanlık sağlamak-, yapışkan
lık ve topaklanmayı önlemek için optimum kristali- 
zasyon suyundan sonra kullanılması gereken maddedir.
Genel olarak sodyum sülfat kullanılır.

j. Dezenfektanlar:

Genel olarak bulaşık, genel temizlik deterjanlarında 
ve yumuşatıcılarda kullanılırlar.

k. Parfüm:

Yıkama esnasında ve yıkandıktan sonra ortamda iyi ko
ku bırakmak için kullanılır. Banyo mutfak temizliğin
de ve çamaşırlarda bu çok önemlidir.

2.4.2. Üretim Yöntemi ve Teknoloji:
2.4.2.1. Toz Deterjan:

. Sulfonasyon: Üretimi
Sulfonik asidin elde edilme safhasıdır. Deterjan Sa
nayiinde en yaygın olarak kullanılan anyon aktif 
madde sulfonik asit (Aİkyl benzen sulfonat) ve yağ 
alkol sülfatlarıdır.
Sulfonik asit üretimi 2 metodla yapılmaktadır. Bu 
metodlar: ■ '

a. Kontinu üretim olan SO3 gazı ile sulfolama,
b. Yarı kontinu oleum ile sulfolamadır.

Kontinu metod daha ekonomik ve yüksek konsantrasyon
da sulfonik asit vermektedir.

Sulfolamada dallanmış veya lineer alkylbenzen kul
lanılmaktadır. Yurdumuzda Petkim tarafından dallan
mış alkylbenzen üretilmektedir.

Yağ alkol sülfatları da SO3 gazı ile etoksile olan veya 
olmayan yağ alkollerinin kontinu reaksiyonu ile üretil
mektedir .
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. Kule Tozu Üretimi
Toz deterjan sanayii büyük oranda püskürtme (atomi- 
zasyon) ile üretim yapmaktadır. Modern ve produktiv 
çalışma metodudur. Yüksek temperatüre dayanıklı li
kit ve katı ham maddeler belli oranda karıştırılarak 
homojen hale getirilir. Sulu'lapa kıvamındaki karı
şım belli bir basınçla kuleye pulverize edilir ve 
sıcak hava ile istenilen optimum rutubette ve kaba 
yoğunlukta ürün elde edilir. Buna kule tozu denilir. 
Ürün özelliklerine göre ilave edilecek komponentler- 
le de karıştırılarak mamul elde edilir.
Kuleden elde edilen ürün hafif tiptir. Kaba yoğunluğu 
formüle bağlı olarak 180-450 gr./lt. arasında değişir.
Kule sistemi ile çalışma aşağıda şematik olarak ve
rilmiştir.

1. Püskürtme kulesi
2. Air lift
3. Elek
4. Kule tozu
5. Perborat
6. Diğer katkı maddesi
7. Enzym karıştırma
8. Parfüm
9. Karıştırıcı
10. Elek
11. Ambalaj makinesi

/



2.4.2.2. Likit/Krem Deterjan - Ovma Maddesi:

Likit ve Krem Deterjan üretimi basit karıştırma ile ol
maktadır. Üretim cinsine göre karıştırıcılar seçilmek
tedir, Ovma maddeleri kuru karıştırma gibi üretilir.
Kuru karıştırma da genel olarak likit ve krem deterjan 
üretim metodu gibidir. Karıştırma tamburlu karıştırıcı 
ile olmakta ve dolgu maddesi olarak sodyum sülfat kul
lanılmaktadır. Ovma maddelerinde değişik tip mineraller kullanılu
Mevcut teknoloji ile her tipte deterjan üretim kademe
leri aşağıda şemada verilmiştir.

DETERJAN ÜRETİM KADEMELERİ

YAG ALKOLLERİ

D. D. B VEYA LAB. OLEUM VEYA KUKURTTRIOKSIT

SULFONASYON VE SULFATASYON

SÜLFONİK ASİT VE YAĞ 
ALKOL SÜLFAT ASİDİ

ALKALİLER ALKALILER.BEYAZLATICI.su

KURU NOTRALIZASYON

NONIYONIK- ALKİL SULFAT-SABUl' 

GEREKİYORSA

ÇÖZELTİ ,HALİNDE

NOTRALIZASYON

SULFONATLAR I D.D.B.S.A YA6 ALKOL SÜLFAT )

AK Tl VE EDİCİ 
KATKI VE DOLGU MADDELERİ

TAMBUR KURUTMASI

1
ATOMIZOR KURUTMASI

ALKİL SÜLFAT____

ALKİL ETER SÜLFAT.

NONİYONİK SABUN 
GEREKİYORSA

! LİKİT , KREM, TOZ T 0 Z K R E M EZI T

EV HİZMETLERİ 

VE SANAYİİ 

DETERJANLARI 

TOZDA ÖZ6ÜL AĞIRLIK

EV HİZMETLERİ VE SANAYİİ

DETERJANLARI

TOZDA ÖZ6ÜL AĞIRLIK

0.*SO_I Kg / II 0,180- 0450 K g / i t



2.5 Yurt İçi Üretimi
Ana mal gruplarına göre sektörün üretimi aşağıda verilmiştir. 

TABLO 4: ÜRETİM MİKTARLARI (BİRİM: TON)

Sıra
No: Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982

I-YÜRTİÇİ TALEBİ İÇİN ÜRETİM
1 Toz Sentetik Deterjan

. Hafif Tip 61.500 61.500 75.000 78.000 72.000 71.500

. Ağır Tip 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2 Likit Deterjan 6.000 6.300 5.400 8.000 8.000 10.000
3 Kron Deterjan 47.000 39.200 35.000 41.300 39.500 ,42.500
4 Ovma Maddeleri 9.000 11.200 11.200 11.600 13.000 11.000

Toplam Ev Tipi Deterjanlar 128.500 123.200 131.600 143.900 137.500 140.000
5 Sanayi Deterjanları

. Toz 1.600 1.500 1.300 1.500 1.750 2.200

. Likit 600 700 1.275 1.500 1.500 2.200
Toplam Sanayi Deterjanları 2.200 2.200 2.575 3.000 3.250 4.400

I- Toplam Yurtiçi Talebi 
için Üretim Miktarı 130.700 125.400 134.175 146.900 140.750 144.400

II-İHRACAT İÇİN ÜRETİM
1 Toz Sentetik Deterjan
2 Ovma Maddeleri

40 31 926 2
2.010

1.732
1.000

7.533

II- Toplam İhracat için 
Üretim Miktarı 40 31 926 2.012 2.732 7.533

I * II-Toplam Türkiye 130.740 125.431 135.101 148.912 143.482 151.933Üretim Miktarı

Kaynak: Kcmisyon Çalışmaları
Not: DİE'nden temin edilen bilgi sağlıklı değerlendirme yapmaya müsait değildir. 

1977/82 yılları üretimi, 50+ işçi çalıştıran işyerleri için sırasıyla 
59.557, 88.885, 88.067, 103.177, 88.623 ve 54.739 (6 aylık) ton olarak 
görülmektedir.



Daha önce mevcut durumun değerlendirmesi paragrafında 
(Bakınız: 2.1) üzerinde durulan konular üretim verilerin
de kendisini göstermektedir. Stabil bir seviyede devam 
eden "Ağır Tip" tozlar hariç tutulduğunda, diğer mal 
gruplarında ekonomik politikalara dayanan bir dalgalanma

fit

. Toplam üretimin %90'mdan fazlasını meydana getiren "Ev 
tipi deterjanlar"ın en önemli grubu olan ve gerçek bir 
teknolojik know-how isteyen "Hafif Tip" toz sentetik de
terjanların üretimi 1980 yılındaki en yüksek noktadan 
sonra devamlı düşme göstermektedir. Büyük yatırım ve iş 
gücünün bağlı bulunduğu bu grupta, düşen talep/üretim 
nedeni ile yükselen atıl kapasite ürün başına düşen ma
liyetleri olumsuz yönde etkilemektedir.

. Likit deterjanlarda 1977-79 senelerinde görülen düşme, 
tamamen ambalaj malzemesi hammaddesi olan Polietilen 
ithalma bağlıdır. 1980'den sonra değişen şartlar, bu 

, grubun sıhhatli bir şekilde gelişmesine en büyük neden
dir .

. Aynı şekilde, krem deterjanlardaki dalgalanmalarda DDB 
ve polietilen ithalatına bağlıdır.
Genel olarak üretim verilerine bakıldığında;
1980'den beri meydana gelen üretim düşmesinin, 1982 se
nesinde ihracat nedeni ile durdurulabildiğini görmekte- 
yiz. Milli pazarda ise, yüksek maliyetleri nedeniyle 
ihracat yapamayan büyük kuruluşlar için bu talep geri
lemesi düşündürücüdür.

2.5.1. Üretim Girdileri:
Kullanılmakta olan teknolojilere göre ortalama girdiler 
Tablo 5'te verilmiştir.

2.5.2. Maliyetler:

Deterjan Sanayiinde maliyetler, firmaların değişik baz
da çalışmaları ve formüllerdeki değişiklikler nedeni 
ile, geneli temsil edici şekilde hesap edilememiştir. 
Ancak genel maliyet unsurları şöyle incelenebilir.
. Son iki senede, dış finansmanın maliyeti (Banka kredi 
maliyeti) küçük işyerlerinin olduğu kadar, büyük ku
ruluşların da en önemli maliyet unsurunu oluşturur 
duruma gelmiştir.

. Sınai maliyet dikkate alındığında ise, aşağıdaki da
ğılım toz sentetik ev tipi deterjanlar için geneli 
temsil edici bir resim vermektedir. (En güncel konu 
olduğu için sadece Toz Sentetik Deterjan incelenmiş
tir .)



Birim Atcmize Toz 
Deterjan

Likit
Deterjan

Krem
Deterjan

Ovma
Maddeleri

Esas ve Yardımcı Hammadde 
DDB/LAB Kg. 160 160 175 20
Mayi Kostik %47 II 55 50 55 10
Sodyum Hipoklorit II 2 5 2 -

Kükürt II 22 22 25 5
Sodyum Karbonat II ' 40 - 80 35
Sodyum Tripolifosfat II 300 - 120 15
Sodyum Silikat %33 II 210 - 125 15
Sodyum Perborat II 150 - - -

Sodyum Sülfat II 100 - - 10
EDTA %85‘ II 3 2 - -

CMC %65 II 25 - 25 -

Optik Beyazlatıcı II 2 - 1 -

Ham Tuz II 2 - - -

Esans II 2 1.5 2 -

Noniyonik II 20 20 - -

Trietanolamin II - 4 - -

Borax II 50 - 100 -

Enzyme II 0.5 - - -

Donyağı II 30 - - -

Eter Sülfat II 20 20 - -

Üre II
- 60 - -

Bikarbonat II
- - 100 -

Mineral II
- - - 900

Ambalaj Malzemesi
Kreme Karton II 100 - - -

Kraft Karton II 25 25 25 25
PE Şişe II

- 15 14 -

Plastik Kase II
- - 35 -

Polipropilen Kova II - - 43 -



Hammaddeler 
Ambalaj Mlz. 
İşçilik

Toz S. Deterjan 
% 75 
% 15 
% 10

Sinai maliyetin satış fiyatı içindeki yüzdesinin (Toz 
Sentetik Deterjanda) %65-70 olduğu göz önünde tutu
lursa, önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sektör bünyesi 
olarak ithalata bağımlı olan hammaddelerin çokluğu 
(dışa bağımlılık yaklaşık %50-55) ve bu maddelere uy
gulanan gümrük tarifelerinin ve döviz kurlarındaki 
aleyhte yükselmelerin maliyetleri devamlı olarak 
olumsuz etkilediği bir gerçektir. Böylece hem iç pi
yasada fiyatlardan a'r̂ tt'î ına, hem de ihracatın i-rnkran—

Yabancı ülkeler dikkate alındığında, sinai maliyetin 
Türkiye'den hammadde açısından çok daha düşük 
m ve yüksek kapasite kullanımı nedeni ile birim ma- 
liyetin de olduğurttt Y ' i < P
Mayıs 1982 fiyatları ile yapılan bir inceleme ve Al
manya ile mukayese aşağıdaki durumu göstermektedir.

TABLO 6: YERLÎ/YABANCI ÜRETİM MALİYETİ MUKAYESESİ TL/KG

Türkiye
TL/KG

Almanya
TL/KG

+ Fark 
TL/KG

1. Hammadde Toplamı 148.75 89.39 59.36
2. Ambalaj Malzemesi 33.04 19.92 13 .12
3. İşçilik 15.62 15.62 Aynen alınmıştır

197.41 124.93 72.48

Aynı hammaddelerle üretilen bu iki deterjan, sadece 
1 ve 2. maddelerdeki fark nedeni ile Almanya'da 
72.48 TL/KG daha ucuza üretilmektedir.

