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f Tarım sektörü, sanayiloşmo çabası içindo bulunan Türkiye’nin ekonomik yapıcın¬ 
da hr.lon önomli bir yar tut .‘oktadır. Ta r ısım ulusal golir içindeki oranı gidorok asa 1- 
,nakle, birlikte, GSÎITI,Tdaki payı 1973 yılı sabit fiyatları ile 1976 yılında 21,5*tir. 
Aynı donanda sanayi sektörünün payı İsa $ 24,8 kadardır. 

Dış ticaret açısından yapılan bir doğorlondirmoda, ihracatın 1976 yılında 
55 60» mı, 1977 yılındaysa $ 57,2’siııi tana ürünleri oluştur mak ta dır. Aynı yıllar 
itibariyle /o 30,4 vo % 36.1 olarak gorçokloşon sanayi ürünleri ihracının dr. sıra¬ 
sıyla jı 16,5 vo İ<> 23,6’sı tarıma dayalı içlen,niş ürünlcrdon sağlanmıştır. 

Tarımsal üriinloro yönelik artan talebin yurtiçinden karşılanması bir ilke 
kabUl odildiğine göre, artan nüfusun beslenmesi, sanayiye giderek daha çok ham- 
j madde sağlanması ve yatırımların e ür ûlirıi İme s i için gorokli dövizin tenini yönle¬ 
rinden tarımsal üretimi artırmanın gereği açık. Ekilebilir tarım arazisi alan^ı^ıı^. A-.i, V JLİ 

ününüzdeki donanlarda artmıyacağı dikkato alınırsa üretim artışı ancak vorim/gir¬ 
di lor in vo öza İlikle de gübrenin daha bilinçli olarak vo daha çok kullanılması ile 
s ağlanabilecektir. 

Dalla çok ürün için daha çok gübreleme, daha çok gübre İane için do daha çok 
gtibro üretilmesi gorokmoktedir. 

Bu anlamda gübro sanayiinin go Üş mos i nin-go Üş tir il mos inin taşıdığı önem do 
[büyük. 

Bu çalışmada Tür ki” o gübre sanayii, başlangıçtan buyana olan gelişimi içinde 
ola alınmakla birlikte dalın çok planlı dönondoki gelişmeler üzerinde durulmuş vo 
özellikle de günümüz do ki sorunları, bu sorunların kaynaklar ma inilerek incolenmo*- 
yo ve bazı çözüm önerileri go tirilmoyo çalışılmıştır. 

Biraz fazlaca hacimli olan çalışmanın kapsamını daha da artırmaktan kaçınmak 
için hammadde sorunu yeterince ortaya konulamamış tır. Ve aslında baglıbaşma bir 
araştırma konusu olan "gübre sanayiinde hammaddeler sorunu" bugüne dok tok tok 
kuruluşlarca ele alınıp incelenmiştir do. Ancakf yapılan çalışmalar birçok bilgiyi 
içinde taşımakla birlikte bütünlükten uzaktırlar. Konunun bu anlamda bir araştırma 
konusu yapılmasında yarar vardır. 



I. BÖLÜM 

GÜBRE SANAYİİNİN GELİŞİMİ 
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1- DÜNYADAKİ GELİŞİMİ i'  î 

Kimyasal gübro sanayinin Türkiyedoki galişimina goçmodon önce 
konuya dünya ölçeğinde bakmak sanayileşmiş vo geri kalmış ülkolorin u 
dünya gübro sanayiinde tutabildiklori yori, belirgin eğilimleri saptamak 
yararlı görülmüştür. Böyloco Türkiye 'yo ilişkin golişmolori bu bilgilerin 
ışığı altında doğorlondirmok, karşılaştırmalar yapabilmek olanağı sağlan¬ 
mış olacaktır. 

Özellikle 2. dünya savaşından sonra hızla artan-kimynsal gübro 
üretiminin 1975/76 döneminde ulaştığı düzey bitki besin maddesi (N+E2O5+ 
K2O) cinsinden $2 milyon tondur. Aynı dönemdeki tüketim ise 88 milyon tona 
ulaşmıştır. 

TABLO - 1 

Dünya'da Gübre Üretimi vo Tüketimi (20 yıllık dönem) 
Bin TON N+P2Û5+1(20 

AZOTLU GÖB. FOSFATLI GÜB. POTASLI GÜB. TOPLA II GÜBRELER 

-şSiL   Üretim Tüketim Üretim Tülce tim Üretim Tüketim Ürotim Tükotim 

1953/54 5,4 5,3 6,3 6,4 5,6 5,2 17,3 16,9 
1966/67 22,4 21,8 17,0 16,1 14,5 13,0 53,9 50,9 

1967/68 25,6 23,9 18,0 17,0 15,3 14,0 58,9 54,9 
1968/69 23,4 26,6 18,6 18,2 15,9 14,6 57,9 59,4 
1969/70 30,2 28,7 19,3 18,8 16,7 15,4 66,2 62,8 
1970/71 33,0 31,7 20,7 19,8 17,7 16,5 71,3 68,0 
1971/72 35,1 33,7 22,5 21,1 19,2 17,5 76,8 72,2 

1972/73 38,0 36,1 23,7 22,6 20,2 18,8 81,9 77,4 

1973/74 40,5 38,7 25,1 24,3 22,2 20,7 87,8 83,5 

KaynakJ Anmıal Fertilizar Review~1974 

Tabio-l'den do görüldüğü gibi 1953/54 vo 1973/74 .yıllarını kapsayan - 
20 yıllık dönem içerisinde dünyanın toplam gübro üretim vo tüicotimi 5 kat do¬ 
layında bir artış göstermiştir. Bu artış gübro cinslerine göre incelenirse 
fosfatlı gübrolordo 4» azotlularda ise 7 katını bulmaktadır.- Özellikle azotlu 
gübrelerdeki bu artış eğilimi (artış hızı bir miktar düşse do) devam etmekte¬ 
dir, (Tablo'~2) vo olağan dışı gelişmeler olmadığı sürece bu artışın devam 
edoceği ve dünya gübro üretiminin 2000 yılında 1975/76 dönemine göre 3j7 kat 
dolayında artacağı tahmin edilmektedir. 

l/ Konuya ilişkin olarak özellikle uluslararası yayınlarda ayırım "Gelişmiş,, 
vo "Gelişmekte olan,, ülkeler şeklinde yapılmakta ise de .yerine göre bu ayı¬ 
rım da kullanılacaktır. 
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TABLO - 2 

Dünya'da Qübro Üretimi vo Tüketimi (5 yıllık dönom) 

1000 TOK JJ +P205+K20 
Gubro Cinsi 1971/72 . l?73/7iL 1974/75 -1Z15A6 

Ü R ETİM 

Azotlu 35.129 37.825 40.447 42.451 43.877 

Fosfatlı 22.503 23.673 24.907 25.748 24.871 

Potaslı 19.245 20.185 22.230 23.698 23.477 

TOPUM 76.877 81.683 87.584 91.897 92. 225 

T Ü KETİM 

Azotlu 36.052 35.677 38.721 38.591 43. 299 

Fosfatlı 22.595 22.440 24.414 22.653 24.045 

Potaslı 18.750 18.794 20.737 19.646 21.337 

TOPUM 77.397 76.911 83.571 80.890 88.681 

Kaynak : Annual Fortiliscr Roviow 1974-1976 

1975/76'yı da kapsayan son 5 yıllık dönamdo dünya gübro iiratimij 
azotlu gübrclardo % 25, foofotlularda $ 10*5 vo potaslılarda iso Şo 22'lik 
artışlar'göstormiştir. 1975/76 döneminde iso Lir önceki'donana göre fosfatlı 
gübrelerdeki °jo 3»4 ve potaslılardaki $ 0,9 azalma dışında ham azotlu, ham 
da toplam gübreler olarak artmaya davam etmiştir. (Tablo - 3) 

TABLO - 3 

Dünya Ürotim vo Tüketimindeki Değişmeler 

% değişmo 
1971/72, 1972/73 , 1973/74 . JL2ZA 

: • ' ’ Ü R ETİ M 

Azotlu 6,6 8,2 6,9 5,0 -3,4 

Fosfatlı 7,9 6,2 5,2 3,4 -3,4 

Potaslı 8,7 3,8 10,1 6,6 -0,9 

TOPUM 7,5 6,5 7,2 4,9 0,4 

Tablonun davamı arkadadır. 
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T Ü IC E T İ T l 

Azotlu 6,2 7,0 8,5 0,3 12,2 

Fosfatlı 6,2 6,7 7,5 -6,1 6,3. 
Potaslı 7,3 6,8 10,3 -5,3 8,6 

TOPLAM 6,1 6,9 8,7 -3,2 9,6 

Kaynak: Annual Fertilizor Roviow 1974-76 

1974/75 dönominde tükotimdo görülen düşüşün ve üretim artış hızındaki 
azalmanın nodeni; 1973/74 döneminde OPEC’in potrol fiyatlarını büyük oranda 

artir.maaıvo buna bağlı olarak ta ha,m vo ara madde fiyatlarının artmasıdır, 
(Amonyakta fo 300'o, fosfat kayasında % 250'yo varan fiyat artışları.) 

Sanayileşmiş ülkeler, diğer alanlarda olduğu gibi gübre sanayiinde 
do üretim, tüketim ve ticaretin büyük bir bölümünü ellerinde bulundurmakta¬ 
dırlar. (Tablo - 4j 5j 6, 7 ve 8) 

TABLO - 4 

Dünya Üretiminin Ekonomik Gruplara Göre Dağılımı 
BİN TON 

SOESöUûuaatl/ 61/62 - 65/66 n/72 72/73 Il&i. li/25. 75/76 
40.097 76.700 81.630 87.584 91.897 92.225 

Pazar Ekonomisine 

Sahip Gelişmiş Ülkeler 28.844 46.405 48.426 51.744 51.990 47.690 

Pazar Ekonomisine 

Sahip Gelişmekte olan 1.492 5.226 6.153 6.301 7.173 7.970 
Ülkeler 

Merkezi Planlı Ekono¬ 

miye Sahip Ülkeler 9.761 25.069 27.101 29,539 32.734 36.565 

Kaynak: Annual Fertilizor Reviow - 1976 

1/ Ülkelerin bu şekildeki ekonomik sınıflandırılması "Annual Fertilizor 
Roviow - 1976„ yıllığından aynen alınmıştır. Burada dünya ülkelori : 
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Son 15 yılda gübre üre timinde on çok artış (5,3 kat) gelişmekte olan 
iilkolordo göriil/ncklo birlikte, üretimin çok büyüle kısmı pazar ekonomicine 
sahip gelişmiş ülkelerle, merkezi planlı okonomiyc sahip ülkeler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. (Tablo - 4) 

Pazar ekonomisine sahip gelişmekte olan ülkelerin dünya üretimindeki 
payı f> 3j7'don fo 8,6',ya çıkarken, pazar ekonomisine sahip gelişmiş ülkolo- 
rinici % 72,0'dcn fo 51,7'yo inmiştir. Aynı dönemde planlı ekonomilerin dünya 
üretimindeki payı ise % 21,3'ton % 39,7!y° çıkmıştır. (Tablo - 5) 

TABLO - 5 

Ekonomik Grupların Ürotimdoki Payları 

-1. 
Ekonomik Gruplar 6l/62 - 65/66 75/76 

Pazar Ekonomisine 

Sahip Gelişmiş Ül- 72,0 51,7 
ke 1er 

Pazar Ekonomisine 

Sahip Gelişmekte 3,7 8,6 
Olan ülke lor 

Merkezi Planlı Ekono- 
miyo sahip Ülkeler 21,3 39,7 

100 100 

Kaynak: Annual Portilizor Heview - 1976 

Pazar Ekonomisine sahip gelişmiş ülkeler: A.B.D. Kanada, Federal Almanya, 
Yugoslavya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve diğor Batı Avrupa ülkelori, 
Avusturalya, Japonya, İsrail, Güney Afrika, 

Pazar Ekonomisine sahip Geliş,mokto olan ülkeler: Güney Afrika dışındaki 
tüm Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, İsrail dışındaki yalcın ve 
Ortadoğu ülkeleri, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Vietnam ve 
Koro Demokratik Halk Cumhuriyeti dışındaki Uzakdoğu vo Çin Hindi ülkolori, 

Merkezi Planlı Ekonomiler: SSCB, Bulgaristan, Macaristan, Çokoslovahya, 
Komanya, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Polonya Çekoslovakya, Arnavutluk, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halle Cumhuriyeti, Kamboçya, Vietnam, 
Küba v. . . 
Olarak 3 ekonomik gruba ayrılmıştır. 
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Bolü başlı bazı ülkelerin gübre ü€o t i m la r i ndofci son rıllardaki 
galişmclor incalanûiğinda aşağıdaki tablo oldo sdilmektadir. 

TABLO - 6 

Geçilmiş Bası Ülkelerin Gabro Üretimleri 

ilil./en T od K v P2^5 + ^2° 

Üİkalar 1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

S.S.C.B 3. .,95 13,53 14,75 16,11 17,89 20,51 

A.B.D 15,73 15,89 16, 66 17,30 17,12 16,01 
Kanada 4,50 5,45 5,33 6, 6C 7,20 6,41 

Fransa 4,64 4,82 4,75 5,42 5,50 4,35 

Fodaral Almanya 4,85 4,80 4,95 4,97 5,14 3,75 

Pol nya 1,63 1,73 1,91 2,18 2,30 2,50 

Japonya 2,T. 2,60 2,93 2,37 3,11 2 j 

İspanya 1.60 1,73 1,81 1,84 1,71 1,80 

Romanya 0,09 1,07 1,13 1,22 1,38 1,70 

İta 1ya 1,62 1,63 1,63 1,71 j_, 71 1,51 

Bulgaristan 0,75 0,71 0,65 0,65 0,73 0,92 

Yugoslavya 0,50 0,57 0,59 0,62 0,62 0,6, 

Türkiyo 0.14 0,18 0,27 0,23 0,37 o s 49 

Yunanistan }: 23 0,32 0,39 0,43 o,44 ^ , ‘T1-' 

Pakistan 0,15 0,22 0,28 0,30 0,32 0,33 

His ır 0,19 0,19 0,2 6 0,13 0,20 0,2., 
İran 0,03 0,12 0.20 0, 27 0,21 C 01 

W o <l.L 

Kaynak: Annual Fartibiser Roviow - 1975 

Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, PoLınya, Kanada, Romanyaf 
Bulgaristan gibi üİkalor son 15 yıllık donamda üratimlarini büyük ölçüda 
artırarak sanayilermiş üllcolorin düsoyino çıkmışlardır. 'Türki -o, Yunanis¬ 
tan, Pakistan vo İran iso geçmiş yıllara kıy., ,1a vLrotimdo büyük artışlar 
gerçekleştirmolorino rağmen henüz yeterli düzoyo uluşmaktan oldukça uzakta 
bulunmaktadır lar. 
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TABLO - 7 

Dünya Gübro Tüketiminin Ekonomik Guruplara Göro dağılımı 
Bin Ton N + + ^2® 

Ekonomik Gruplar 61/62-65/66 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

Toplam 37.890 71.964 76.9lı 83.571 80.890 88.681 

25.476 38.694 40.449 43.359 38.928 41.832 Pazar Ekonomisine sa-

iıip Gelişmiş Ülkolor 

Pazar Ekonomisina sa¬ 

hip GoPişmekte olan 3.433 9.730 11.105 12.042 12.169 13.119 
Ülkeler 

Herkesi Planlı Ekono¬ 

miye sahip ülkolor 
8.981 23.540 25.357 28.170 29.793 33.730 

Kaynak: Annual Portilizer Rovigw - 1976 

Dünya gübre tülce timinin 1971/76 yılları arasındaki 5 yıllık donamda 
yalnızca 74/75 döneminde % 3.2 oranında azaldığı diğar donamlarda sırayla 
/a 6,1,""6.9ı 8,7 re 9.6 ©ranında arttığı 3 no'lu tabloda da belirtilmişti. 
Yukarıdaki tablodan (Tablo - 7) bu düşüşün yalnızca pazar okonomisino sa¬ 
hip gelişmiş ülkelerde olduğu, (% 11,3 azalma) gelişmekte olan ülkolordo 
tüketimin konan homon sabit kaldığı, Morkosi planlı ekonomiye sahip ülke¬ 
lerde ise % 5.8 dolayında arttığı görülmektedir. 

Dünya gübre tükotinindo gono 1. ve 3. gurup ülkolor önemli paya sa¬ 
hip bulunmakta pazar okonomisino sahip gelişmekte olan ülkolor diye adlan¬ 
dırılan "2. grup ülkelerin iso ürotimdokine göro bir artış olmakla birlikto 
tüketimden aldıklhrı pay ancak % 14*8 olabilmoktodir. (Tablo - 8) 
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TABLO - 8 

Ekonomik’Gurupların Dünya Gübre Üretim vo Tüketimindeki Bayları 

ÜRETİMDEKİ TÜKETİMDEKİ 

61/62-65/66 75/76 61/62-65/66 75/76 

Pazar Ekonomisine Sahip 
Gelişmiş Ülkolor 72,0 51,7 67,2 47,2 

Pazar Ekonomisine Sahip 
Golişmokto Qlan Ülkolor 3,7 8,6 9,0 14,8 

Merkezi Planlı Ekonomiye 
Sahip Ülkolor 21,3 39,7 23,8 38,0 

TOPLAM 100 100 100 100 

Tablo — 8’dan çıkan sonuç; gclişmaktc olan ülkolorin üretinlori ilo 
tük o t i,a lor i arasındaki açığı ithalatla kapatmaya çalıştıklarıdır. 15 Yıllık 
donan içerisindo har yıl dünya gübre üratininin an as $ 5’i dolayında itha¬ 
lat yapmaktadır bu ülkeler. Açık oran olarak aynı kalmakla birlikte mutlak 
doğar olarak artmaktadır. 1961/66 dönomindaki 40.097.000 tonluk dünya üreti¬ 
minin 2,•317.000 tonu ($> 5,8), 1975/76 dönemindeki 92. 225.000 tonluk üretimin 
ise 7.107.000 tond(% 7»7) anılan ülkülereo ithal edilmiştir. 