2.6. Dış Ticaret Durumu:
2.6.1. İthalat:

Deterjan Sanayiinde ürün ve yarı ürün ithalatı yapılmak
tadır.

2.6.1.1. Hammadde İthalatı:
Sektördeki hammadde ithalatı aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir .



TABLO 7: SEKTÖRÜN HAMMADDE ÎTHALATI (BÎRÎM: KG)

rîıra Hanrnadde GTÎP Kodu 1979 1980 1981 1982x
No.

19.883.514 8.962.481

654.852 10

42.310 38.000
47.819 13.228

2.^29.373 1.209.920
1.018.785 393.602

44.977 29.298
207.476 117.218

1.144.394 578.534

286.678 164.087

56.750 17.490
295.577 167.675
524.654 203.419

7.643.130 1.145.652
2.093.643 926.747

15.880.646 6.874.840

X1982 Altı aylıktır
Kaynak: Ticaret Bakanlığı ithalat verileri 

2.6.2. İhracat:
Sektörün ürettiği malların ihracat durumu aşağıda verilmiştir 

TABLO 8: SEKTÖRÜN İHRACATI(BİRİM: TON)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982x

Toz Deterjanlar 40 31 926 - 1.732 7.533
Ovma Maddeleri >- - 2.013 1.000
Yan Ürünler (S.Asit) - - - 1.000 4.015

Toplam Ton 40 31 926 2.012 3.732 11.548
Toplam % (1.000) 2 7 . 2  2 2 . 2  4 2 4 . 3  9 7 5 . 2  2 . 4 6 5  8 . 2 9 7

1 Donyağı 15.02.00 868.509 17.526.693
2 Sodyum Fosfatlar 28.40.11 21.762.914 21.461.797
3 Sodyum Perkar- 

bonat 28.42.12 34.900 239.733

4 Sodyum Silikat 28.45.12 1.120.443 141.762
5 Fenil Eter 29.08.11 60.728 83.172
6 Butyl Glycol 29.08.39 1.346.488 1.705.379
7 EDTA 29.23.29 601.734 557.012
8 Ouerton 29.24.29 59.609 12.273
9 Pigmasol Blau 23.05.26 119.038 193.450

10 Organik Boya
yıcılar 23.05.29 1.173.102 1.050.413

11 Optik Beyazla
tıcı 32.05.40 193.315 188.530

12 Citronel Esans 33.01.23 30.560 111.625
13 Parfümler 33.04.00 228.846 177.114
14 Prepagen 34.02.20 428.739 278.440
15 LAB/DDB 38.19.12 4.999.543 8.950.855
16 Polidiol 400 38.19.13 1.556.590 1.479.423
17 Diğer 38.19.29 15.540.663 20.766.968

x1982 Dokuz aylık
Kaynak: Komisyon Çalışmaları



2.7. Stok Durumu:
Deterjan sektöründe, Türkiye genelinde ürün, yarı ürün 
ve hammadde stoklarını tespit etmeye olanak yoktur.
Hammadde stokları firma bazında incelenebilir. Ancak, 
talebin gerilediği sektörde, stokta tutma finansmanının 
maliyeti de dikkate alındığında, firmaların çok düşük 
hammadde stokları ile çalışmalarını kabul etmek doğaldır.
Yine de ithalata dayalı hammaddelerin en az, satışlara 
göre, 2 aylık stokunu tutmak üretimin devamlılığı için 
gereklidir. Ürün stokları da, Türkiye genelinde ancak 
temsil edici bir perakendeci panelini devamlı gözlemle
mek ile bulunabilir ki, bu olanak da organizasyonu açı
sından imkansızdır.

2.8. Yurt İçi Talebi:
Geçmiş yılların stok değişmeleri bilinemediğinden, yurt 
içi talebi olarak (ihracat hariç) Tablo 4'deki Yurt içi 
için üretim miktarı alınmalıdır.
Talep eğilimi raporun çeşitli bölümlerinde incelendiğin
den, burada tekrar değinilmeyecektir. (Bakınız: 2.1/3.5)
Ancak uygulanan genel ekonomik politika çerçeve
sinde; talebi kısıcı tedbirlerin, sıkı para politikası
nın, tasarruflara uygulanan yüksek faizin ve gene], fiyat 
artışının tüketicideki satmalma gücünü olumsu^yetkiledi- 
ğind*®» i h>u—yür2 êîr---t-â̂ l-ep'--eğ-ilr-i-mTerin in- - fi rma-lar- - d-ı şı n d a t,
&tk-i-iend iğ i-n-i—birr—ke z— datra-b^-l-i r tmek~-i-9irer4-g-r , u.a oCv

(J d
2.9. Fiyat Durumu:

Fabrika satış fiyatları olarak, sektördeki fiyat geliş
mesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO 9: SEKTÖRDEKİ FİYAT GELİŞMESİ (FAB. FİYATI TL/KG)
T T T T

1977 1978 1979 1980 1981 19 8,2
Toz Sentetik Deterjan 25.25 43.75 96.30 179.45 245.25 300.00
Likit Deterjan 15.20 26.45 74.70 140.00 175.00 195.00
Krem Deterjan 14 .75 26.00 100.00 120.00 145.00 160.00
Ovma Maddeleri 9.00 15. 00 32.35 55.00 75.00 85.00
Kaynak: Komisyon çalışmaları

Deterjan Sanayiinin ürettiği mal gruplarında son 5 senede 
büyük artışlar olmuştur. Daha önceki bölümlerde de incelen
diği gibi hızlı enflasyon ve mal darlığı nedeni ile bozulan 
arz/talep dengesine hammadde fiyatlarının dünya piyasaların
da da hızlı artması ilave edilince maliyetler olumsuz yönde 
artmış ve bu durum fiyatlara yansımıştır. Bu genel açıklama
dan sonra sektörün fiyat politikası aşağıda incelenmiştir.



Dayanıksız tüketim malı olan yıkama maddelerinin fiyat 
yapısı çok çeşitli ve üreticilerin kontrolunda olmayan 
faktörlerden etkilenmektedir:
. İthalat: İthalata dayanan üretim girdileri, dolar de
ğerinin yükselmesine paralel olarak artmakta ve bu ma
liyet unsurunun fiyatlara yansıtılması, fiyatları olum
suz yönde etkilemektedir. İthalat güçlükleri nedeni 
ile yüksek hammadde stoğu ile çalışılması da bir ilave 
finansman masrafı yaratmaktadır.

. Finansman: Sektör özelliği olarak, yıkama maddelerinin 
çok yaygın dağılım gerektirmesi ve her perakendecide 
bulunma zorunluğu, üretici firmaları kısa sürede sev- 
kiyat yapabilecekleri bir mamul stoğu ile çalışmaya 
zorlamaktadır. Fazla miktarda ürünü stokta bulundurmak, 
üretimin devamlılığı için ek yabancı kredi kullanımına 
sebep olmakta ve bu durum özellikle kredi faizlerinin 
çok yüksek olduğu günümüzde, firmaları dayanılmaz bir 
finansman masrafı baskısında tutmaktadır.

. Gider Vergisi: 1 Mayıs 1981'den itibaren yıkama madde
lerine uygulanmaya başlanan %8 gider vergisi de satış 
fiyatlarının yükselmesine neden olan bir başka faktör
dür.

. Fiyat/Kalite: Ayrıca, bu sektörde çok etkin bir Fiyat/ 
Kalite bağlantısı mevcuttur. Kaliteye önem veren üre
ticilerin fiyat politikaları, aslında kar marjlarının 
yüksekliğini değil ürünlerin kalitelerini vurgulamak
tadır .
Ürünlerin içinde bulunan bazı hammaddeler çok pahalı
dır. Bu tür hammaddeler, kaliteli mal üretmekte olan 
firmalarca kullanılmakta ve tabii bir fiyat farklılığı 
yaratmaktadır.

. Türk Standardları: Yıkama maddeleri üretimi Türk Stan- 
dardları tarafından belirtilen sınıflara göre yapılmak
tadır. Katkılı ve katkısız olarak tespit edilen bu sı
nıflara giren deterjan formüllerinde bulunması gereken 
hammadde ve kullanım miktarı da belirlenmiştir. Böylece 
kaliteli, katkılı toz deterjan üretiminin belli bir baz 
maliyetinin altında olamayacağı açıktır.

Sonuç olarak, Türkiye'de toz ve likit yıkama maddelerinde 
fiyatların maliyet/kalite ilişkisini yansıttığı ve genel
de her tüketici dayanıksız malında olduğu gibi kar marjı
nın bu sektör ürünlerinde de düşük olduğu ve firmaların 
yüksek ciro ve hızlı stok devri ile çalışmak zorunda ol
dukları sonucuma *
Sektörde satılan ambalaj ağırlıklarının ve satış oranla
rının çok değişik olması nedeni ile, sektörü temsil edici 
bir fiyat yapısını ortaya çıkarmak güçleşmektedir.



1982 senesi sonu itibariyle, belli ambalajlardaki fiyat 
yapısı aşağıdaki gibidir:

TABLO 10: 1982 FİYATLARI TL/KG OLARAK
r t

Üretici Fiyatları Tüketici Fiyatları
En pahad. ı En ucuz En pahal ı En ucuz

Toz Deterjan 
1 Kg/Paket 331.- 198.- 400.- 240.-
Likit Deterjan 
1 Kg/Şişe 219 .- 174.25 265.- . 210.-
Krem Deterjan 
450 gr/Kase 184.44 - 222.22 -

Ovma Maddeleri 
850 gr/Paket 88.25 76.45 106.- 100.-

2.10. İstihdam Durumu:
Deterjan Sanayii kolunda, organizasyon yapılarının çok 
farklılık göstermesi nedeni ile, istihdam konusunu derin 
lemesine incelemek mümkün olamamıştır. Komisyon çalışma
larına iştirak eden beş firmanın vermiş olduğu verilere 
göre, istihdam durumu Tablo 11'de görüldüğü gibidir.

TABLO 11: 1982 tSTÎHDAM DURUMU

Meslek Dalları îş Gücü
Yüksek

Teknik 25
idari 29

Orta
Teknik 31
Memur 198

îşçi
Düz 588
Kalifiye 153

Toplam 1. 024

Kaynak: Komisyon çalışmaları

Türkiye genelinde, küçük bölgesel işyerleri ve komisyon 
çalışmalarına katılmayan kuruluşlar dikkate alındığında 
toplam işgücünün 2.000-2.500 olduğu anlaşılmaktadır.
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2.11. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:

Mevcut durumun değerlendirilmesi, raporun önceki bölüm
lerinde yeri geldiğinde incelenmiştir. Konu bu bölümde 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

2.11.1. Son İki Yıldaki Gelişmeler:
Deterjan Sanayii de, her sektörde olduğu gibi uygula
nan genel ekonomik politikaya göre etkilenmektedir. 
(Bakınız: 2.1.)
1980 Eylül sonrasında alınan ekonomik tedbirler, genel
de bu sektöre de bir stabilizasyon getirmiştir ve bu 
gelişme komisyona katılanlarca olumlu bir gelişme ola
rak değerlendirilmektedir.
Uygulanan ekonomik program, kuruluşları daha dikkatli 
planlamaya ve rantabl çalışmaya, tüketicileri de satm
alına kararlarında daha dikkatli olmaya teşvik etmiştir. 
Netice olarak meydana gelen tüketim talebi daralmasını, 
döviz kurlarının değişmesi nedeni ile artan hammadde 
maliyetleri dolayısı ile mamul madde fiyatlarını da 
hızlandırmakta, ve piyasada genel bir durgunluk gözlem
lenmektedir .
Ancak hızlı enflasyon dönemlerinden sonraki bu durgun
luk sıhhatli bir gelişme olarak karşılanmalı, fakat 
piyasayı canlandırıcı tedbirler süratle alınmalıdır.

2.11.2. Sorunlar:

Deterjan Sanayii'nin sorunları ve tedbirler, raporun 
son bölümünde ele alınacaktır. Mevcut durumun değerlen
dirilmesi bakımından bu bölümde sektörü etkileyen sorun 
lar şöylece özetlenebilir.
. Genel Ekonomik Sorunlar:
- Sıkı para politikası neden ile finansman problem

leri
Hammadde bollaşma ve böylece yükselen kapasite kul
lanma imkanı

- Faiz politikası ve enflasyon nedeni ile daralan 
tüketim talebi

. Sektörün Sorunları:
- Daralan iç piyasa talebi karşısında, yoğun rekabet 
ve pazarlama faaliyetlerine rağmen artan stoklar 
nedeni ile kapasite kullanımının istenen seviyeye 
gelememesi

- Para politikası ve finansman güçlükleri nedeni ile 
dağıtım kanalının mala karşı tedirginlik duyması



ve böylece durgun piyasa şartları
- Para maliyeti ve hammadde ithalat maliyetlerinin 

devamlı artması nedeni ile fiyat baskısı,
Firmaların zorunlu fiyat artırmalarına karşı resmi 
çevrelerin halen gereğinden fazla hassasiyet gös
termeleri ve„-serbest piyasa koşullarına tek taraflı 
müdahalelerde bulunmaları,

- Kapasite fazlasının ihracat olarak, bütün kolaylık
lara rağmen, maliyetlerin yüksek oluşu nedeni ile 
dış pazarlarda rekabetçi bir fiyat oluşturulamaması 
sonucunda, değerlendirilememesi.