Oysa bu ülkolor gerek fosfatlı vo gorokso azotlu gübrelerin ana ham¬ 
maddelerinin (fosfat kayası, petrol, doğal gaz, kömür) çok büyük bir kısmını 
ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Örneğin; dünya fosfat kayası ürotiminin 1970’tc % 29funu, 1974’te 
$ 36'sını vo 1975'to $ 29,5'ini bu ülkeler gerçekleştirmiştir. (Tablo-9) 
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TABLO - 9 

Dünya Fosfat Kayası Üretimi 
1000 ton Fosfat Kayası 

i 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 

80.955 84.627 90.182 98.917 IIO.956 108.170 

Pazar Ekonomisino 

Sahip Gelişmiş 
Ülkolor 

37.334 
(46,2) 37.353 39.537 40.504 

43.885 
(39,6) 

47.145 
(43,5) 

Pazar Ekonomisino 

Sahip Go Üşmekte 
Olan Ülkolor 

23.366 
(28,9) 24.383 27.715 33.223 

39.967 
(36,0) 

31.656 
(29,5) 

Î.Iorkazi planlı Ek on o-»20. 204 
miyc sahip ülkclor (24,9) 

22.891 22.930 25,190 27.105 

(24,4) 
29.370 
(27,0) 

A.B.D. 35.143 35.277 37.041 38.226 41.445 44.284 

S.S.C.B. 17.920 19.866 19.750 21.580 22.505 24.120 

Fas 11.399 12.030 15.105 17.077 19.750 14.119 

Tunus 3.021 3.162 3.387 3.474 3.826 3.512 

Togo 1.508 1.715 1.928 2.272 2.553 1,100 

Çin 1.700 2. 200 2. 600 2.750 3.000 3.400 

Ürdün 913 651 709 1.081 1.675 1.353 

Yiotnam 200 550 280 500 1. 200 1.400 

Annual Fortilizor Reviow ~ 1976 

Buraya İcadar olan verilerin incolon,no sinden özat olarak; (Sanayilaş- 
ttiş iilkalor ilo honüz sanayi loş.nokta olan ülkclor ayrımını getirerek konuya 
biraz daha doğigik açıdan bakıldığında) şu sonuç çıkmaktadır. 

Kimyasal gübrelerin vo hammaddolorinin ürotim vo tüketiminde Ganayi- 
loçmiş iilkolorin payı yaklaşık % 75 dolayında olup bu durum 1975 - 2000 
.yılları arasında da pak fazla değişmiyocoktir. (Tablo - 10) 



TABLO -10 

2000 Yılında Dünya Gübro Ürğtim va Tükotim Tahminleri 

Milyon ton-% 

da/od^/Je^mî/i . 
Ülkalor 

164,2 (72) 

40,2 (60) 

102,4 (76) 

Kaynak: Sun’i Gabro Sana yi.mir, do hammaddo Güvonliği- 1978 (Dr.İsmail SEYHAN) 

" Dünya gübro üroti,minin iso; 1975~2000 yılları arasındaki 25 yıllık .. 
döno.mdo yaklaşık 3,7 kat artması boklonmoktodir. Aynı dönomdo kapasite kul¬ 
lanımının % 75 dola.yındakalacağı vo hammaddo gereksiniminin tablo - ll’do 
vorilon miktarlara ulaşacağı tahmin odilmoktodir. 

TABLO - 11 

Dünya Gabro Sanayinin 2000 yılındaki Hammaddo Gereksinim Tahminlori 
Milyon Ton 

Hammaddolor Kalkınan Ülkalor Sanayileşmiş Ülkalor 

Doğal Gaz(Milyar m^) 61,3 94,5 
Nafta 4,7 8,6 
Fuol-Oil 8,8 12,5 

Kömür 40,3 57,6 
Fosfat Kayası 

(fo 30 P2O5) 104,0 162,0 

Kükürt 24,9 38,3 

Potas (İ 50 K20) 31,8 102,4 

Kaynak: Sun’i Gübro Sanayimir,da hammaddo 
Güvonliği - 1978 (Dr.İsmail SEYHAN) 

Gübro Cinsi ASd/%//? a//z 
Üllcolor 

Azotlu (n) 63,6 (28) 
Fosfatlı (P2O5) 30,4 (40) 
Potaslı (IC20) 31,8 (24) 
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Dünyanın pak çok ülkosiııdo va özalliklo da sanayileşmiş ülkalarda 
ekilebilir alanların sınırına varılmış olması, Gübro sanayinin galişmosi 
va gübra ürotiminin artmasına koşut olarak birin alanda tükatilan"gübre mik- 
tarlanda artmaktadır* 

Birim alanda kullanılan gübro miktarlarının özalliklo sanayilaşmiş 
ülkelarda düzenli olarak arttığı, honüz sanayileşmemiş ülkolorda ise, çok 
büyük kuraklık dönamlori va afconomi lor inin yapısal sorunları yüzündan yo- 
tarli gübranin zamanında sağlanamaması hallari dışında ganollikla arttığı 
gözlenmektedir, (Tablo - 12) 

TABLO - 12 

Soçilmiş Bazı Ülkalarda Ekilobilir Tarım Arazisine Vorilon Gübro 
Miktarları (lî+KgO + P2°5 olarak) 

Kg. Gabro /Hektar 

1961-65 1966 1970 1975 

AET ÜIKELERİ 

Hollanda 535 610 749 751 

B o İç i ka - Lüle so m— 
burg 

443 510 565 540 

İrlanda 170 240 365 411 

Fodoral Almanya 312 335 400 386 

İngiltere 198 200 260 263 

Fransa 134 167 244 247 

Danimarka 165 194 223 240 

İtalya 60 73 90 121 

RCP ÜIKELERİ 

Türkiya 1j 3,9 7,2 15,7 29,8 
Pakistan 3,4 5,7 14,6 28,0 
İran 1,6 3,1 5,9 20,7 ,■ 

♦ /• 

l/ Türkiyo’do çıkan gübra ile ilgili yayınlarda 
değişiktir. Örneğin 1965’de 8-9 kg., 1966'da 

bu miktarlar gonollik 
10-12'kg, 1970’do 24 J 

vo 1975’to 35-36 kg. dolayında varilmoktadir. Burada vorilon rakamlar 
ise, FAO-*nun 1976 yılına ait "Annual Fortilizor Roviow1( adlı yıllık 
Bülteninden aynon alınmıştır. 
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Tablo - 10’uun devamı 

DİĞERLERİ 

Bulgaristan 48,8 105 141 157 

İsrail 90,3 96,8 140 171 

Yunanistan 56,4 69,7 86,1 119 

Romanya 16,0 32,0 56,5 114 

Küba 94 177 152 107 

A.B.D 52,1 71,4 30,9 90,0 

S.S.C.B. __ .16,1 27,1 40,1 69,7 
Günoy Afrika 23,4 30,8 38,6 52,1 

Libya 1,6 2,7 5,0 14,1 

Pazar Ekonomisino Sahip 
Golişniş Ülkolor 66,9 82,4 94,6 100 

Pazar Ekonomisino sahip 
Golişmolcto olan ülkolor 5,7 8,1 13,3 19,6 

Ilorkozi Planlı Ekonomiye 
Sahip Ülkolor 22,1 35,1 52,0 80,5 

Avrupa Ortalaması 104 127 I69 199 

Asya Ortalaması 11,5 17,3 25,1 33,0 

Dünya Ortalaması 27,2 36,0 46,6 58,9 

Kaynakî Annual Fartilisor Roviow - 1976 

Özellikle# birin alanda on çok gübroyi kullanmakta olan , 
ÂI3P ülkolori, olmak üzcro, RCD ülkojuri:}'Baz}. seçilmiş ülkolor, Gelişmiş, 
golişmokto vo Morkazi planlı okonomiya sahip ülkolor ila 2 kıta vo dünya 
ortalamalarının-verildiği tablo - 12'don gonol olarak şöylo bir sonuç çı¬ 
karmak olanaklıdır. Başta AET ülkolori olmak üzoro özellikle Avrupa ülkola- 
ri vo sanayileşmiş diğer ülkelerin birim alanda kullandığı gübre miktarları 
yüksek düzeyde. Golişmokto olan ülkolor isa son 15 yılda büyük artışlar sağ¬ 
lamakla birlikte birim alanda kullandıkları gübro miktarları olarak, henüz 
dünya vo hatta Asya kıtası orta la .ma sının bile oldukça altında bulunmakta¬ 
dırlar. 
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2. TÜRKİYE'DEKİ GELİŞ IIELER 

Gübre sanayiinin gelişmesindo te,nal etken tarımsal üretimin arta— 
rılması zorunluluğudur. Çünkü sulama, ilaçlama, iyi cins tohumlu!: ve ma- 
kinalaşma gibi tarımda üretim artırıcı etkonlerin başında gübreleme gel¬ 
mektedir. Gübrelemenin sayılan diğer etkonlerin tümüne göre üretimde 
sağladığı artış ise $ 30-50 dolayındadır, O nedenle tüm dünya ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiyg’de de gübre sanayiinin golişmosino/etomol neden; ta¬ 
rımsal üretimin daha çok artırılması gorek ve isteği olmaktadır. 

Türkiye’de gübre sanayiinin kuruluşunun yakın bir goçmişi vardır. 
Bu sanayi batı ülkelerine"göre yaklaşık yüz yıllık bir gocikme ile kurul¬ 
maya başlamıştır ülkemizde» İlk üretilen gübreler ise düşük besin .maddesi 
ihtiva eden normal süpcrfosfat ve amonyum sülfat gübreleri olmuştur. 

Bu bölümde Türkiye gübre sanayiinin gelişimi daha çok genol bazda 
ela alınacak ve planlı dönem öncesine ilişkin bazı ayrıntılara girilecek¬ 
tir. Sanayiinin planlı dönemdeki gelişmosi teknolojisi, üroiim-tükotim ve 
pazarlama konuları bundan sonraki bölümlordo ayrıntılı olarak ele alına¬ 
caktır. 

Türkiye’de gübre üretimine; Karabük Demir-Çolik îşlotmelori içindo 
1Ö2 ton/yıl amonyum sülfat (% 21 N) kapasiteli bir ünitenin kurulması ile 
ili: koz 1939 yılında başlanmıştır. Bunu 1944'te gene aynı .yordo kurulan 
2500 ton/yıl normal süpcrfosfat (% 16-18 PgO^J'kapasitoli ünitenin kurul¬ 
ması izlemiş vo böylelikle çok az miktarlarda da olsa Türkiya’de azotlu 
ve fosfatlı gübrelerin üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu ünitolorin 
NSP üreteni 1951’do amonyum sülfat üreten ise 1962 yılında genişletile¬ 
rek kapasiteleri 22,000 ton/yıl NSP vo 85OO ton/yıl amonyum sülfat’a 
çıkarilmiştır. 

Türkiye’de ekonomik kapasito do ilk gübre tesisi isoj ancak 1954*to 
işlotmoyc açılabilmiştir. Gübre Fabrikaları T.A.Ş’nin İskenderun’da kurdu¬ 
ğu bu tesis, 100.000 ton/yıl NSP 16-18 ^2^5^ kapasitelidir. Bundan yedi 
yıl sonra (196i yılında) biri Azot Sanayii T.A.Ş’nin Kütahya’da kurduğu 
50.000 ton/yıl amonyum nitrat (fo 20,5 N) vo 60.000 ton/yıl amonyum sülfat 
(fo 21 N) kapasiteli tesis ile gene Gübro Fabrikaları T.A.Ş ’nin Yarsihca ’da 
kurduğu 100.00 ton/yıl kapasiteli NSP (% 16-18 P2O5) tosisinin dovroyo girme¬ 

si^ sonucu planlı donem öncesi kurulu kapasito % 21 azotlu vo İ<> 16-18 P20^’li 
gübrolor olarak 340.500 ton’a ulaşmıştır. (Tablo - 13) 
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TABLO - 13 

Gübro Sanayiinde Kapasite Gelişmeleri (Planlı dönem öncosi) 

TON - % 21 N va % 16-18 P2O5 

Yıllar Azotlu Gübrolor Fosfatlı Giibrolor Toplaaı 

1939 182 - 182 

1944 182 2.500 2. 682 

1951 182 22.000 22.182 

1954 182 122.000 122,102 

1961 110.182 122.000 332.182 

1962 118.500 222.000 340.500 

Kaynak: 50. yılda Türk Sanayii 

Çöle yavaş ve düzensiz olan planlı dönem öncesi ürotim ve tükotim 
artışları ise aşağıdaki gibi olmuştur. (Tablo - 14) 

TABLO - 14 

PLANLI DÖNEM ÖNCESİ GÜBRE ÜRETİM- İTHALAT VE TÜKETİMLERİ 

TON 

İ> 2Tn7X"i6-18 P205,15ÖK2Ö 
ÜRETİM İTHALAT TÜKETİM 

Yıllar Azotlu Güb. Fosfatlı Güb. Azotlu Güb. Fosfat lı“ Güb.'^Potaolı Güb.  „ . 

1956 4.156 25.883 39.706 - 12.292 82.037 
1957 4.397 33.6f2 42.836 - - 80.915 
1958 4.383 24.129 41.842 - - 70.354 
19 59 3.346 58.000 114.996 - - 176.342 
1960 6.08-2 59.889 41.361 - - 107.332 
1961 10.529 36.978 129.493 40.022 30 217.052 
1962 104.107 60.430 147.284 38,665 1.572 295.331 

Kaynak: Türkiye’de Kimyevi Gübro Sanayii- 1976 



Tür i: iy o 'do gübre sana.yiindoki gelişmeler esas olarak planlı donanda 
olmuştur. 1962 yılında yalnızca NSP (% 16-18 PgO^), amonyum sülfat {% 21 N) 
va amonyum nitrat (% 21 N) gübialorini üratan va yaklaşık 340,000 ton kuru¬ 
lu kapasitesi bulunan Türkiya gübre sanayii gününüzde NSP (% 16-18 P2O5), 
TSP (j> 42-44 P2^5)t (lö-46-O), amonyum sülfat (fa 21 it) amonyum nitrat 
(fo 21 H), amonyum nitrat (% 26 N) ve Üro (% 46 N) olmak üzoro 7 Çoşit azot¬ 
lu vo fosfatlı gübreyi üretir duruma golmiş va 2,725*000 ton azotlu ($ 21 il) 
3,221,900 ton fosfatlı 16-18 P20ş) olmak üzere toplam 5*946.000 ton kuru¬ 
lu kapasite'y° ulaşmıştır, i/ Yani kurulu kapasite 15 yılda yaklaşık 18 kat 
artırılmıştır. 

Planlı dönemin başlangıcında I64, 537 Zj ton {$> 16-18 P2°5 va $ 21 N) 
olan toplam gübre üretimi İsa Birinci Baş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP)fnın 
kapsadığı 1963-1967 döneminin sonunda toplam 361.052 ton, İBYKP dönomi so¬ 
nunda toplam 1,431.068 ton vo ÜBYKP dönemi sonnnda iso toplam 2.736,275 ton 
olmuştur. (Tablo - 15) 

TABLO - 15 

Planlı Dönem Başlangıcı vo Plan Dönemlori Sonur İtibariyle Gübre Ürotimi 

TON % 16-18 P2O5 vo j> 21 N 
Yıl AZOTLU GÜB. FOSFATLI GÜB. TOPLAM jo DEĞİSMB 

1962 104.107 60.430 164.537 -

1967 154.707 206.350 361.052 + 119 

1972 696.791 734*277 1.431.068 + 296 

1977 956.056 1.780.219 2.73 6.275 + 91 

Kaynak: DPT vo Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı yayınları. 

Görüldüğü üzere dönem sonundaki üro tim artışları Jo 119j j° 296 vo 
91 olmuştur. Özolliklo İBYKP dönemindeki % 296 ’ya varan artışın, azot¬ 

lu gübrolorde önemli bir kısmı, fosfatlılarda iso tamamı İBYKP dönomindo 
yatırımlarına başlanan vo gana bu donamda üretime gaçon gübra tosislari ila 
sağlanmıştır, (yalnızca Azot Sanayii T.A.Ş'nin azotlu gübre üraton Kütahya 
II Tesisinin yatırımına BBYKP dönomindo başlanmış ürotimo gaçişi iso İBYKP 
dönemine raslamıştır. ) 

1/ 1977 yılı sonuna kadar işletmeye alınan tosislarin kurulu kapasitalori 
esas alınmıştır. 

2J Gübra miktarlarını gösteren bu rakamlar} neyi ifada ettiği ayrıca açık¬ 
lanarak belirtilmediği süroca % 16-18 P205'li, jo 21 Azotlu vaya jo 50 KgO 
lu gübreleri yada toplamlarını ifade odocoklerdir. 
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Planlı dönenin başlangıcından ÜBYKP dönomi sonuna dek geçen 15 yıl
lık sürede gübro üretimi toplan 1.563 oranında artış göstermiştir. Gübre 
cinslori olarak iso bu artışlar azotlularda % 8l8, fosfatlılarda % 2845 
olmuştur. Buna bağlı olarakda dönem başında (l96'2) 1° 36,7 fosfatlı, $ 63,3 
azotlu olan üretim kompozisyonu ÜBYKP dönemi sonunda % 68 fosfatlı 1° 32 
azotlu olarak değişmiştir. 

Tablo - 14,-ke do görüldüğü gibi planlı dönem öncesi gübro tüketimi 
de yotorsizdir. Vo düzenli bir artış eğilimi göstermemiştir. Oysa planlı 
dönemde tüketim hızlı bir şekilde artmıştır. (Tablo - 16) 

TABLO - 16 

Planlı Dönem Başlangıcı vo Plan Dönemleri Sonu İtibariylo Gübre Tükotimlori 
TON 

55 V2O5, ^ 21 İT yo l*fo 50 K 20 
Yıl AZOTLU GÜB. FOSFATLI GÜB. POTASLI GÜB. TOPLAM % DEĞİŞME 

1962 180.316 104.528 10.447 295.321 

1967 675.566 781.737 15.000 1.472.303 + 398 
' 1972 1.782.634 1.450.598 54.345 3.287.577 + 123 

1977 3.169.231 3.368.633 39.143 6.577.007 + 100 

Kaynak; Gıda-Tarım vo Hayvancılık Bakanlığı Kayıtlat1!' 

Görüldüğü üzere tüketimdeki büyük şıçrama BBYKP dönomindo oluyor. 
İkinci vo üçüncü Boş Yıllık Plan dönomlorindoki artışlar gittikeo azala
rak $ 123 vo % 100 olarak gerçekleşmiştir. Oysa ürotimdo sıçrama şcklindo 
ariış (% 296)İBYKP döneminde gerçekleşmiştir. (Tablo - 15) 

Planlı döneme girerkon % 61 azotlu, % 35»4"Posfatlı vo $ 3,6 potas— 
lı gübrelordon oluşan tükotim kompozisyonu ÜBYKP dönomi sonunda 48,2 azot-
luu fo 51>2 fosfatlı ve % 0,6 potaslı gübrolordon oluşmaktadır. Üretimdo 
çok daha belirgin olarak görülen fosfatlı gübroloro doğru kayma : daha az 
olmakla birlikto tüketimde do olmuştur. Zaten düşük olan potaslı gübrolor 
tükotim yüzdosi iso bindo 6’ya düşmüştür. 