2.12. Diğer Ülkelerde Durum ve Mukayesesi:
Modern yaşamın değişmez unsuru olan yıkama ve temizlik 
maddeleri, gelişmiş ülkelerde hem kullanım miktarı hem 
de mal çeşidi olarak ülkemizle mukayese edilemeyecek 
kadar gelişmiş durumdadır.
Gelişmiş, hatta gelişmekte olan ülkelerdeki fert başına 
tüketim miktarları dikkate alındığında, Türkiye'nin bu 
sektörde büyük bir kullanılmayan potansiyele sahip ol
duğu görülmektedir.
Ancak özellikle Avrupa ülkelerinde deterjan piyasaları, 
toplam talebin doyuma ulaşmış olması nedeni ile artış
lar göstermemekte ve çok yoğun bir rekabet ortamında 
çalışma zorunluluğu kendini göstermektedir. Gerek ham
madde teminindeki kolaylıklar, gerekse büyük satış to
najları ile düşen birim maliyetleri ve teknolojik avan
tajlar Avrupa ülkelerine atıl kapasitelerini ihracat 
olarak değerlendirmelerinde büyük kolaylıklar getir
mekte ve yüksek maliyet ile çalışan gelişmekte olan 
ülkelere rekabet şansı kalmamaktadır.
Fert başına temizlik ve yıkama maddeleri tüketimi aşa
ğıdaki gibidir:

TABLO 12: 1981 YILI AVRUPA ÜLKELERİ FERTBAŞINA TÜKETÎM (KG)
Toz Deterjan Likit Deterjan Ovma Maddeleri

Avusturya 7.3 1.2 1.0
Belçika 8.5 1.9 -
Brezilya 2.1 0.8 -
İsviçre 7.0 1.2 -
Almanya 10.6 1.9 -
Danimarka 8.1 1.4 0.3
Ispanya 9.5 3.8 1.0
Fransa 8.0 1.2 1.1
İtalya 7.0 3.4 1.3
Hollanda 9.2 2.8 0.9
Zaire 3.6 0.6 0.4
Türkiye 1.7 0.2 0.3
Kaynak: Nielsen Food Index



ÜLKE İMKANLARI

Raporun şimdiye kadar olan bölümlerinden de anlaşılacağı 
gibi, Türkiye Deterjan Sanayiinde kapasite problemi bu
lunmaktadır. Kurulu kapasite 1990 yılına kadar olan talep 
projeksiyonuna cevap verecek durumdadır. Esas olarak dar
boğazlar sinai maliyeti oluşturan hammadde ve yardımcı 
madde (ambalaj malzemesi vs.) lerin ithalata davalı olma
sından kaynaklanmaktadır.
Milli ekonomiden sağlanan hammaddeler de bazı monopollerin 
elinde bulunduğundan ve kapasite problemleri olduğundan 
hem düşük kalitede hem de ithalata nazaran çok yüksek fi
yatlar ile tedarik edilmektedir.

Deterjan sektörünün geleceği ve atıl kapasitenin ihracat 
olarak kullanılabilmesi, yerli hammadde kaynaklarının dü
zeltilmesine ve teşvik edilmesine bağlıdır.
Ayrıca dışa bağımlılığı azaltacak, ithal edilen maddeleri 
milli ekonomi olarak sağlayacak projeler teşvik edilmelidir
Ambalaj maddeleri de maliyette tuttuğu yer olarak önemli 
ve üzerinde durulması gereken bir sanayi dalıdır.

BEŞİNCÎ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1. Genel Politika:

. Büyüme Potansiyeli:
Gelişmiş ülkelerdeki fert başına tüketimler incelendi
ğinde (Bakınız: Tablo 12) Türkiye Deterjan Sektörünün 
daha gelişmenin başlangıcında olduğu kabul edilmelidir. 
Milli ekonomimiz ve genel politika bu sektördeki geliş
me belirtisine paralel hazırlık içinde olmalıdır. Ancak 
büyüme süreci, genel ekonomik politikaya göre yavaş 
olacaktır.

. Kapasite:
Bu sanayi kolunda, bütün mal gruplarında kapasite faz
lası mevcuttur. Ancak kapasite kullanımına etki edecek 
hammadde ve ambalaj maddesi tedariki dikkatle incelen
meli ve teşvik edilmelidir.

. Teknik Bilgi ve Teknoloji:
Mevcut tesisler ve teknik personel bilgi birikimi, bu 
sektörde dünyada meydana gelebilecek gelişmeleri takip 
edecek ve uygulayabilecek potansiyeldedir.

. İhracat Potansiyeli:
Bu sektördeki atıl kapasiteyi ihracata dönüştürmek için 
devlet her türlü tedbiri almalıdır. Bu potansiyel değer-



lendirildiğinde birim maliyetler düşecek ve iç piyasa
da fiyat istikrarı sağlanacaktır. Ancak bugünkü mali
yet yapısında, uygulanan teşvik yeterli değildir.

4.2. Talep Çalışması (1984-88-199 3) ;
• V»

4.2.1. Yurt tçi Talep Projeksiyonu:
Ana mallar itibarı ile yurt içi talep projeksiyonu Ek 
1/2'deki tabloda verilmiştir.
Geçmiş dönemlerdeki büyük dalgalanmalardan da anlaşı
lacağı üzere, bu sektör genel ekonomik politikadan et
kilenmektedir. Son beş yılda bir trend çıkarılamadığm- 
dan önümüzdeki senelerdeki projeksiyonu modern yöntem
lerle çıkarmak mümkün olamamıştır.
Türkiye Deterjan Sanayii ve piyasası sosyal ve ekono
mik gelişmeye paralel olarak gelişecektir.

. Bu gelişme hızının, stabilizasyon dönemi olarak adlan
dıracağımız 1983-85 döneminde %3-5 arasında olacağı 
tahmin edilmektedir.
1985'den sonraki dönemde ise daha optimist bir tahmin 
ile 5 sene içinde %10 civarına ulaşacak bir büyüme hızı 
beklenmektedir.

4.2.2. İhracat Projeksiyonu:
Milli ekonominin özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleri ile Sosyalist Blok ülkelerine ihracat potan
siyeli vardır. Sektörün ürettiği ana mal gruplarından 
Toz Sentetik Deterjanlar, bu ülkelerde bilinen ve denen
miş ürünleri oluşturduğundan en fazla ihracat şansına 
sahiptir. Krem deterjanları pazarlama imkanı çok zor 
iken, likit deterjanlar ile ovma maddeleri de ürün ka
tegorisi olarak bilindiğinden ihracat potansiyeli olan 
mal gruplarıdır. Nitekim gerçekleştirilen ihracat Toz 
Sentetik Deterjanlar ile Ovma Maddelerinde olmuştur. 
(Bakınız: Tablo 8)
Ancak iç pazarda kullanılmayan kapasite dikkate alın
dığında, gerçekleştirilen ihracatın başlangıç olarak 
bir başarı fakat yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.
Yurt içi talep projeksiyonuna ve kapasite kullanımına 
bakıldığında, Toz Sentetik Deterjanlarda verimli çalış
manın ancak ihracat ile olacağı görülmektedir. .Önümüz
deki kısa vadeli dönemde devletçe alınacak tedbirler 
ile ihracat kapısının açılması sektörün en önemli prob
lemini oluşturmaktadır.
İhracat konusu yeni başlayan bir iş olduğundan uzun 
vadeli bir projeksiyon yapmaya olanak yoktur. Bu bölüm
de sadece Toz Sentetik Deterjanlarda yurt içi talep

DPT



projeksiyonu ile mevcut kapasite ve kurulması kesinleş
miş ilave kapasite mukayesesi verilecektir.

TABLO 13: MİLLÎ EKONOMİNİN ÜRETİM FAZLASI 1983-87 (TON)

1983 1984 1985 1986 1987
Mevcut Kapasite 
İlave Kapasiteler

145.000
60.000

205.000 
85.000

290.000 290.000 290.000

Toplam Kapasite 205.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Talep Projeksi
yonu 74.000 77.000 81.000 85.500 93.500

İhracat için Ka
pasite fazlası 131.000 213.000 209.000 204.500 196.500

Kaynak: Komisyon çalışmaları

Bu büyük kapasite fazlasını absorbe edecek dış pazar 
mevcut değildir ve Avrupa ülkeleri ile rekabet durumu 
gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle iç piyasaları doyum 
noktasına gelmiş Avrupa ülkeleri de kapasite fazlası 
nedeniyle dış pazarlara çok önceden yönelmiş durumda
dır.
Ancak Devlet yardımları , kredi kolaylıkları ve sınai 
maliyette yerli piyasadan tedarik edilen hammaddelerde 
sağlanabilecek avantajlar ile, Türkiye'nin 50.000 ton/ 
yıl civarında Toz Deterjan ihraç etmesi mümkündür.

4.2.3. Toplam Talep Projeksiyonu:
Büyük kapasite fazlası nedeniyle, önümüzdeki 5 yıllık 
plan ve daha sonraki dönemlerde talep kapasiteyi zor
layacak bir gelişme gösteremeyecektir. Bu,sebeple 1993'e 
kadar bir problem görülmemektedir.

. v4.3. Üretim Hedefleri:
Önümüzdeki plan döneminde üretim hedefleri olarak Ek: 1 
de gösterilen talep projeksiyonu alınmalıdır. Bu talep 
projeksiyonuna en rasyonel bir şekilde ulaşmak için hedef
ler aşağıdadır.
* Teknoloji: Toz deterjan ve Likit deterjanlarda kurulan 
tesisler çok yeni olduğundan ve tesislerini devamlı mo- 
dernize ettiklerinden, en son teknoloji ile çalışmakta
dır. Krem deterjanlarda ise modern tesislerin yanında, 
çok ilkel yöntemlerle üretim yapan küçük işyerleri mev
cuttur.
Bu kuruluşlar da kaliteli üretim teknolojilerine yönlen-



dirilmelidir. AET'ye geçiş dönemine girilen önümüzdeki 
yıllarda bütün mal grupları açısından maliyetleri düşü
rücü ve kaliteli ürün yapmayı hedefleyen bir teknolojiye 
sahip olmaya yönelik çalışmalı ve bu konuda araştırmalar 
yapılmalıdır.

. Enerji ve İşgücü: Modern tesislerde bu iki konu da en 
optimal seviyede halledilmiştir. Ancak enerji nasıl şu 
anda gelişmiş ülke ekonomilerinin en büyük problemi ise, 
gelişmekte olan Türkiye'mizde de ilerde problem olabile
cektir. Ülke kaynakları bu konuda çok iyi değerlendiril
meli ve petrole dayalı olamayan alternatif enerjiler 
üzerinde çalışılmalıdır. (Beyazkömür, Doğalgaz, Güneş, 
Atom Enerjisi.)

. Hammadde ve Ambalaj Maddesi; Geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi önümüzdeki plan döneminde de bu iki konu, büyük 
çapta ithalata dayalı olduğundan, sektörün en önemli 
problemini oluşturacaktır.

Sektörün ithalata bağımlılığını azaltacak projeler teş
vik edilmeli, iç piyasadan temin edilen hammaddelerin 
kalitesi yükseltilmeli ve kontrol edilmelidir. Özellik
le iç piyasadaki monopol kaynakların fiyatları da yurt 
dışı fiyatları gözönünde tutularak tespit edilmelidir. 
Ancak bu tedbirler ile bitmiş ürün fiyatları da dengeli 
ve dış pazarlarda rekabetçi olabilecektir.

4.4. Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri:
Raporun çeşitli bölümlerinde incelendiği gibi, ülkemizde 
yeni teknolojiler uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle mo
dern teknoloji ile çalışan firmalar üretim girdilerinde 
de optimal seviyeye inmiş durumdadır.
Ancak bölgesel çalışan küçük firmaların yeni teknoloji 
konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir.
Avrupa'da da inceleme konuları teknolojiden ziyade, mali
yetleri düşürücü ve daha az enerji/su gerektiren yeni ham
maddeler konusunda yaygınlaşmaktadır. Türkiye'mizde mev
cut teknolojide bu hammaddeleri hemen kullanabilecek du
rumdadır. Dünya'da genel olarak trend, düşük ısılarda ça
buk netice veren temizleme ve yıkama maddelerine doğrudur. 
Ancak bu hammaddeler ithalat projeksiyonlarını ve değerini 
büyük ölçüde etkileyecek çapta değildir. Bu yüzden ortalanu 
girdilerde bir değişiklik öngörülmemiştir. (Bakınız: Tablo 5

4.5. İthalat Projeksiyonları:
4.5.1. Ürün ve Yarı Ürün İthalatı:

Bu sanayi dalında şimdiye kadar olmadığı gibi, plan dö
neminde de ürün ve yarı ürün ithalatı öngörülmemektedir.