1962 yılında % 55»7 olan "Ür o t im/Tüko t i m„ oranı BBYKP dönominin 
sonunda $ 24,5'e inmiş, (aynı dönemde tüketim $ 398 artarken üretim ancak 
% 119 artmıştır.) İBYKP dönominin sonunda % 43,5 ve ÜBYKP dönomi sonunda 
iso % 41,6 olarak gerçekleşmiştir. 
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Buraya kadar sıralanan verilerden şu saptamaya gidilebilir. Planlı 
dönomda Türkiye'nin gübre üretimi vo tüketimi artmıştır, Hom dc önomli 
ölçüde, Anfiak'üreti,ndo sağlanan artışlar gübre talebini karşılayamamıştır. 
Talop açığı ise ithalatla kapatılmaya çalışılmıştır. (Tablo -17) 

TABLO - 17 

Planlı Bonom Başlangıcı ve Plan Bönomlcri Sonfî İtibariylo Gübre İthalatı 

TON 1/ 

Kaynak: B.P.T 

Yıl İthalat Boğişme 

1962 187.521 

1967 1.197.450 + 538 

1972 2.505.223 + 109 

1977 3.628.787 + 44 

Gübre ithalindoki bu artışlar tüm bir plan dönemi boyunca aynı de¬ 
ğildir şüphesiz, Vo 1967 yılındaki 1.197.450 tonluk ithalat kendisinden 
önceki 4 yılın toplam ithalatına nordoyso oşit düzeydedir. "Üstolik plan 
dönemi öncosinc göre çok büyük bir artış olarak gözükmektedir ve o mrdon- 
lo do başlıbaşma bir gösterge olarak almak yanlış olabilirdi. Ancak; 1967’ 
yi izleyen 5 yıllık dönomo bakıldığında ithalat ortalama 1,600.000 tonluk 
bir düzeyi cürgkli korumuş vo İBYKP dönemi sonunda 2.501.223 tona çıkmıştır. 
0 halde bu % 538’lik artış BBYKP dönemi için olmasa bile BBYKP'nm son yı^* 
lmdan başlayacak, İkinci vo Üçüncü Boş Yıllık Kalkınma Plan dönemleri bo¬ 
yunca ithalatın planlı dönem öncosino göre no ölçüde arttığının bir göstor- 
gesi olarak alınabilir. 

öte yandan gerek azotlu gorokso fosfatlı gübrolordo üretim (ÜBYKP 
dönomindo fosfatlı gübrelerde sağlanan $ 68 gorçokloşmo dışında) üç plan 
döneminde de plan hedeflerinin gerisinde kalmış vo % 34-42 arasında doği- 
şon oranlarda gerçekleşmiştir. 

l/ io 16-18 P2O5, % 21 N vo % 50 K2O *li gübreler toplamı olarak. 
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Tüketim azotlu gübrelorda, I vo III Baş Yıllık dönemlerde plan ha— 
def larin üzerinde gar çoklaş irken İBYKP dönaminda plan hodefi düzoyindo 
kalmıştır. I. Beş Yıllık dönemde plan hadofinin altında gcrçokloşon fos¬ 
fatlı gübreler tüketimi ise II ve III. donamlarda plan fıodoflorınin üs¬ 
tüne çıkmıştır. 

Bitki basin maddasini daha kondantro şaki 1da ihtiva odan gübre çe¬ 
şitlerinin üretimine ağırlık verilmesine Kütahya - II Tosisinin kurul¬ 
masıyla Birinci Plan döna.mindo başlamış vo bu eğilim ikinci vo üçüncü 
plan dönomlorindc de sürdürülerek gübre sanayiinin 1977 yılı sonu iti¬ 
bariyle /j 26 azotlu amonyum nitrat, Tripla süparfosfat, Diamonyumfosfat 
vo üre gibi gübra şoşitlorini ürotir hala galmasi "sağlanmıştır. Karabük 
Damir-Çolik Fabrikaları içinde kurulan iki ünito dışındaki gübra tesis¬ 
leri yeni teknolojileri uygulayan vo ekonomik kapasiteli tesisler olarak 
kuru 1 muş la r d ır. 

Ekilebilir tarım alanının hektarına verilen gübro miktarı, saf bitki 
besin',maddesi (iî + P2O5 + K2O) olarak, 1961-65 dönomindo 3,9 kg. ikon, 
1966’da 7,2 kg, 1970'de 15»7 kg vo 1975'dc 29,3 kg. olmuştur. 1j 1977 yı¬ 
lında ise yaklaş ile 45,3 kg olması baklonmektodir. 2/ 

1/ Annual Fertilizer Revic1976 
2J 1977 yılı gübre tüketimi N + P2O5 + K2O toplamı olarak 1.143*613 ton 

vo okilobilir tarım arazisi miktarı 27.471.000 hğktar alınmıştır. 
(ÜBYKP - Sayfa : 229) 



II. BÖLÜII 
G&rsürcÜM 'JuwüMüzde;:.İ duhuiîu 
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1- SSK'TCHJl7 KURULUŞU .... i 

İlle kimyasal gübre üretimini 1939 yılında gerçekleştiran Türkiye Gübre Göktü- 
ranan halihazırdaki kuruluşları ilo golocokto boklonon gelişmeleri bu başlık altın¬ 
da kısaca özetlenecektir. 

A- Tür ki yo Panirp- Çolik İşlotmolori.. : 

A.l- Amonyum Sülfat tini t o e i : İş lot.no do - 1939 

Kuruluş Yori ; Karabük 
Kapasite : 182 t/y Amonyum Sülfat ($ 21 II) 

1962'do 8500 t/y olarak ganişlotilmiş- 
tir. 

: İş lota3da - 1944 

Kuruluş Yori ! ICarabilk 
Kapasite i 2500 t/y ÎISP (% 16-lG Po05) 

2500 " Sülfat asidi 

A. 2- ÎT.S.P. Ünitesi 

A,3- Amonyum Sülfat Ünitesi İş latne do - 197ü 

Kuruluş Yari 
Knpasita 

İskenderun 
12.100 t/y Amonyum Sülfat {$ 21 II) 

B- Gubro Fabrikaları T.A.Ş .... 

B»l- İskandoruıı Gabro Fabrii İşletmede- 1954 
Ka pa s i t o 100,000 t/y ÎTSP(/16-18 P 05) 

1968’do 100.000 t/y ITSP voya 
TSP üretir balo çovriİnin tir, 
1975’to iso 230.000 t/y sülfat 
asidi vo 73.600 t/y fosfat asidi 
kapa sit ali üniteleri davraya 
alınmış vo kapasitesi 200.000 t/y 
ITSP veya TSP düzoyino çıkar il,niş¬ 
tir. 

B,2- İznit Gubro Fabrikası İşlotnodo - 196i 

Kapasito : 100.000 t/y ITSP(# lo-lG Pp05) 
1974 yılında 73,600 t/y k 
fosfat asidi ünitosi devreye alın¬ 
mış vo aynı yıl fabrika kn pn si t as i 
200.000 t/y IICP 
çıkarılmıştır, 

B.-3- IConpoza Giibra Fabrik İşle t ne aşamasında 

Kapasite : 200,000 t/y IIFK (20-20-P ) 
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:ot Sanayii. T.A.lj.... 

C.l- Kütahya - I Fabrikaları 

C« 2- Küta hya -II, Fabr i ka la r ı 

C.3- Süporfosfat Fabrikacı 

C, 4~ Karacloniz Gübro Fabrikaları 

C.-5- Genlik Gabro Fabrikaları 

: İşlotnoda - 19^1 

Kapasiteler 35.700 t/y Amonyak 
29.000 " nitrik acit 
60, 000 " Anon.yun ITitrat 

(fo 21 1!) 
80.000 " A no., yun sülfat 

(/ 21 II) 
6, 000 11 Teknik Amonyum 

nitrat ('/ 35 N) 

: İşlatrnodo - 1968 

Kapacitolor : 112,000 t/y Aaonyak 
201.000 " İTitri^ asit 
338.000 " CAİI(fo 26 II) 

: İşlatmodo - 1970 

Kuruluş feri : Elazıg-Sivrica 
ICapasito : 220.000 t/y 1ÎSP(/ 16-10 P 05' 

: İşlotnado - 1970 

Kuruluş Yari : 3a,acun 
Kapacitolor : 72.000 t/y focfat aeidi 

220.000 t/y TS?(42-44) voya 
139.500 " DAP(I8-40-O) 
Kuruluşun sülfat asidi 
gar aks inini ni sağlanalı ana¬ 
cıyla 214.500 t/y kapasiteli 
adi t fabrikası 1971 yılında, 
107.500 t/y kapa sitoli fos¬ 
fat asidi ile 227.500 t/y 
kapasiteli BAP tösle i iso 
1974' ta iş lat.au ye a İnmiştir. 

: İş lot.no aşa ansında 

Kapasitolor î 363.000 t/y nitrik asit 
594.000 " CAIÎ (/ 26 IT) 
Tesisin amonyak garaksinini-
ni karşılayacak olan 330,000 
t/y kapa sitoli ünitenin kın • 
rulmasınn 1977 yılında baş¬ 
lanmıştır, 

KOT: Ayrıca belirtilmedi,'.i saraca belirtilen kapakitolordan amonyak,nitrik asit, sül¬ 
fat asidi va fosfat asidi için olanlar sırasıyla fo 100 amonyak, r/o 100 nitrik 
acit, f 100 sülfürik asit vo 7> 100 P 05 ifado adocaklordir. 
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C.6-IV Gübre Kompleksi 

C,7'- S o,'ar. Gübre Tesisi 

C.0- Diğerleri 

D- Akdşenir Gabro Sanayii A,i 

D,l- İçel Gübre Tesisleri 

E-_ Baldır ma_ Gübro Fa b r ika ları 
E. 1- Sandırma G Ular a Fabrikacı 

S, 2- La nd ır ma Giib re Fabrikacı 

İhalo aşa masinda 

Kurulun yeri 
Kapasiteler 

İçel 
600.000 t/y amonyak 
600.000 " sülfat asidi 
214,500 " Fosfat asidi 
420.000 " M? (lC-46-O) 
330.000 " Üre (/ 46 IT) 

Ayrıca yan ürünler olarak 
26l3 t/y Alüminyum -’luorur 
vo 3150 t/y Kriyolit üreti¬ 
lecek ve böyloco çevre kir¬ 
lenmesinin do önüne geçile¬ 
cektir. 

Teklif Değerlendirme Çalışmaları Gür dürülüyor. 

Kapasiteler : 300,000 t/y amonyak 
51C. 000 " üro (55 46 IT) 

: Bunların dışında: 

îlardin(îlasıdağ ), Siirt (i ırnak ), Er nurum, 
Yozgat (Sorgun), Trabzon, Sivas (Kangal), 
Kars, Urfa, Konya, Tekirdağ vo Aydın olmak 
üzere 11 tane daha gübre fabrikası projesi 
bulunmakta dır. 

Ülke olanakları vo gübre talebi yctorinca 
dikkate alınmadan hasırlanan bu projelerin 
.yeniden ola alınarak değerlendirilmesi 
gere kmo ktod i r, 

İşle t ma do - 1972 

Kapasite lor : 214-* 500 t/yıl sülfat asidi 
363.000 " İTitrat asidi 
70,000 " Fosfat asi^i 

146.000 » DA?(lo~46-0) 
594.000 " CAI. (/o 26 İT) 

: İşletmede - 1973 

Kapasite i 200,000 t/yıl ÎTSP(l6~lo)voya 
160.000 » TSF (42-44) 

: Kuruluş Çalışmaları Sürüyor. 
Kapasitesi : 200,000 t/y DAP(lG—46-O) 

100.000 " Kompoze 
75.000 " Amonyum sülfat 

21) 
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F~ İstanbul Gabro Sanayii A.Ş.^(İGjjA. 
F'. 1- İzni t Gübre Fabrikacı 

E. 2- Ortaanadolu Gübra Fabrik 

O— PErKİlI_ Potr ok i,aya A,4,,,, 
G, 1- Kaprolaktan Tesisi 

: İş la t .ne do - 1977 

Kapasitelar : 330,000 t/y Anonyak 
511.500 " üre (/ 46 Iî) 

; Yatırını deva a o diyor*’.. 

Kuruluş yari : ICırıkkalo 
ICapasitalar : 330,000 t/y An011yek 

511.500 " lira (/ 46 E) 

: İşlotnodo - 1976 

Kuruluş Yeri : İzni t-Tütün Çiftlik. 
Ivapasito : 100,000 t/y Anonsun sülfat 

(Z 20.7 N) 
An0117un sülfat kaprolaktan 
ör o t İn i sırasında yan üriiıı 
olarak elde adilncktoüir. 

Sri. İggi~ İgadanı Kinya Sanayii kuruluşları (İvKUPl) A.4, .».. J 
K, 1- Bandıma Gübre Tesisleri 

Gübre. Sfl.flay.ii A.S. 

1,1- FooaGübre Tesisleri 

'ikil ,'ltl 

K~ Toros Gübre Sanayii A.Ş_,...... 

K«l~ Çukurova Gübre Tesisleri 

Kuruluş ha ünde 

Kapasiteler : 363.000 t/y sülfat asidi 
132.000 t/y fosfat asidi 
200.000 » TSP (42-44) 
100.000 11 ICon pes e (çeşitli) 

İşlotnodo - 1970 

Kapasito : 300,000 t/y kouposo (eşoşitli) 
230.000 11 kapasitoli sülfat 

asidi, 
75.000 " kapasiteli fosfat 

asidi vo 

230.000 » kapasiteli TSP 
ünitelerinin ku¬ 

ru luş ça 110 ne la r ı 
sümektedir, 

Kuruluş ananasında 
îluhtonol Kapasiteler: 130,000 t/y T-AP 

330.000 " konposo 
İkinci aşana olarakta 
190.000 t/y sülfat asi¬ 
di ile 66,000 t/y fosfor 
asidi kapasiteli iki 
ünitenin da. ha kurul .naşı 

p la n la nnn k ta d ır, 
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L- Trakya Gübro Sanayii A »Ti, (TFGBSAIl) i t>ı : 
1,1- Trakya Gabro Fabrikaları : Kuruluş aşana s m da, 

Iluhtoaol Kapasiteler : 142,000 t/y sülfat asidi 
40.000 " fosfat " 

270.000 " konposo 

Yukarıda da tok tok belirtildiği üzoro bugün gabro soktörimdo yatırın yapnış 
va yap,sakta olan 11 kuruluş bulun.aaktadır. Bunlardan gübreyi yan ürün olarak o İd o 
o don 2 kuruluşu ayırırsak, giibrc urotnak anacıyla kurulan vo faaliyotto bulunan 
9 kuruluşun 2 si (yan ürün olarak gübro ürotonlordo cayılırsr.yî'uruluşun 4’ü ) fca.su 
kuruluşu, 1 tanesi yabancı ortaklık, kalan 6 tanosi’do özol soktöro ait kuruluşlar¬ 
dır.- Ve giibrc üret,sok için kurulan bu 9 şirketin toplan soraayolori 2.777 Milyon TL. 
dolayın da'■‘'ir. 

Kuruluşlardan 3 tanesi hanüo i e latno do olan gübro tesisine sahip doyiİlerdir. 
Ilalon gübro üroton 8 kuruluşun iso KSP, TSP, anonyun nitrat(f 21A#vo f> 26 il), anonyu.n 
sülfat (fi 21 İl), LAP (1G-4Ğ-O) vo konpozo gübro çogitlcrini üroton 17 tana gübro 
fabrikacı ilo bunların ara girdi lorini üroton 3 anonyafc, 3 nitrat asidi, 3 sülfat 
asidi, 9 fosfat asidi dnitosi bulunnaictadıı-, 

Toplan 17 gübro fabrikasından 11 tanosi 4 kanu kuruluşuna 4 tanosi 3 ör-ol sök¬ 
tür kuruluşuna 2 tanosi de yabancı sernayoli bir ortaklığa aittir. 

Gübre ürotnok anacıyla kurulmuş bulunan 8 kuruluşun ünuntizdoki 9 yıllık donanda 
(Tesislerin kuruluşu vo inlatnoyo alınışı gonoİlikle sananında gorçokloşononckto, 
Ö110Mİİ ölçüde gocifcnalor alnaktadır. O nodanlo 9 yıl gibi bir süro alınarak projelerin 
gorço'-loşne olasılığı artırılnıştır)» İşlotnoya açması olasılığı bulunan fabrika sa¬ 
yısı 9’dur. bunlar TSP, HAP, Üro, anonyun nitrat (f 26 İl) va konpozo gübro (20-20-20) 
çoşitlerini üratccaklordir. 

Kurulacak bu 9 fabrikanm3,ükanu kuruluşlarım, e tanosi do özol soktöro ait 
olacaktır, 

TABLO-18 
Kurulu kapasitonin planlı dönendeki (1962-1977) golişnosi 
ve 1982 yılı tahnini kapasite : 

wAı I O— »Ol- 

2 

Yıl Azotlu Gabrolar Fosfatlı Gübreler Toplan 
■ 1962* " 149^ *222 * *’ 371 ’ 
1968 968 379 943 
1970 960 1191 1719 
1972 1440 1993 2993 + 707 
1973 1440 1999 3400 
1974 1639 2C40 4479 
1979 1639 , 3227 4062 
1976 1739 3227 4962 
1977 2895 3227 6082 4- 103 
1982 (tahnini) 7173 9430 12603 * 107 

BBTKP dönemi no girerkon kurulu kapasite toplan 370.900 tondur. Vo ilk bar. yıllık 
dönen içerisindo yoni bir tasis dovroyo alınamadığından plan dönoni sonunda da toplan 
kurulu kapasite aynı kalmıştır. Ancak İBYKF dönonınin ilk yılında(1960) bir büyük 
azotlu gübro tosisi(iCütahya-Il) dovroyo alınırken, bir fosfatlı gübro tosisinda 

1000 TOI-T 
fa 16- 10~P 09, J ¥ 
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(İskondorun Giibro Fabrikası) tovsii işi bitiriliyor, Vo böyleco kurulu kapaoito 
942,500 t on5 a yani 1907 yılının 2,54 katına çıkıyor. 

Gabro sanayiihda kurulu kapasiteler İBÎK? döneni sonunda 2,993.400 tona, vo 
Ü33YKP dön o,a i tonun da. iso 6,082,400 tona ulaşmıştır. Bu doğarlar kandiloriııdon önca- 
ki dönonlarc göra sırasıyla $ vo 103 artışlara tokabül otnafctodir, 

19Ö2 don buyana geçon 15 yıl içarisin^o gübro sanayii kurulu kapa si to si yak¬ 
laşık lu kat ar t,niş tır. Ancak, g'ono aynı dönen içorisindo vo özellikle do son 5 yıl¬ 
lık donanda kurulması plânlanan tosislorin yatırın sürolcri uzanış, işlotnoyo 
alınanları gecikmiştir, Bu nodonlo tablo’da (tablo-19) görülen kapasite artışları 
öngörülün hodoflorin altında kalmış vo yotcrli o lana a ıştır. 

Bu noktada sektörün yatırımları konusu üzorindo biraz daha ayrıntılı olarak 
durulna s 1 gar oknoktc dir, 

Gübro sanayii yatırımlarındaki yoğunlaşma özolliklo ikinci plan dönonindo 
başlanış vo İİBÜKP dönonindo dovan etniştir. Azot Sanayii Elazığ 1ÎSP vo Karadeniz 
gübro tesisleri, Akdoniz Gübro Sanayii ilersin Tesisleri, Bandıma Gübro Fabrikası, 
İznit vo İskondorun Gübre Fabrikalarının HSP’don TSP’yo dönüş türillno e i vo tevsii 
projeleri hop İBYKP dönoni içindo gorçakloştirilon yatırımlardır, üBYKP dönonindo 
iso; Azot. Sanayii, İstanbul Gübro Sanayii gibi kamu kuruluşlara, . 