5.2. Hammadde İthalatı:
Mevcut durumun devam edeceği varsayıldığında, önümüzde
ki 5 yıllık plan döneminde sektörün ihtiyaçları Ek: 3 
de çıkarılmıştır.

YATIRIM PROGRAMI
Raporun çeşitli bölümlerinde incelendiği gibi, sektörün ka
pasite fazlası mevcuttur ve 1993 yılına kadar dahi hiçbir 
problem görülmemektedir.
Tablo 2 de gösterildiği gibi hiçbir ana mal grubunda tale
be göre bir kapasite problemi yoktur. Büyük yatırım ve fi
nansmana ihtiyaç duyulan, toz sentetik deterjan kuleleri de 
(1982: Mevcut 6 kule 145.000 ton/yıl) 1983 yılında Başer 
Kimya (60.000 ton/yıl) 1984 yılında ise Temsa'nm tevzi pro
jesi (25.000 ton/yıl) ve Mintax A.Ş.'nin ikinci kulesinin 
tamamlanması ile (60.000 ton/yıl) iki katma çıkacak ve 5.
V yıllık plan döneminde 290.000 ton/yıl kapasiteye ulaşıl-, 
mış olacaktır. (Bakınız: Tablo 13) Bütün diğer ana mal 
gruplarında da yeni bir kapasite artışı planlanmasına ihti
yaç yoktur.
ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER VE ÖNERİLER
Deterjan Sanayiini ilgilendiren sorunlar ve çözümleri genel 
olarak yeri geldiğinde raporun çeşitli bölümlerinde incelen
miştir. Bu paragrafta ise bütün konular özetlenerek, sektö
rün daha iyi çalışması ve yurt ekonomisine katkısını arttır
ması bakımından alınması gerekli tedbirler üzerinde durula
caktır.

1. Sektörün Devlet ile ilişkisi:
Esas ilke olarak, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi, 
deterjan sektörünün de Türkiye'nin kalkınma savaşı içinde, 
üzerine düşen görevlerinin tam bilincinde olduğu bilinmeli 
ve kabul edilmelidir. Sektörün gelişmesi, raporun çeşitli 
bölümlerinde de incelendiği gibi, devlet tarafından tes
pit edilen ekonomik politika ile yakından ilgilidir. Bu 
yüzden alınan genel tedbirler ve neticesinde ortaya çıkan 
problemler yukarıda değindiğimiz esas ilke çerçevesinde 
halledilmeye çalışılmalı ve taraflar işbirliğine karşılık
lı olarak hazır olmalıdır. Özellikle sektörü ilgilendiren 
kararların birçok bakanlıkça alınabileceği, problemi daha 

i da önemli kılmaktadır. Bu konuya en somut örnek, büyük ma- 
| liyet artışı karşısında olan sektör kuruluşlarının, yap

tıkları zorunlu fiyat artışı taleplerine karşı gösterilen 
tepki ve hatta tekelcilik suçlamalarıdır. Yine aynı şekil- 

| de hammadde ikameleri için alınacak kararlar ve uygulama 
! tarihleri, sektörün hazırlanmasına zaman verecek şekilde 

planlanmalı ve bütün konularda sektörle ön çalışmalar ya- 
i pılmalıdır.



6.2. Sınai Maliyet, Hartunade ve Ambalaj Malzemesi:
Yurt içi talebini etkileyen en önemli konulardan biri de
terjan satış fiyatlarıdır. Uygulanan ekonomik politika 
nedeni ile, tüketicilerin satınalma gücünün düşmesi konu
yu daha da güncelleştirmektedir. Satış fiyatının içinde 
sınai maliyetin %60-65 olduğu dikkate alınırsa, maliyeti 
düşürücü tedbirler alınmalıdır. Bu girdilerin çok yüksek 
bir yüzdesi ithalat ile diğer kısmı da yerli monopoller
den sağlandığından, üretici firmaların bu konuda bir et- 
'kisi olamamaktadır.
. İthalata Dayalı Girdiler:
Tablo 6 da, Almanya ile mukayesede görüldüğü gibi, sa- 
tmalma fiyatları Türkiye için çok yüksektir. Gümrük 
tarifeleri de düşünüldüğünde ithalata dayalı hammadeler, 
sınai maliyeti olumsuz etkilemektedir. Gümrük tarifeleri 
yeniden ayarlanmalı, tedarik imkanları kolaylaştırılma- 
lıdır.
Bunun dışında sektörün ithalata bağımlılığını azaltmak 
için yurt içinde ithalat ikamesi yaratacak projelere 
öncelik verilmeli ancak burada yurt içi kaynakları, ku
rulmuş tesislerin çalışmaları ve deterjan üretim sektö
rünün kendini adapte edebileceği süre göz önüne alınma
lıdır. Örneğin, sadece çevre kirliliği düşünülerek ak
tif madde olarak LAB (Lineer Alkil Benzen) kullanma mec
buriyeti yine bir devlet kuruluşu olan ve DDB üreten 
PETKÎM1 e güç bir duruma sokmuş, konu sonradan 19861 ya 
kadar ertelenmiştir.

. İç Piyasadan Temin Edilen Hammaddeler:
Deterjan hammaddeleri yerli monopollerce üretilmekte 
ve bu kuruluşların fiyat ayarlamaları üretici firmala
rı güç durumda bırakmaktadır. Bu önemli kuruluşlar, dev
let sektöründe Petkim ve Etibank, özel sektörde de kar
ton üreticileri, Sodaş vs.)
Bu firmalarca üretilen hammadde fiyatları da, bazı ka
lemlerde gümrüklü olarak ithal fiyatından da yüksektir. 
Ayrıca kalite standardizasyonu yoktur. îç hammadde kay
nakları da fiyat ve kalite konularında kontrol edilmeli, 
bu fiyat artışlarının deterjan fiyatlarını arttıracağı 
unutulmamalıdır.

6.3. Finansman Maliyeti:
Türkiye'deki bir çok kuruluşun sermaye yapılarından daha 
sağlam bir sermaye yapısına sahip olmakla birlikte, sek
tör yaygın dağıtım sağlamak için stoklu çalışma mecburi
yetinden dolayı, banka kredileri ile çalışmak zorundadır. 
Mevduata yüksek faiz politikası, kredi faizlerini de yük
seltmiş ve zaten geçmiş dönemlerdeki hızlı enflasyon dö>- 
neminde, sermayeleri zayıflamış olan kuruluşları büyük bir 
finansman maliyeti baskısına itmiştir.



Dışkaynak kredilerinde %60-70 lere varan faizlerin sektö
rün yapısı incelenerek düşürülmeye çalışılması gerekmek
tedir. Bu arada sektör kuruluşlarının da sermayelerini 
güçlendirecek atılımlar içinde olduğunu belirtmek^ .

6.4. Ekonomik Durgunluk ve İç Pazar Şartları:
Tüketici satınalma gücündeki gerileme ve genel tüketim 
dengesinin son ekonomik kararlar ile bozulduğu bir gerçek
tir. Nitekim devamlı yükselen bir trend gösteren Türkiye 
genel temizlik maddesi tüketimi bir durgunluk içindedir. 
Dağıtım kanallarındaki durgunluk ve tedirginlikte bu du
ruma eklendiğinde sektör bir kriz dönemini yaşamaktadır. 
Genel politikayı negatif etkilemeden, iç piyasayı canlan
dırıcı tedbir alınmalıdır.

6.5. Fiyat Artışları:
Raporun bütün bölümlerinde incelendiği gibi, fiyat artış
ları üreticilerin elinde olmayan, maliyet unsurlarından 
kaynaklanmaktadır.

Pazar şartları nedeni ile zaten çetin bir rekabet dönemi 
yaşayan deterjan sanayiinin, pazarlamada en önemli faktör 
olan fiyat konusunda çok hassas olduğu bilinmeli ve talep
lerin zorunlu artışlardan olduğu analiz edilmelidir. Za
ten sektörün maliyet yapısını ve kar marjlarını analiz 
etmek ilgililerce çok zor olmasa gerekir. Fiyat ve kalite 
bağlantısı da gözden uzak tutulmamalıdır. Maliyet unsur
larında özellikle hammaddelerdeki fiyat artışları kontrol 
altına alınmalıdır.

6.6. Vergiler:
Yerli olarak temin edilen bazı hammaddelerin alış fiyatı
na asgari %8 gibi bir oranda gider vergisi ekleyerek sa
tın alan deterjan üreticileri bir de kendi ürettikleri 
deterjanın fiyatı üzerinden %8 oranında gider vergisi öde
mektedir. Nihai ürünlerin fiyatlarına direkt olarak etki 
eden bu sistemin felsefesini anlamak güç olmaktadır.

6.7. Kapasite Fazlası ve İhracat Potansiyeli:
Üretim kapasitelerine bakıldığında, iç piyasanın oldukça 
üstünde bir kapasite görülmektedir. Kapasite fazlasının 
ihracat ile değerlendirilmesi, Türkiye açısından çok ya
rarlı olacaktır. Ancak bunu temin edebilmek için, dışar- 
daki deterjan piyasasını kalite/fiyat ilişkisi açısından 
çok iyi değerlendirmek ve rekabet edebilecek düzeye gel
mek için, gerekli önlemleri devlet, hammadde üreticileri 
ve deterjan sektörü olarak almak gereklidir.
Bu konu şu anda sektörün ve Türkiye'nin en önemli konusu
dur. Bir komisyon kurularak sadece deterjan ihracat ola
nakları araştırılmalı ve firmaların dış pazarlarda bir
birleri ile rekabeti önlenmelidir.



Finansman kolaylıkları, %15-20 dolaylarında bir vergi ia
desi, ihracat için hammadde fiyatlarının belirlenmesi ya
rarlı olacaktır.

6.8. Standartlar ve Kalite Kontrol:
Ülkemizde standartların tesbiti ve kalite kontrolü konu
sunda çeşitli kurumlar ve mevzuat bulunmaktadır. Ancak 
gözlemleyebildiğimiz kadarı ile bu kurumlar, zaten belir
li çalışma standardını ve kalite prensiplerini benimsemiş 
kuruluşları denetlemekten öteye gidememektedir. Bu tip 
kurumlar (örneğin TSE) piyasada asıl kaçak ve standartla
ra aykırı olarak üretilen malları ve kuruluşları denetle
meli, engelleyici müeyyidelere sahip olmalıdır.
Sahte deterjan imali Türkiye'de büyük boyutlara ulaşmış
tır. Bu standart dışı ürünleri, yine üretici firmalar en
gellemeye çalışmaktadır. Devlet kuruluşlarının öngörülen 
tedbirleri uygulamaya koyması ve konuyu takip etmesi ge
rekmektedir. Konu son günlerde iyice güncelleşen "Tüketi
ciyi koruma" açısından da önemlidir.

6.9. Çevre Sorunları:
Son senelerde özellikle U.S.A. ve Avrupa'da güncel olan 
çevre kirliliği konusu Türkiye'de de üzerinde durulan bir 
problem haline gelmiştir. v .

(__—s fJjkeAİ** Ujr~-J «vu-uta» 4  j
Arıcak, Türkiye'de bu problemin
henüz kritik bir safhaya 13ı^ıMıfr-ği.
heii rtmek—i-s-tê iz-. tvı

Türkiye'de kişi başına deterjan tüketimi ve projeksiyon 
senelerindeki artış dikkate alındığında (Bakınız: Ek 4) 
bulunan rakamın Avrupa'nın çok altında olduğu görülmekte
dir. (Karşılaştırma Tablo 12) Gelişmiş ülkelerde fert 
başına ve km2 ye düşen deterjan tüketiminin çok yüksek 
olması, bu ülkeleri çevre sağlığını koruyucu tedbirlerden 
biri olarak sert deterjan (DDB) üretimini durdurma ve bu
nun yerine yumuşak deterjanları ikame etme (LAB) yoluna 
itmiştir. Kaldı ki bu ülkelerde DDB'den LAB'a geçerken 
ellerinde yeterli teknolojik birikim ve bilgi ile yola 
çıkmışlardır. Ancak önümüzdeki 10 yıl içerisinde, fert- 
başına ve km^ başına sentetik deterjan tüketiminin, sorun 
yaratacak bir seviyeye gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Nite
kim S.S.Y.N. nin aldığı kararla 10.11.1980 tarih ve 17156 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tüzüğün 25.1.1986 tari
hine kadar ertelenmesi, yine bir devlet kuruluşu olan DDB 
üreticisi PETKÎM'ce aynı gerekçe ile sağlanmıştır. Bütün 
bunların yanında modern teknoloji ile çalışan büyük fir
malar, tesislerinde artık giderici üniteleri ile çevre 
sağlığını koruma yolunda şimdiden katkılarına başlamıştır.