Bandıma öiibro Fabrikaları vo Gübro Fabrikaları gibi özel s aktör kuruluş¬ 
ları olmak iizoro öne o don kurulmuş olan vo EGESAİI, TEGESAİI vo TOP.OS GüBnE gibi yani 
kurulan Şirke 11er , çoksayıda gübro tosisi kumak için yatırın izni almışlardır». 
Bunlardan yalnızca İöSAş’ın İznit anonyak-üre projesi dönon içindo gorçokloş. <- 
EGES01T konpozo gübro vo Azot Sanayii Gonlik gübro tosiei gorçokloşno aşa.uasına gol- 
,niş, digorlori iso gorçekloşnokton çok uzak kalmışlardır. 

Bu yatırın projelerinin kanu vo özel sektör kuruluşları arasındaki dağılım 
aşağıdaki gibi olmuştur. 

1- ICanu Kuruluşları Yatırın Projolori .... t 

1,1" Azot Sanayii T.A.Ü, 

1.1,1- Genlik amonyun nitrat ve amonyak ünitolori. 
Birinci aşamada amonyum nitrat ($ 26 îl), ikinci aşamada iso amonyak 

ürotmok ünero projolondoriİmiş bu tesisin gübro ünitesinin yatırımlarında 2 yılı 
aşkın bir gocikno olmuştur» Amonyak mite sinin yatırımları ise çok yavaş ilorlenakto- 
dir, 

1,1. 2- IV. Gübre Kompleksi,. •, : 

Bu tesisler gübro saktör ünün bugüno ka dar ki an büyült projosidir. Yatırın 
iznin»"* 1976 yılında alınmasına rağmon ihalo gör üş ne ler i yeni bitirilmiştir, 

1.1,3- Sona Amonyak - Üro Tosisi t 

Teklif dogor londiri lmo çalışmaları henüz bitirilen bu tesis, gerek- ha ama dd o 
kaynaklarını dogorlondirilnoci gorokso azotlu gübre açığının kapa Atılması yönünden 
öne m t a ş1makta dır. 
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1.1,4 - biğorlori .... : 

1975” ?6 döneminde projolori hazırlanarak lir kıs,Minin sosyal toeisloriııin 
inşaatın;?, başlanan; Harelin (ilnrıdag), Siirt (Şırnak) Erzurum, Yozgat (Sorgun), Trabzon, 
Sivas (kangal), Kars, Urfa, Konya, Tokirdağ vo Aydın oleini: usare 11 ta no daha proje 
bulunmaktadır. Ancak; bu projelerin hazırlanmasında ülkenin gübre ta lobi, kanma del a vo 
yatırın olanakları yeterli ve doğru olarak dcğorlondirilmaniştir. O flodanlo da . 
öngörülen eiiro lordo gorçoklcştirilmalari mümkün gorülncnoktc. bakası, bu durumlarıyla 
gerçekleştirilmelorina çalışılması doğru da doyildir. 0 nedenle ülkenin gübre üretim- 
talop projoksiyonları, hammadde ve yatırım olanakları yönünden yenidon doğarlondiril- 
molari vo dağorlandirma sonuçlarına göre harokot edilmesi gorokmoktedir. 

1.2- İstanbul Gabro Sanayii A.S, 

Yatırımı başlanış bulunan ûrtaanadolu amoııyak-tiro tesisleri SDYK? döneminde 
ilsorindo önemle durulması gereken tesislerden biridir, 

2- Özel Sektör Yatırım Projeleri .... : 

2.1- Ege Gübro Sanayii A.ğ..... * : 

Kuruluşun Foça'daki kompor.o gabro iinitosi 1976 yılı içinde işle'meye alınmıştır. 
Sülfat asidi, fosfat asidi vo TSP üniteleri ise önümüzdeki yıllarda gorookloştirilocek* 
lerdir, 

2.2- Gübro Fabrikaları T.A.ğ. ..: 

İzmit'te kurulmakta olan kompose gübro ünitesinin yatırımı kısmen daha ar aksa¬ 
mıştır. Tesisin 1978 yılı içinde üretime geçnosi beklenmektedir» 

2.3- Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.... : 

Şirket; kurmayı planladığı BAP, kompozo vo amonyum sülfat tesislerinin teşvik 
bolgosini 1975 yılı sonunda almıştır. Yatırım sürmektedir, 

2*4- İşçi- İşadamı Kimya Sanayii Kuruluşları A«Ş,5Bandırma 1da kurulmakta olan 
tesislerin inşaatı devam o t nokta olup yatırımda önomli aksamalar olmaktadır, 

2.5- Toros Gübro Sanayii A.S .... : 

Birinci aşamada I-AP vo Kompozo gübreler, İkinci aşamada ise sülfat asidi ve 
fosfat asidi üretmeyi planlayan şirketin yatırımları çok yavaş ilerlemektedir. 
Kompor.o gübro ünitesinin İ9C1 yılı içinde, digor ünitolorinao daha sonraki yıllarda 
.irotimo göçeceği sanıl .makta dır. 

2. o* ■ Trn... a oruaro1 ■- . 'iı ... * 

şirk tin Tekirdağ, *da~ kurma-ı planladığı tesirlerin, yatırımının 196O yılı 
sonlarına, doğru tnmamlanaca.ğı tahmin edilmektedir, 

1 "3* 
Görüldüğü gibi çok rayı-d-, tesis için projeler hararla»/»# yatırım izinleri 

ve teşvik bölgeleri alınmış ama gerçekleşen ya da gorçokleşme aşamasına gelmiş bulunan 
proje sayısı son c’oroco az. Yatırı:' hızları ösolliklo son yıllarda gider ok azalmış vo 
bir durgunluk dovrasine girmiştir. 
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Öniiaiirrtofci yılla i* da olo alm^ıeı gorokli önemli huşu,t; yatırınlardr.ki durgun¬ 
luğun gi deriİnesi vo gocikmelcrin on asa indirilmesi için göre kİ i önlemlerin alınarak 
ironi tesislerin Liretin sürecine sokulmasıdır. Ösolliklo Go alile amonyak, Ortana d olu vo 
Sona anonyak-üro tesisleri ilo IV. Gübro kompleksi ve Ab ot Sanayiine ait diğar 11 
projemin incolonaesi, yoni altornatiflor üaorindo durulaası sonucu ortaya çıkacak bir 
ira da iki proje ünorinelo öne,alo durulmalıdır. 

İne o loııdiğindo görülocofctir ki; özol sektör yatırımlarının hoaon hop si nelo önce 
gübro ünitesinin kurulması, fosfat asidi, sülfat asidi vo amonyak gibi girdilerin 
dış ..rd.nn saklanması hedef alınmaktadır. Amonyak üretiminin hiç yapılmayacağı sülfat 
asidi vo fosfat asidininse daha sonraları ürotiloceği anlaşılmaktadır. Dolayısiylo do 
3u kuruluşlar, Türkiyo'nin asot açığına hemen hiç, P 05 açığına ise yakın dönemde 
eir katkıda bulunmayacaklardır. 0 dadanla kamu kuruluşlarına ait yukarda sayılan nro- 
j ölür in gcrçokloştirilmesi gereği bu anlamda da büyü!-: önem taşımaktadır, 

2- TEYIIOLûj'İ : 

Tesisler ituruldukları dönemler içerisinde doğarlondirilâiğinde gonolliklo ileri 
teknolojileri uygulayan tesislerdir. Bununla birlikte sektördeki "teknoloji transferi" 
Konusu ürerinde' durulması '-gerekmektedir. şüphosiski, bu konu yalnızca gübre sanayii 
ilo ûoyil sanayi ilin t ıtmüy lo j öEollikle ele ma kin a ima la t, potro~.kim.ya, elektronik 
sanayii gibi sektörlerle çok daha yakından ilgili . Ama böyle olması sorunun gabro 
sanayii ilo ilgili yönünün önemini do azaltmıyor. 

Getirilecek toknolojilorin mut la Isa ileri teknoloji lor olması goroktiği konusu 
layati derecede önemli. Vo bundan herhangi bir nedenle vazgeçmek olası doyil. Bununla 
airlikto teknoloji transferi yapılırken üretim girdileri yönünden dışa bağımlılığı 
azaltıcı toknolojiloro öncolik vorilmolidir. 

Yukarda da belirtildiği gibi gelişmekte olan tüm ülkeler vo bu arada da Türkiyo 
için ileri toknolojilorin alınması ve kullanılması bir zorunluluk. Ancak sürekli tok- 
fioloji ithal ederek do sanayileşme olanağı yok. Belli bir noktadan sonra artık toknoi°*~ 
lojinin üretilmesi sanayiloşmanin bir gereği. O nedenle teknoloji ithalinin, teknolo- 
k biriki oluşturmaya, yerli teknik kadroların eğitimine vo araştırma kaynaklarının 
S o 1 i ç. t i r i 1 m c s i no yönelik olarak kullanılması üzerinde durulması gerokon önemli nokta lar- 
'3. ır. 

Diğer bir önemli nokta "anahtar teslimi" şeklindeki transferdir. Teknoloji trans¬ 
ferinin 0:1 pahalı ve alan ülke açısından en olumsuzu olan bu transfer şcklino~};i özol»- 
o. özel sektörde daha, çok rağbet görmektedir- izin verilmemelidir, özellikle gabro 
sanayii için bu yola başvurmayı (anahtar teslimi teknoloji transferini) gerektirecek 
herhangi bir zorlayıcı neden do yoktur. Türkiye’deki teknolojik birikim bu tesislerin 
kuruluşuna önemli katkılarda bulunacak düzeydedir. 