Öneri ve Tedbirler bölümünün 6.1. maddesinde de belirtil
diği gibi bu konularda kararlardan önce ilgili kuruluşların 
da görüşünün alınması, ülke menfaatleri ve döviz tasarrufu 
sağlanması açısından faydalı
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IV. SABUNLAR
1. SABUN SANAYÎÎ

Sabun ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların veya 
yağ asitlerinin alkalilerle reaksiyonu sonucunda elde edi
len genellikle temizleyici olarak kullanılan bir mamuldür 
ve bu mamulün üretiminde çalışma gösteren kuruluşların ta
mamı sabun sanayii sektörünü meydana getirmektedir.

1.1. Sektörün Ürettiği Mamuller:
1. Tuvalet Sabunları
2. Banyo

2.1. Kontinü tip
2.2. Sergi tip

3. Traş Sabunları
3.1. Krem traş sabunları
3.2. Çubuk traş sabunları
3.3. Köpüklü traş sabunları

4. Çamaşır Sabunları
4.1. Kontinü tip
4.2. Sergi
4.3. Granül
4.4. Toz (saf veya sabun bazlı)

5. Yumuşak ve Sıvı Sabunlar
6. Toz Sabunlar

6.1. Atomize tip
6.2. Değirmen tip

Yukardaki tablodan anlaşılabileceği gibi sabun sanayii, 
temel maddesi sabun olan kalıp, çubuk, toz, granül, sıvı 
ve yumuşak hallerdeki temizleme maddelerini kapsamaktadır.

2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GELİŞMELER
2.1. Sektörün Genel Olarak Değerlendirilmesi:

Sabunun tarihçesi 4. Beş yıllık plân raporunda yazılmış ol
duğundan ayrıca bu raporda yazılması gerekli görülmemiştir
Ancak sabun tüketiminin dünyadaki gelişmelerinin yansıtı
labilmesi için çeşitli ülkelerde kişi başına tüketiminin 
1975 - 1980 yıllarındaki durumu aşağıya çıkarılmıştır ki, 
bu da sabun tüketiminin düşüşünü belirtmektedir.



ÇEŞÎTLl ÜLKELERDE KlŞÎ BAŞINA SABUN TÜKETlMÎ

1975 Yılında 1980 Yılında
Tüketim Kg. _________  Tüketim Kg.

Tuvalet Banyo/
Çamaşır Toplam Tuvalet Banyo/

Çamaşır Toplaı

Kanada 1.05 0.09 1.14 1. 30 0.03 1.33
U.S.A. 1.31 - 1. 31 1.26 - 1.26
İsveç 0.67 - 0.67 0.64 - 0. 64
İsviçre 0.74 - 0.74 0.63 - 0.63
Fransa 0.70 0.60 1.30 0.62 0.81 1.43
Almanya 0.68 0.07 0.75 0.65 0.07 0.72
Avustralya 0.59 0.19 0.78 1.37 0.38 1.75
Japonya 0.76 0.11 0.87 0.84 0.14 0.98
Hollanda 0.65 0.07 0.72 0.60 0.06 0.66
Ingiltere 1.07 0.21 1.28 0.89 0.14 1.03
İtalya 0.64 1.25 1.89 0.81 1.02 1.83
Ispanya 0.39 1.34 1.73 0.32 0.93 1.25
Arjantin 0.74 4.00 4 .74 0.88 3.69 4 .57
Yunanistan 0.66 1.04 1.70 0.64 0.71 1.35
Kolumbiya 0.31 4.61 4.92 0.42 4.81 5.23
Brezilya 0.60 3.22 3.82 0.82 3.89 4.71
Türkiye 0.12 2.38 2.50 0.13 2.66 2.79

Ortalama
Tüketim

Kaynak: G ve

11.68 19.18 12.82 19.34

17 

= 0.68

A Baker

14 

« 1.37

Ltd.

17 

= 0.75

14 

= 1.38



Yukardaki 1975 ve 80 yılları tüketim değerleri mukayesesi
yapıldığında;
. Gelişmekte olan ülkelerde (Arjantin, Kolumbiya, Brezilya 
Türkiye) Çamaşır, Banyo, El sabunları tüketiminin, Tuva
let sabunlarına nazaran büyük olduğu ancak bu tüketimin 
gözle görülür bir artış göstermediği görülmektedir.

. Tuvalet sabunlarında ise genelde ancak %10 bir artış 
olduğu ve bununda daha ziyade az gelişmiş ülkelerde ol
duğu görülmektedir.

. Türkiye ise Tuvalet sabunları tüketiminde diğer ülkeler 
arasında çok düşük seviyede olduğu ve bunun üstelik te 
artmadığı, ancak Banvo/El sabununda ise %10 bir artış 
olduğu görülmektedir.

. Gelişmiş ülkelerde sabun tüketiminin azalmasının asıl ne 
deni bu ülkelerde çok çeşitli ve sabunu ikame edebilen 
temizlik maddelerinin (örneğin; şampuanlar ve genel te
mizleme maddeleri) üretilmesi ve kullanılmasıdır.

Raporun hazırlanması ile ilgili olan zamanın çok kısıtlı 
olması ve bilhassa Anadolu'daki sabun sanayii ile meşgul 
olan firmaların toplantılara iştiraklerinin çok kısıtlı 
olması, gerekli bilgilerin toplanmasına mani olmuştur. 
Gerekli bilgiler ancak tecrübe ve özel bilgilere dayanr-- 
larak toplanabilmiştir.
Son yıllarda sabun sanayiinde sabunlaştırma işlemlerinde 
bilimsel yolla kullanılmakta olup, bilhassa kontinü üret
tim metodunun daha kaliteli sabun üretimine imkân verdiği 
görülmüştür.
Sabun kullanımı görünümünde çok geniş bir alana yayılmış
tır. Tıpta, tekstil sanayiinde, diğer sanayii kollarında, 
banyo çamaşır ve tuvalet sabunu olarak ta insan sağlığı 
ve temizliği alanlarında geniş kullanıma sahiptir.
Türkiye'de sabun sanayii aşağıda sıralanan teknolojik aşa
malar içindedir.
. Pişirme

Kontinü Pişirme
Yağların kontinü olarak sabunlaştırılması, sabun hamu’- 
runun yine kontinü olarak gliserinli sabun altı sula
rından ayrılarak yıkanması ve santrifüjlenmesidir. 
Sistem İtalya MAZZONI firmasının geli ştirdiği modern 
bir teknolojidir. Prensibi, yağların alkali ile bera
ber 120>-135oC da 2-3 atm basınç altında tek fazlı bir 
ortamda ani sabunlaştırılması, gliserinli suların ay-



rılması ve ters akım presibine göre oluşan sabunun 
yıkama sularıyla yıkanması ve santrifüjlenmesidir.

- Kazanlarda Pişirme
• w C

Modern usulde kapalı ve çıplak buhar ile pişirme
* *»

Çıplak direkt ateşle iptidai şekilde pişirme
t

. İşleme ve Bitirme
- Tam otomatik ve kontinü usulü pişirmeden sonraki saf
halar (kurutma, homojenizasyon, kristalizasyon, pres
leme ve ambalajlama) otomatik olarak yapılmaktadır.

- Sergi usulü: pişirmeden sonraki bütün safhaların ta
mamı ve/veya bir kısım basit usullerde yapılmaktadır. 
Bu arada bu işlemleri yarı mekanik şeklide (kesme ve 
damgalama işlemleri) yaparak üretimde bulunan sabun 
sanayicileri de mevcuttur.

2.2. Sektördeki Kuruluşlar:
Yukarıda da belirtildiği gibi bütün sabun üreticilerinden 
gerekli bilgiler toplanamaması neticesinde mevcut kapasi
te, üretim, istihdam gibi bilgiler bölgelere göre ayrıla
rak çıkarılmıştır.

2.3. Mevcut Kapasite ve Kullanımı:
Bakınız: Tablo 1 (Sayfa 35)

2.4. Üretim:
. Üretim Yöntemi - Teknoloji
Sabun üretimi iki ana şemada incelenir ve bunlar böyle 
sınıflandırılır.
1. aşama: İstenilen sabun cinsine göre sabun hamuru ha

zırlanır ki, buna yağ ve/veya yağ asitlerinden sabun 
hamuruna varan "pişirme" kısmı,

2. aşama: Elde edilen sabun hamuru bir takım işlemlerle 
son ürüne dönüştürülür ki, buna, sabun hamurundan 
ticari sabuna geçiş ameliyeleri "işleme" kısmı denir.

Bu sabun üretiminin ana seyir şeması ise sayfa 36 da 
gösterilmiştir.



TABLO 1: SEKTÖRDEKİ KURULU KAPASÎTE 1981 YILI DURUMU

Firma
Adedi

Ana
Mal

Kapasite
Birimi Kapasite

(1) ' ^ (2) (3) (4) (5)
A. Trakya Bölgesi 38 ton/yıl 78.000
B. Karadeniz Bölgesi - I I -
C. Marmara ve Ege Bölg.

Burhaniye-Ayvalık-Edremit
Bursa-Gemlik
Aydın
Denizli
İzmir
Muğla

14
15 
9 
1

33
3

I I

I I

I I

I I

I I

I I

18.000 
20.000 
12.000 
1. 000
31.500
11.500

D. Akdeniz Bölgesi
Adana
Antalya
Hatay
Mersin

18 I I 22.500

E. Batı Anadolu Bölgesi
Adapazarı, 
(Bolu-Kütahya) 19 I I 5.000

F. Iç Anadolu Bölgesi
Ankara
Kayseri
Konya

5
3
3

I I

I I

I I

2.000
750

2.000
G. Güney Doğu Anadolu

Gaziantep-Maraş-
Urfa-Nizip 66 I I 46.000

Türkiye Toplamı 227 I I 250.250

77-81 yılı arasında firma adedi 379 iken bu adet. 227'ye düşmüş 
buna karşılık ise kapasite 170.000 ton1 dan 250.000 ton'a çık
mıştır. Buna göre firmaların daha ziyade ufak tefek firmalar
dan büyük, birleşmiş firmalar haline geldikleri ve bilhassa 
Trakya bölgesinde ise büyük firmaların kapasitelerinini art
tırdıkları görülmüş ve bu şekilde 1976 yılına nazaran Türkiye 
kapasitesinde toplam %47 lik bir artış olmuştur. Ayrıca, ev 
imalâtı olan bir grup var ki bunlar sadece evde kullanılmayıp 
piyasada satılmaktadır, ve bu tip sabunlar daha ziyade zeytin 
üretilen bölgelerde görülmektedir.

./



SABUN ÜRETİMİNİN ANA SEYİR ŞEMASI

BAZI CİNS SABUNLARA
BOYA ESANS VE
YAĞ ASİTLERİ ilavesi

SABUN ALTI 
SUYU
GLİSERlNLl SUT

SABUN HAMURU

GLİSERİN TESİSİNE

YUMUŞ
SABUN

AK

Kurutuma

Değirmen,

SERGİ 
(tabii • 
Kurutma)

Kesme/ 
Damga_

Çamaşır/
Banyo
Sabunu

Sabun Tozu 
(saf veya 
sabun bazlı)

Ambalaj

Ambalaj

KESME

Kurutma/
Soğutma

Damga

Banyo/el/
Tuvalet
Çamaşır
Sabunu

Ambalaj

Vakumlu
Kurutma
Soğutma

Valsli
Soğutma

BUDlNÖZ -----» Kurutma

Atomizör
Kurutma

Vals

Bu^inöz

Kesme

Damga

Sabun
tozu
(saf
veya
sabun
bazlı
çamaşır
tozu

Tuvalet
Sabunu

boya/esans/yağ 
asitleri tak- 
viye maddeleri



2 . 4 . 1 .  Üretim Girdileri:

Kullanılmakta olan bu teknolojilere göre ortalama girdi
ler ise şöyledir.

TABLO 2: MEVCUT TESİSLERDE 1 TON SABUN ÜRETİMİ İÇİN ORTALAMA GİRDİLER

Üretim Girdileri Birim Ucuz Pahalı Banyo/El Çamaşır Toz Traş
Sabunu Mayi Sb,

Esas Ham Maddeler

Köpüren yağ veya yağ 
asidi Kg 60+20 150+20 75+5 - 45 150+20 -

Yumuşak yağ veya yağ 
asidi Kg 60+20 - 155+5 225+25 135+5 - 220+5

Sert yağ veya yağ asidi Kg 640+50 670+50 500+50 440+50 715+10 340+20 -

Stearin Kg - - - - - 340+10 -

Yardımcı Maddeler

Sudkostik Kg 125+5 135+5 120+10 105+5 135+5 65+5 8.5+0.5

Potaskostik Kg - - - - - 95+7.5 3.5+0.5
Sodyum Silikat Kg - 3 - - - 2 -

Sodyum Hidrosulfit Kg - 1 1 1 1.5+0.5 1 -

Esans Kg 7.5+2.5 11+1 10+1 4.5+0.5 6+1 11+1 0.5

Titandioksit Kg 2 2 2+1 4+1 - 1 -

Tuz Kg 70 70 50+10 80+20 50+10 35 -

Koruyucu Maddeler Kg - 3 - - - 9 -

Boya Gr 10+10 10+10 - - - - -

Yağ Ağartma Maddesi Kg - - 1.5 2.5 - - -

Yardımcı Malzeneler

Ambalaj Malzenesi
Krcmo karton/bristol Kg - 30+5 15 - - - -

Aluminium kapak/kıışe Kg - 25+5 - - - 15+5 -■

Plastik maddeler - 10 5+1 10+1 - 4.5

Oluklu mukavva/kraft Kg 40+10 40+10 35+10 25+5 35+5 40+10 -

Glasin Kg - 3.5+1 - ■ - - - -

Selofan Kg - - - - - 3.5+1 -

Enerji

Yakıt (Fuel Oil) Kg 140+10 130+10 130+10 130+10 130+10 130 39

Elektrik Kwh

OO3
'

o(N 200+100 200+100 200+100 200+100 150 -



2.5. Yurtiçi Üretim:

TABLO 3 A: ÜRETÎM (TON/YIL)

Sıra
No.

Ana Mal 76 77 78 79,. 80 81 82

1 Tuvalet 4.000 4.500 5.000 4.600 4.400 4.000 5.500

2 Çamaşır 95.000 90.000 85.000 80.000 100.000 95.000 90.000

3 Banyo/El 6.000 7.500 9.000 9.000 9.000 16.000 20.000

4 Toz 2.000 2.700 3.000 2.500 3.000 3.000 3.700

5 Mayi 8.000 9.000 10.000 12.000 13.500 15.500 18.000

6 Traş 290 335 640 775 425 565 ,870

TOPLAM 115.290 114.035 112.640 108.875 130.325 134.065 138.070

TABLO 3 B: BÎR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜRETÎM ARTIŞI %

Sıra
No.

77 78 79 80 81 82

1 Tuvalet 12.5 11.0 (8.0) (4.5) (10.0) 37.5

2 Çamaşır (5.2) (5.5) (5.9) 25.0 (5.0) (5.2)

3 Banyo/El 25.0 20.0 - - 77.5 25.0

4 Toz 35.0 11.0 (16.5) 20.0 - 23.5

5 Mayi 12.5 11.0 20.0 12.5 15.0 16.0

6 Traş 15.5 100.0 37.0 (44.0) 33.0 53.0

TOPLAM % ARTIŞ (1.1) (1.2) (3.3) 21.3 1.5 2.9

Kaynak: Komisyon çalışmaları

Not: Çamaşır ve mayi sabun üretim tahminleri güvenilir bilgi sağla
namaması nedeniyle ihtiyatla kullanılmalıdır. DİE'nden temin 
edilen bilgi de sağlıklı değerlendirme yapmaya müsait değildir. 
1977/82 yılları üretimi, 50+ işçi çalıştıran iş yerleri için 
sırasıyla 51 .526 ,  48 .202 ,  55 .240 ,  52 .216 ,  32 .780  ve  26 .445  
(altı  aylık) ton olarak görülmektedir.

2 .5 .1 .  Maliyetler:

Maliyetlerle i lgil i  bilgilerin firmalardan toplanmasının 
çok zor olması nedeni ile bu hususta bir bilgi verilmesi 
imkânı olmamıştır, ancak sanayi maliyete tesir eden unsurlar 
% olarak aşağıya çıkarılmıştır.



Tuvalet Sergi Çamaşlr Mayi
Ham ve Yardımcı Madde 60 79 70 75
Ambalaj Malzemesi 15 6 5 10

İşçilik 10 7 9 5
Enerj i 3 3 5 3
Diğerleri 12 ? 5 11 ' r 7

100 100 100 100

2.6. Dış Ticaret Durumu:
2.6.1. İthalat:

Ürün ve yarı ürün ithalâtı olmadığından bu hususta bir 
bilgi bulunmamaktadır. Buna mukabil sektör önemli ölçü
de hammadde ithalatı yapmaktadır. İthal edilen hammad
deler % olarak aşağıda çıkarılmıştır.
TABLO 4

Ham madde 1982
%

1. Koko palm 100
2. Don yağ 80
3 . Sodyum hidrosulfit 100
4. Titandioksit 100
5. Magnesyum sülfat 100
6. Aktif toprak 50
7. Esans 100
8. Koruyucular 100
9. Boya 100
10. Optik beyazlatıcı 100
11. Glasin 100
12. Kuşe kağıt 100
13. Potas kostik 100
14. Sud kostik 30
15. Yağ ağartma maddeleri 100

(Yukardaki % 1er toplam sarfiyatın % si olarak ele 
alınmalıdır.)

2.6.2. İhracat
Sektörün ürettiği malların ihracat durumları ise şu şekildedir,



TABLO 5: ÎHRACAT (TON)

1977 1978 1979 1980 1981 1982
Sabunlar 11 7 572 510 4.185 15.533

TABLO 6: ÎHRACAT (£)
r

1982
Çamaşır sabunları 2.5 milyon $

Tuvalet sabunları 10.0 milyon 0

2.7. Stok Durumu:
Türkiye'nin stok durumu envanteri halen bilinmediğinden 
geçmiş yıllara ait stok durumlarının incelenmesi imkânı 
kalmamıştır. Dolayısı ile yurt içi talebi değeri, iç üre
tim ve ihracat miktarları ile bulunabilecektir.

2.8. Yurt İçi Talebi:
Yurt içi talebi, ihracatın ancak 81 ve 82 yıllarında yük
sek rakamlara erişmiş olması dolayısı ile ve ihracat mik
tarının yine de çok düşük olması dolayısı ile toplam üre
tim %3.5 gibi bir rakkama eriştiğinden yurt içi talebi 
ile üretim aynı rakkam olarak mütalâa edilebilir.
Ayrıca 1981 yılındaki fiili kapasitenin de üretimle olan 
mukayesesi de takriben %47 gibi bir rakkama erişebilmiş
tir.

2.9. FİYAT DURUMU
1981 yılında tüketici fiyatı olarak Türkiye'deki sabunla
rın Avrupa sabunları ile mukayesesi şöyle görülmektedir. 
(Tuvalet sabunu ve TL/kg olarak)

Ucuz Pahalı
Fransa 435 525
Almanya 453 555
İtalya 375 375
İngiltere 290 360
Türkiye 285 400

Yukarıdaki tabloya göre her ne kadar Türkiye'deki sabun
ların fiyatları Avrupa'ya nazaran düşük görülüyorsa da bu
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ülkelerde uygulanan değişik vergilendirmelerde bu rakkam- 
lardaki farkı meydana getirmektedir.
Yine Türkiye'de 1977-82 yılları arasındaki sabun artış du
rumu tetkik edildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadu 
(TL/Kg)

1977 1978 1979 1980 1981 1982
Tuvalet sabunları 60 100 200 350 400 500
Ucuz çamaşır sab. 25 40 80 130 140 150
Pahalı çamaşır sab. 35 55 110 205 220 235

10. İstihdam Durumu:
TABLO 7: 1981 YILINDAKİ FÎlLl İSTİHDAM DURUMU

Sergi Tipi Mayi Tipi Kontinü Tipi
İş gücü 2500 ton/yıl 1200 ton/yıl 4000 ton/yıl

kapasite için kapasite için kapasite için
Yüksek

Teknik 1 - 3
idari 2 - 1

Orta
Teknik 1 1 5
Memur 3 2 9

işçi
Düz 27 5 12

Kaliteli 2 - 31
36 8 61

Yukarıdaki miktardaki istihdam durumu dikkate alınarak ve 
fiili üretim durumuna da bakılarak Türkiye'de sabun sana
yiinde fiili istihdam miktarının 2.000-2.500 kişi olabile
ceği anlaşılmaktadır.

11. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
1982 yılına göre toplam kapasite ile, ihracat ve üretim 
miktarlarını şu şekilde özetleyebiliriz.
Kapasite: 250.250 ton
ihracat : 15.533 ton
Üretim : 138.070 ton (ihracat dahil)

Bu değerlere göre takriben 90.000 ton'luk bir kapasite



fazlası bulunmaktadır ki, önümüzdeki yıllardaki gelişme
ler de dikkate alınırsa, bu farkın en az %50-60'ı ihracat 
için rahatça kullanılabilir.
Önümüzdeki yılların durumuna göre ise tuvalet sabunların
da bir artış öngörülmektedir.

* <j>

12. Diğer Ülkelerde Durum ve Mukayesesi:
Türkiye'deki sabun sanayii ve üretimin diğer ülkelerdeki 
ile mukayesesinde şunlar görülmektedir.
a. Türkiye'deki sabun sanayii teknolojisi diğer ülkeler

deki en gelişmiş kısımlardakinden farklı olmayıp bu 
hususta gerekli bütün bilgiler mevcuttur.

b. Sergi sabun Türkiye'de çok yüksek düzeyde olmasına rağ
men dünyanın diğer ülkelerinde bu tip sabun üretim ve 
tüketimi sınırlıdır.

c. Paketlerdeki standardizasyon işinin tekrardan ele alın
ması ve Türk Standardlarına bazı kalite ve metod ilave
lerinin yapılması ve bövlece bilhassa Avrupa ülkelerin
deki sabunlarla mukayeselerinin tam olarak yapılabilme
si temin edilmelidir.

d. Problemler kısmında da belirtildiği gibi kontrol meka
nizmasının daha tesirli bir şekilde çalışmasının temi
ni için, bu sanayiide dernek kurulması ve bu gibi kon- 
trollarm, Devlete yardımcı olabilmesi için diğer Av
rupa ülkelerinde olduğu gibi bu kuruluşlarca yapılması 
temin edilmelidir.

13. Problemleri ve Çareleri:
Problem: Sabun için Türkiye'de bir Standard yayınlanmış

olmasına rağmen, piyasada sıkı bir devlet kontro
lü olmaması nedeniyle, çok düşük evsaflı ve hatta 
sıhhate zararlı olan soğuk su sabunları ve dolgu 
maddeleri ihtiva eden sabunlar üretilip satılmak
tadır.

Çare : Sabun imalâtçılar derneği kurulup, konu ile ilgi
li önerileri ve alınması- gerekli kontrol mekaniz
masının önlemleri bu dernek tarafından ilgili te
şekküllerle koordine edilerek yürütülmesi.

Problem: TS 54'de bütün çeşitler gramaj unsuru ile sınır
landırılmıştır. Bu husus, iptidaî usullerde ça- 

~alışan sabunculara bir imalât zorluğu getirmekte 
ve zaman zaman koyulan toleranslar dolayısıyla 
kayıplara uğramaktadır.
Aynı husus modern sistemde çalışan sabuncuları, 
kalite yüksekliği (rutubet düşüklüğü) dolayısıyla 
toleranstan istifadeye zorlamakta, bu seferde pi
yasada yanlış intihalara sebebiyet vermektedir.



Çare : 

Problem:

Çare

Problem:

Çare : 

Problem:

Çare : 

xÖrneğin

TS 54'ün getirdiği gramaj sınırlandırmasının tek
rar ele alınarak bütün dünyada geçerli olan sis
temlerin tekrar etüd edilmesixve komisyon raporun^ 
daki üretim sınıflandırmasının dikkate alınması.

Teşvik tedbirlerinin sabun ihracatını imkân da
hiline soktuğu muhakkaktır: Ancak, bugüne kadar 
geçirdiğimiz şu iki sene gibi kısa bir ihracat 
uğraşımızda bilhassa Devletler İhalelerinde tek
liflerimizi %10 ilave vergi iadesi hakkı olan 
büyük İhracat firmalarından geçirmemize rağmen 
%10 nispetinde pahalı kaldığımız görülmüştür. 
Bundan başka Kore ve Japonya gibi ülkeler bir 
seferde ve çok kısa bir zaman içerisinde bıüyük 
partiler teklif edebilmektedirler. Bu da stok 
finansmanının şu veya bu şekilde sübvansyone edil
diğini göstermektedir.
Teşvik tedbirleri içerisinde sabuna her ne şekil
de olursa olsun kısa zamanda ve belirli bir dö
nem için %10-15 seviyesinde bir ilave taviz ta
nınması yerinde olacaktır. Esas olarak bu fiyat 
farklılığı etüd edildiğinde buna iki unsurun te
sir ettiği anlaşılmaktadır ki, bunlar da:
a. Finansmanın yüksek olması
b. Hammadde ithalindeki navluna ödenen ücretlerin 

yüksek olması.
Bu şekilde kapasitesi müsait olan ve kalite yö
nünden hiç bir sıkıntısı bulunmayan sabun sektö
rünün, gerekirse bir araya gelerek büyük parti
ler halinde daha rahatlıkla dışarıya açılma im
kânı sağlıyacak, ve dahili sabun tüketimi için 
harcanan ithalat dövizinin daha fazlasıyla yurda 
getirilmesi temin edilecektir.
îç piyasada sabun ambalajlarında büyük bir çoğun
lukla fiyat basılmadığı gözlenmektedir, ve bunun 
büyük ölçüde perakendeciler kesiminde fiyat dal
galanmalarına sebep1olduğu görülmektedir.
Sabun ambalajlarına fiyat basılmasının temin edil
mesi .
Türkiye'de halen bir sabunluk ve bitkisel yağ 
açığı görülmekte ve bunun içinde bilhassa bitki
sel yağın sabun sanayiinde kullanılmasını önlemek 
için de sabunluk yağ ithali yapılmaktadır. Bit
kisel yağların rafine arttıklarının sabun sana
yiinde kullanılıp değerlendirilmesi imkânlarının 
araştırılması ve mevcut teşviklerin devamı gerek
mektedir.

Yağ asit fiyatlarının yemeklik yağ fiyatlarının 

Asitgra bazı
./



üstüne çıkmaması ve böylece yağ asidinin sabun 
sanayiinde kullanılmasının teşvik edilmesi.

Problem: 1. sınıf gayri sıhhi müessese olma zorunluğu.
Çare : Mevcut sabun işletmelerini 1. sınıf gayri sıhhi 

müessese grubuna sokmak kısa sürede mümkün de
ğildir. Çevre kirlenmesine neden olmayan bu iş
letmelerin faaliyetlerini eskiden olduğu gibi 
2. sınıf gayri sıhhi müesseler grubunda muhafa
za edilmelidir.

ÜLKE İMKANLARI
Bundan önceki tablolardan da görüleceği üzere ülke imkânları 
bakımından Türkiye'de sabun sanayiinin gelişmesi için kapa
siteyle ilgili olarak bir problem olmayıp, esas olarak dar
boğazların şunlara dayandığı görülmektedir.
1. Ham maddelerin ortalama %80'inin ithale bağlı olması do- 

layısı ile yerli kaynaklardan istifade edilmesini gerek
tirmektedir.
Bunun için de bilhassa:
a. Yerli don yağı üretiminin arttırılması için modern ke

sim işletmelerine yönelinmesi ve don yağ üretiminin 
teşviki, mevcut tesislerin modernizasyon1.

b. Nebati yağların ara mamulü olarak çıkan asit yağları
nın parçalanma ve destile edilmesi ile sabun imalâtın
da kullanılması (ki, halen Türkiye'de bu tip yağ 50.000 
ton kadar çıkmaktadır).

2. Yardımcı maddelerin büyük kısmını da ithale dayalı olması 
nedeniyle, bunda da yerli kaynaklardan istifade imkanla
rının araştırılması ve bununla ilgili çalışmaların teşvik 
edilmesi gerekmektedir.

3. Paketleme malzemelerinin de sabun fiyat teşekkülünde mü
him bir yer tutması dolayısı ile bunlardan da ithale bağ
lı olanların yerli imkânlarının araştırılması ve bunun 
teşvik edilmesi yerinde olacaktır.

BEŞÎNCÎ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1. Genel Politika:

1982 yılma kadar olan dönemdeki sabun sanayii ile ilgili 
gelişmeler genel olarak bakıldığında,
a. Bu sanayii dalında bir kapasite fazlalığı mevcuttur.
b. Bu sanayii dalı bir know-how'a ihtiyaç göstermeyecek 

kadar gelişmiştir.



c. Eu sanayii dalı ihracata yönelik olarak çalışabilecek 
durumda olup, devletin gerekli yardımları ile bugünkü 
ihracat rakkamını 2-3 misline en kısa zamanda çıkara
bilir.

4.2. Talep Çalışması (1984-88-93);
4.2.1. Yurt İçi Talep Projeksiyonu;

Ana mallar itibarı ile, Ek 5, 6 ve 71 de gösterilen yurt 
içi talep projeksiyonu, nüfus artışı, gayri safi milli 
hasıla artışı gibi hususlar dikkate alınarak çıkarılmış
tır.

4.2.2. İhracat Projeksiyon (1984-88-93):
Problemler kısmında da belirtildiği gibi gerekli tedbir
lerin devletçe alınması ile, bugünkü sabun ihracat po
tansiyeli 15.000 ton seviyesinden 40-50.000 ton seviye
sine rahatça çıkabilme imkânı göstermektedir.
Ancak bugün için ihracat sabunları büyük bir kısmının 
İran'a gitmesi de bizleri bağlayıcı bir unsur olarak gö
rülmemeli, ilişkilerin ilerdeki yıllarda da böyle gitme
mesi taktirinde neler yapılabileceği dikkate alınmalı 
ve diğer Orta Doğu ve Afrika Devletlerine de ihracat ya
pılabilme imkânları araştırılmalı ve bu da teşvik edil
melidir .
İhracat potansiyeli için, yeni yeni başlamış bir iş ol
duğundan kati bir projeksiyon yapılmamakta ancak bunun 
büyük bir potansiyeli olduğu belirtilmektedir.

4.2.3. Toplam Talep Projeksiyonu (1984-88-93):
İhracatla ilgili bir rakkam verilememesi ancak kapasite 
fazlası olması ve 1993 yılına kadar toplam taleplerin 
250.000 ton seviyesine gelemiyeceğini gösterdiğinden en 
az önümüzdeki 5.5 yıllık plân dahilinde bir problem gö
rülmemektedir .

4.3. Üretim Hedefleri:
Toplam taleplerin en rasyonel bir şekilde yurt içi üretim
le karşılanabilmesi için hedefler aşağıya çıkarılmıştır.
a. Teknoloj i
b. Hammadde
c. Paketleme malzemeleri
d. Enerji
e. îş gücü
Yukarıda belirtilen bu hedefler içinde bu sanayii dalının

/



üzerinde durması gereken en önemli hedefler
a. Hammadde
b. Paketleme malzemeleri 
olmalıdır.
Sabun ham maddeleri esas olarak Don yağı ve Koko yağı 
olup, bunların her ikiside ithal edilmektedir. Bunlardan 
bilhassa Don yağı sabun sanayiinde %50-60 dolaylarında 
kullanıldığından ve bugün içinde bunun hemen hepsinin it
hal edildiği dikkate alınırsa bir plân çerçevesi dahilin
de bu ihtiyacın yurtiçi kaynakları ile teminine gidilmesi 
gerekmektedir. Bunun imkânı da şöyle görülmektedir.
- Yerli don yağının teşvik edilmesi, üretimin rantabl, ye
ni teknolojilerden faydalanılacak şekilde yapılması

- Don yağı yerine yağ asitleri kullanılabilme imkânları 
ve bunun içinde yağ asitleri fiyatlarının don yağı ile 
rekabet edebilir durumda olabilmesi.

Paketleme malzemeleri: ithale dayalı olan paketleme malze
melerinin, (kuşe kağıdı gibi) yerli imkânlarla yapılabil
mesi devletin yardımları ile temin edilmelidir.
Diğer hedeflerden,
- Teknoloji, esasen Türkiye'de yeni kurulmuş sabun sana
yii modern teknolojiden yararlandığından ve bunu da en 
iyi şekilde kullandığından, burada dikkate alınacak ye
gâne husus, bu gelişmiş teknoloji ile sabun üretmeyen, 
aynı kaliteyi temin edemiyen birçok firmaların da bu 
kaliteyi temin etmelerini sağlamaktır ve buna da 4. beş 
yıllık plândaki üretim yapan birçok ufak firmaların ye
rini büyük firmaların alması ile, girişildiği görülmüş
tür.

- Enerji, İş gücü: Yine teknolojik gelişmelere havi fir
malar bunun en düşük seviyelerine kadar gelebilmişler
dir ve diğer firmaların da bu yolda çalışmalar yapmala
rı gerektiği anlaşılmıştır.

Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri:
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, ülkemiz
de yeni teknolojiler uygulanmaya geçmiş ve ortalama gir
dileri bilhassa bu teknoloji ile çalışan firmalarda gerek
tiği seviyelere inmiştir. Buna göre, bu teknoloji ile ça
lışmayan firmaların da bu şekilde çalışmalara geçmesi is
tenmeli ve teşvik edilmelidir.
Bu sabun sanayii üretim girdileri ve buna göre tespit edi
len önümüzdeki 5 yıllık plân dahilinde ihtiyaçlar Tablo Ek 
81 de çıkarılmıştır.



4.5. İthalat Projeksiyonları:

4.5.1. Ürün-Yarı Ürün İthalatı;

Bu sanayi dalında şimdiye kadar olmadığı gibi bundan 
böyle de bir ürün ve yarı ürün ithalatı öngörülmemek
tedir .

4.5.2. Hammadde İthalatı;
Bununla ilgili ithalat miktarları Tablo Ek 91 da çıkarıl
mıştır .

5. YATIRIM PROGRAMI 

Eklenecek yeni kapasiteler:
Bundan önceki kısımlarda da belirtildiği üzere ana mallarla 
ilgili olarak bu sanayi dalında bir yeni kapasiteye ihtiyaç 
olmayıp, kapasite fazlası vardır ve yeni bir kapasite artış 
plânlamasına ihtiyaç yoktur.

6. ÇEVRE SORUNLAR
6.1. Çevre Sorunları Nelerdir?

Sabun Sanayii Sektörü, Gayrı Sıhhi Müesseseler kapsamına 
girdiğinden aşağıdaki Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler bu 
konuda amirdir.
a. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1nm 208 no.lu yönet

meliği
b. Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 268 ve 275 no.lu maddeleri
c. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının birlikte hazır

ladıkları îşçi Sağlığı ve îş Güvenliği Tüzüğü (1475 
sayılı Kanun).

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nm 208 no.lu yönetme
liğinde Gayrı Sıhhi Müesseselerin tarifi yapılırken, çev
resinde yaşayanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az 
veya çok zarar verebilen işyerleri şeklinde yapılmıştır.

Bu şekilde, çevre sorunları ile ilgili hususlar geniş kap
samlı olarak ifade edilmiştir.
Bu konuda daha detaya inildiğinde, hava, su, toprak kir
liliğine sebep olan ve insanlara, hayvanlara, bitkilere 
zarar veren, zehirleyici, yakıcı, boğucu, öldürücü, kuru
tucu, parlayıcı, patlayıcı, bilumum maddeler ve duman, 
koku, gürültü gibi çevreyi rahatsız edici zararlı faktör
ler belirtilmektedir.
Mevcut mevzuata göre, çevre sorunları bu çerçeve ve detay 
içinde değerlendirildiğinde bir çok sanayi dalında olduğu



gibi sabun sanayiind.e basit de olsa çevreyi koruyucu bazı 
tedbirlerin alınması gerekliliği vardır. Bu tedbirler önem 
sırasına göre aşağıya kaydedilmiştir.
Alınması Gerekli Tedbirler;
Sabun imalatında kullanılan ve başlıca hammaddeler yağlar 
ve sud kostiğin prosese hazırlanırken bu ameliye esnasın
da kanalizasyona gidebilecek kaçaklar için önlem alınması.
Sabunlaştırma prosesinden çıkan kazan altı dip sularının 
kalitesi gliserin üretimine elverişli kalitede değil ise 
ve gliserin üretimine verilmeyip atılacak ise bu dip su
ların içerisinde ki sud kostik ve sabun kalıntılarından 
temizlendikten sonra kanalizasyona gönderilmesi gerekmek
tedir .
Üretim için gerekli enerji, buhar eldesi için kullanılan 
yakıtın tam yanmasının temin edilmesi gibi.
Yukarıda belirtilen ve tedbir alınmadığı taktirde çevre 
kirlenmesine zarar verebilecek hususlar modern sabun fab
rikalarında sistemin gereği olarak genellikle çözüme ulaş
tırılmıştır. Bu şekilde hem çevre kirliliği önlenmiş'ol
makta ve hem de kıymetli ham madde ve yan ürün kurtarıl
mış olmaktadır.
Bu konuda problem yaratan ve çevre kirlenmesine sebep ola
bilme ihtimali olan, dağınık ve iptidai sabun üretimi ya
pan işyerleridir.
Sabun sanayiinde çevre sorunlarına çözüm getirirken kurul
ması gereken temizleme-arıtma tesisi, kullanılan hammadde 
ve üretilen sabun kalitesine de bağlı olmakla birlikte 
ekseriyetle basittir ve maliyete etkisi azdır. Hatta, arıt
ma ameliyesi sonunda kıymetli hammadde kurtulacağı için 
sonuçta üretim maliyetine pozitif yönde etkisi olacaktır.
Bu şekilde hem maliyete ve hem de çevre temizliğine pozi
tif bir etki sağlanmış olmaktadır.
Sabun sanayii için çevre sorunlarında alınması gereken 
tedbirlerden, Sabun sanayii çevre sorunlarının neler ol
duğunu bugünkü mevzuata göre değerlendirilmesini yaparken 
açıklamalar yapılmış ve alınması gerekli tedbirler belir
tilmiştir. Bunların mahiyetleri teknik bakımdan aşağıda 
belirtildiği gibidir.
. Sabun fabrikalarında, hammadde olarak kullanılan yağlar 
sabunlaştırma prosesine gönderilmezden önce kalitelerini 
yükseltmek için rafinasyon tatbik edildiği durumlarda 
yağlı yıkama sularının direk olarak kanalizasyona gön
derilmemesi ve yağlar tutulduktan sonra artık suların 
yağlardan arıtılmış olarak kanalizasyona gönderilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, yan ürün olarak elde edilecek 
yağlı topraklar da ayrı olarak depolanması ve bunları



değerlendiren fabrikalara gönderilmesi gerekmektedir. 
Kesinlikle kanalizasyona gönderilmemeli veya çevreye 
atılmamalıdır.
Türkiye'de Sabun sanayii sektöründe son yıllarda kurul 
muş bulunan modern sabun üretim tesisleri yüksek tekno 
loji tatbikatının ışığında çevre sorunlarıyla ilgili 
olarak daha önce belirtilen hususlarda bazı araştırma 
ve geliştirme çalışmaları ile tedbirlerden yukarıda 
bahis edilmiştir.
Sabun sanayii ile ilgili esas çevre sorunları, henüz 
çok iptidai şartlarda devam etmekte olan sabun sanayii 
bölümüdür. Bu bölüm, çok dağılmış olduğundan ve çok il 
kel şartlarda çalıştığından mamul kalitesinde olduğu 
gibi çevre sorunları konusunda da çözüm bekleyen bir 
problem olarak ortadadır.
Kanaatimizce, Sabun sanayii sektöründe, araştırma ve 
tedbirlerin teksif edilmesi gereken bölüm, bu ilkel 
şartlarda çalışan sabun üretim yerleridir.
Türk Standartlarına uygun üretim yapılıp yapılmadığı 
sıkı ve etkin bir şekilde kontrolün sağlanması, bahsi 
geçen bu gibi üretim yerleri için bilhassa gereklidir.
Gerekli araştırmaların yapılması ve bugün mevcut mev
zuatın etkin olarak tatbiki dahi Sabun sanayii’nin bu 
bölümünde gerek kalite ve gerekse çevre sorunları hu
susunda gelişmeler sağlayabileceği kanaatindeyiz.



DETERJAN : ANA GRUPLAR

■ 1982 1983 1984

:terjan Toplara 140.000 142.000 146.000
>z Deterjan 76.500 79.000 81.000
. Hafif Tip 71.500 74.000 77.000
. Ağır Tip 5.000 5.000 4.000
Jkit Deterjan 10.000 11.500 13.000
:em Deterjan 42.500 40.000 40.000
ma Maddesi 11.000 11.500 12.000
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1982 1983 1984 1985 11

Ibplam 100.0 100.0 100.0 100.0 101
jan 54.6 55.6 55.5 55.6 51

Tip 51.1 52.1 52.7 53.0 5.
rip 3.5 3.5 2.8 2.6 •
sr jan 7.1 8.1 8.9 9.8 İl

rjan 30.4 28.2 27.4 26.8 2ı
ssi 7.9 8.1 8.2 7.8 '



EK : 3
DETERJAN: HAM VE YARDIMCI MADDE YURT ÎÇÎ

Esas ve Yatdımcı 
Maddeler 1982 1983 1984 1985 1986
DDB/LAB 21.060 21.700 22.260 23.415 24 .343
Mayi Kostik (47%) 7.220 7.299 7. 377 7.752 8.127
Hipoklorit 288 296 307 327 345
Kükürt 3.065 3 . 026 3.104 3 .261 3.419
Karbonat 6.900 6. 820 6.920 7 .160 7 .380
S.Tripoli Fosfat 28.160 28.615 29.220 30 . 540 31.950
S.Silikat %33 21.487 21.705 22.130 23.095 24.103
S.Perborat 11.475 11.850 12.150 12.750 13.425
S.Sülfat 7. 815 8 . 030 8 .280 8 . 680 9.130
EDTA % 8 5 250 260 269 285 303
CMC % 6 5 2. 975 2 . 975 3 .025 3.150 3.275
Optik Beyaz 196 198 202 212 221
Ham Tuz 153 158 162 170 179
Esans 253 255 262 275 288
Noniyonik 1.730 1.810 1.880 2 . 000 2.130
Eorax 8 . 250 8 . 000 8. 000 8.100 8 .150
Enzym 70 350 405 4 25 448
Don Yağı 300 525 600 637 672
Etersulfat 1.730 1.810 1.880 2.000 2 .130
Üre 600 690 780 900 1.020
Bikarbonat 4 . 250 4 .000 4 . 000 4 .100 4 .150
Mineral 8. 800 9. 200 9 .600 9.600 9. 600
Krome Karton 7. 650 7. 900 8.100 8.500 8.950
Kraft Karton 1. 900 1.975 2.025 2.125 2 .238
PE Şişe 700 805 910 1. 050 1.190
Polipropilen 3. 400 3.200 3 . 200 3.280 3.320



DETERJAN: HAM VE YARDIMCI MADDE YURT ÎC± TALEP PROJE
Esas ve YaYrdımcı 
Maddeler 1982 1983
DDB/LAB 21.060 21.700
Mayi Kostik (47%) 7.220 7.299
Hipoklorit 288 296
Kükürt 3. 065 3.026
Karbonat 6.900 6. 820
S.Tripoli Fosfat 28.160 28.615
S.Silikat %33 21.487 21.705
S.Perborat 11.475 11.850
S.Sülfat 7.815 8.030
EDTA % 8 5 250 260
CMC %65 2. 975 2.975
Optik Beyaz 196 198
Ham Tuz 153 158
Esans 253 255
Noniyonik 1.730 1.810
Eorax 8.250 8. 000
Enzym 70 350
Don Yağı 300 525
Etersulfat 1.730 1.810
Üre 600 690
Bikarbonat 4.250 4 .000
Mineral 8. 800 9. 200
Krome Karton 7. 650 7.900
Kraft Karton 1. 900 1.975
PE Şişe 700 805
Polipropilen 3. 400 3.200

1984 1985 1986 1987 198
22.260 23.415 24.343 26,220 28.2
7.377 7.752 8.127 8.692 9.3

307 327 345 381 4
3.104 3.261 3.419 3.648 3.9
6.920 7 .160 7.380 7.720 8.0

29.220 30.540 31.950 34.405 37.5
22.130 23.095 24 .103 25.840 28.0
12.150 12.750 13.425 14.625 16.2
8.280 8.680 9 .130 9.925 10.9

269 285 303 330 3
3.025 3.150 3.275 3.490 ^3.7

202 212 221 237 2
162 170 179 195 2
262 275 288 308 3

1.880 2.000 2.130 2. 330 2.5
8.000 8.100 8 .150 8.200 8.2

405 425 448 488 5
600 637 672 732 8

1.880 2.000 2.130 2.330 2.5
780 900 1.020 1.140 1.2

4.000 4 .100 4.150 4.200 4.2
9 .600 9 .600 9. 600 9.200 8.0
8.100 8.500 8.950 9.750 10. 8
2.025 2.125 2.238 2.440 2.7

910 1. 050 1.190 1. 330 1.5
3.200 3.280 3.320 3. 360 3.6
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1982-1992 DETERJAN FERT BAŞINA TÜKETİM PROJEKİ

Birim

Başına 
dm kg.

ım
dm 1000 ton

:im % index 
il 1982

1982 1983

3.09 3.00

140 142

100 101.4

1984 1985

3.03 3.11

146 153

104.3 109.3

1986 1987

3.18 3.31

160 170

114.3 121.4



1982 - 1992 YILLARI SABUN Yi

1982 1983 1984 1985 1!

4.000 4.800 5.600 6.500 7

90.000 89.500 89.000 88.500 88

10.000 11.000 12.000 13.000 14

3.700 4.000 4.000 4.000 4

18.000 19.000 20.000 21.000 22

870 950 1.050 1.150 1

126.570 129.250 131.650 134.150 136.

2 . 0  2 . 0  2 . 0  2 . 0



SABUN ANA GRUPLARA GÖRE YURTİÇİ '
(1982-19

Birim 1983 1984 1985 1986
- TOPLAM % 100,0 100.0 100.0 100.0

ET SABUNLARI % 3.2 3.7 4.2 4.8
IR SABUNLARI % 77.1 69.2 67.7 66.0
/EL SABUNLARI % 7.9 8.5 9.1 9.7
ABUNLARI % 2.9 3.1 3.0 3.0
SABUNLARI % 14.2 14.7 15.2 15.6
SABUNLARI % 0.7 0.8 0.8 0.9



1982-1992 YILLARI ARAS]

ına

üketim

artışı

Birim 1982 1983

Kg 2.66 2.67

Ton 126.570 129.255

% - 2 . 0  
1982'ye 
göre

1984

2.66

131.6î 

2 . 0
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SAS HAM MADDELER
öpüren yağ ve/veya yağ 
s iti
ümuşak yağ ve/veya yağ 
siti
ert yağ ve/veya yağ asiti
ARDIMCI MADDELER
üd kostik
otas kostik
odyum silikat
odyum hidrosulfit
sanslar
uz
itandioksit 
oruyucu maddeler 
cyar maddeler 
ARDIMCI MALZEMELER 
n±>alaj Malzemesi: 
arton
İm.varak/kuşe kağıt
lastik maddeler
NERJİ
akıt
lektrik

SABUN ÜRETİM GİRDİLERİ PROJEKSİYO

3irim 1982 1983 1984 1985 1986
ton 12.500 13.000 13.000 13.500 13.500

ton 25.000 26.000 26.000 27.000 27.000
ton 63.500 65.000 65.000 67.000 68.000

ton 12.500 13.000 13.000 13.500 13.500
ton 5 5 5 5 5
ton 12 14 17 20 22
ton 104 105 106 107 108
ton 900 910 925 945 960
ton 9.000 9.100 9.250 9.450 9.600
ton 25 26 26 27 27
ton 38 39 39 41 41
kg 125 130 130 135 135

ton 2.500 2.600
ton 100 120
ton 730 730

ton 1.600 1.670
bin kw 25.000 26.000

2.600 2.700 2.700
140 160 180
740 740 750

1.720 1.740 1.780
26.000 27.000 27.000
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SABUN HAM MADDE

Birim 1983 1984 19
koko ve Palm ton 13.000 13.000 13.
)on yağı ton 52.000 52.000 53 .
5odyum Hidrosulfit ton 105 106
Pitandioksit ton 26 26
Uctif toprak ton 1.950 1.950 2.
üsanslar ton 910 925
koruyucular ton 39 39
kuşe kağıt/Glasin ton 120 140
3otas Kostik ton 5 5
5ud Kostik ton 3.900 3 .900 4.
Boyar Maddeler kg. 130 130



EK : 9

SABUN HAM MADDE İTHALAT PROJEKSİYONU

Birim 1983 1984 198 5 1 986 .19 87 1 988 1 989 1990 1 991 1992
Koko ve Palm ton 13.000 13.000 13.500 13.500 14 .000 14.000 14 .500 14 .500 15.000 15.000
Don yağı ton 52.000 52.000 53.600 54 . 400 55.200 56.000 57.600 58.400 60.000 60.000
Sodyum Hidrosulfit ton 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Titandioksit ton 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
Aktif toprak ton 1.950 1.950 2 .000 2.050 2. 075 2.100 2 .175 2.200 2 .250 2.250
Esanslar ton 910 925 945 960 975 985 1.010 1.030 1.050 1. 065
Koruyucular ton 39 39 41 41 42 42 44 44 45 45
Kuşe kağıt/Glasin ton 120 140 160 180 200 220 250 275 300 325
Potas Kostik ton ■ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sud Kostik ton 3.900 3.900 4 .050 4 .050 4 .200 4 .200 4 .350 4.350 4 . 500 4 . 500
Boyar Maddeler kg. 130 130 135 135 140 140 145 145 150 150
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