Öte yandan aynı gübreyi üretmek için hor kuruluş ayrı ayrı lisans anlaşmaları 
yaparak teknoloji sn t inal:nakta dır. Aynı bir ürün için böyle birden çok teknoloji trans-' 
fer bedeli ödenmesi önlenmelidir, ferli personelin eğitilmesine, ithal odilon teknolo¬ 
jilerin ülkede teknolojik birikimi oluşturacak şekilde kullanılmasına yönelik araştır- 
pa-goliştirme çalışmalarını yapacak merkez/merkezler oluşturulmalıdır. Bu morkaz/ner- 
kazlarin yapacağı çalışmaların finansmanı ise gübre sektöründe bulunan kuruluşlarca 
Bağlanmalıdır. Böylosino bir girişim kısa sürede bir sonuç vermese do teknolojik bir 
altyapının oluşmasına önemli katkılarda bulunabilecektir. 
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3. ÜRETİN vo BAŞLICA ÜRETİU GİRDİLERİ : 

Türkiye'de gübre üretimini do bu sanayiin gelişmesino uygun olarak 
iki bölündo incolcmok yorindc olacaktır. Planlı dönem öncosi vo planlı 
dönom . 

1962 yılını goçiş yılı olarak doğerlondirirsok planlı dönem öncasi 
gübro üretimi zatan bolirgin bir talep düzeyi do yara ti la 31a .niş olduğundan 
$ 16-18 PpOş VQ İü 21 azotlu gübrolor toplamı olarak on çok 88,000 ton dü- 
zoyino çıkarılabilmiştir» Gübro cinsi olarak iso iki azotlu (amonyum sül¬ 
fat vo amonyum nitrat) vo bir fosfatlı’yı (NSP) kapsayan basit gübre tür¬ 
lerini içormoktaydi. Bu dönomo ilişkin üretim doğorlori 1950’don başlıya- 
rafc Tablo - 19'da varil,1niştir. 

TABLO - 19 

Planlı Dönom Öncesi Gübro Ürotimi 
 TON 

i» 16-18 P205, % 21 H 
Yıl Azotlu Fosfatlı Toplam 

1950 2.762 13.133 15.895 

e 51 2.675 18.918 21.589 

52 3.321 21.234 24.555 

53 4.490 22.027 26.517 

54 4.232 40.077 44.309 

55 4.276 84.361 88.637 

56 4.151 25.883 30.034 

57 4.396 33.682 38.078 

58 4.383 24.129 28.512 

59 3.369^ 58.000 51.369^ 
60 6.082^ 59.889^ 65. 971^ ^ 
61 10.52^ 36.978 47i507. . , 

1962 (Goçiç y 111)104.107 60.430 164.537 ti İmiş ra¬ 
kamlar. 

Kaynak: Türkiye Gübr,a Sanayii Yatırım-Etüd Raporu-1962 (AH)) 
# 

Planlı dönomdoki üretimler i*so gübro cinsleri vo % 16-18 PgO^ 
vo İ° 21 Azotlu gübrolor toplamı olarak Tablo - 20 vo Tablo 
21’do verilmiştir. 



Planlı Dönem 

Yıl 
A.Sülfat 

(# 21 N) 
A.Nitrat 

(# 20,5 N 

196 3 86.256 58.744 

6 4 97.513 63.187 

65 92.856 62.278 

66 92.519 64.628 

1967 91.127 63.58O 

68 82.339 62.245 

69 91.027 60.000 

70 87.223 65.711 

71 83.290 60.297 

1972 83.617 64.176 

73 64.915 44.387 

74 56.734 45.248 

75 66.037 55.005 

76 107.673 62.575 

1977 145.090 57.300 

Kaynaklar: D.P.T. - Gıda-Tarım ve 

TABLO- 20 

Gübre Üretimi (Gübre çeşitleri olarak) \ 

TON 

A.Nitrat 

(c/o 26 N) 
Üre 
46 N) 

NSP 

16-18 P205) 
TSP 

(% 42-44 P205) 
D. A. P. 

(18-46-0) 

180.000 

156.000 

223.934 

222.454 

206.580 

17.241 135.682 53.827 

78.100 95.519 59.281 

188.862 121.121 91.854 

169.771 129.258 195.299 

437 -443 175.810 218.871 2.560 

423.531 185.695 148.013 4.295 

297.644 358.315 182.090 47.949 

487.335 153.981 514.213 142.075 

483.445 72.666 606.411 158.880 

389.650 70.226 114.540 549.485 130.811 

Hayvancılık Bakanlığı Kayıtları. 
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TABLO - 21 

Planlı Donası Gübra Üratimi (Toplam) 

TON ^ 

Yıl 
Azotlu 

Gübreler 
Fosfatlı 
Gübrolor Toplam 

1963 145.00Q 180.000 325.000 

64 161.000 156.000 317.000 

65 155.134 223.934 397.068 

66 157.147 222.454 3.79.601 
1967 154.702 206.350 361.052 

63 166.135 271.326 437.461 

69 249.901 244.907 494.808 

7° 333.337 352.593 740.930 

71 355.801 621.411 977.212 

1972 696.791 734.277 1.431.068 

73 642.397 570.284 1.212.681 

74 515.131 946.648 1.461.779 

75 852.019 1.883.401 2. 685. 420 

76 910.753 2.029.797 2. 940.550 

1977 956.056 1.780.219 2.736.275 

ICaynakî Gıda-Tapın ve Hayvancılık Bakanlığı ~ DPT 

-Gorok 20 çoraksa 21 no.lu tabloların incalonmosindcn görülmoktc- 
dir ki; 1963 yılından başlıyarak gübra üretimi garek miktar olarak önom- 
li ölçüde artmakta, gorokso çoşit olarak gidarok daha konsaâtro bitki 
basin ,maddesi taşıyan giibrolaro doğru kayarak çoşitlonmaktcdir. Üre'nin 
do üratilmayc başlamasıyla birlikto 1977 yılı sonu (ÜBYKP donam sonu) 
itibariyle 4’ü azotlu, 3 ’ü fosfatlı olmak iizero 7 ayrı çoşit gübro üro- 
tilmoktodir. 

1/ % 16-10 P2Ü^'li ve °/o 2lN*lu gübrolor toplamı. 
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Gorçol: ürotitı gücünügöbt-eraamfohkbirlikte (çünkü 1977 yılı topla/n üretin 
»ihtarı 2 yıl öncosinin üretin düzoyindoiiir ancak) 1977 yılı sonu itiba- 
riylo ulaşılan ürotin niktarı 956.056 tonu azotlu ve 1.780,219 tonu fos~ 
fatlı olmak üzere toplam 2.736.275 tondur. 

Gerçekleştirilen bu üretim değerlerinin soçilmiş bazı ülkeler ile 
bir karşılaştırılması !.■ bölümün "Dünyadaki Golişim,, alt başlığındaki 
6 no*lu tabloda daha önce verilmişti. 

Toplam gübre ürotini ilo azotlu vo fosfatlı gübrelerin 15 yıllık 
üretim artış indeksleri ise aşağıdaki gibi olmuştur. (Tablo - 22) 

TABLO - 22 

Gübro Üretim Artış ı İndeksleri. 

1962 - 100 

% 16-18 P205 ve % 21 

Yıl 
Azotlu 
Gübreler 

Fosfatlı 

^'ibreler 
Toplam 

1963 139,2 297,8 197,4 

1964 154,5 258,1 192,6 

1965 140,9 370,6 241,2 

1966 150,8 368,1 23-0,6 

1967 148,5 341,5 219,4 

1968 159,5 448,9 265,8 

1969 239,4 405,2 400,0 

1970 372,8 583,5 450,2 

1971 341,6 1028,3 593,7 

1972 668,9 1215,1 869,4 
1973 616,7 943,7 736,7 

1974 494,5 1566,5 888,1 

1975 817,9 3116,7 1631,4 

1976 874,3 3358,9 1786,4 

1977 917,8 2945,9 1662,4 
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-Plan dönemleri açısından ola alındığında galişmenin büyük kısmı 
İBYKP dönaminda olmuş, bu dönomda toplam ürotim 361.000 tondan 1.431*000 
tona çıkarılarak 1.052.000 tonluk bir artış sağlanmıştır. Bu, baş yıllık 
donamda fo 296, yılda isa ortalama fo 31,7 Ük artışlara tokabül atmoktodir, 

" Plan döncmlorinin karşılaştırılmalarına vo ayrıntılı incolonmasino 
geçmeden önco 20, 21 va 22 no'lu tablolardan görünen 1962 - 1977'.yılları 
arasındaki 15 yıllık planlı dönemdo do üretimlerin dalgalanmaya davam ot- 
tiği olgusunu bolirtmok gorokiyor. Gorçokten 1964 yılında fosfatlı gübro« 
lorda başlıyarak davam eden ürotim dalgalanmaları dikkat çokici. Örneğinf 
1965'to 155.134 ton olan azotlu gübre üretimi 1967’do 154.700 ton, 1972’do 
iso 696.000 ton ikon 1973’do 642.000 ton vo 1974’ta 515.000 ton'olabilmiş¬ 
tir. Göne 1965’to 223.000 ton olan fosfatlı gübro üretimi 1967’do 206.000 
ton ve 1971’do iso 621.000 ton iken 1973’tc 570.000 ton olabilmiştir. Bu 
dalgalanmaların ncdonlcri üzerinde ilori da ayrıntılı olarak durulacaktır. 

Plan dönemleri itibariylo artış oranları; azotlularda BBYKP dönemin¬ 
de fo 48,5> ikinci ve üçüncü plan dönomlorindo sırasıyla fo 350,4 vo fo 37,2. 
Fosfatlılardaki artışlar ise fo 241.5, f° 255.8 vo fo 142,4 olarak gerçekleş¬ 
miştir. Aynı dönomler itibariylo toplam üretimin fo 119, f° 296 vo fo 91 oran¬ 
larında arttığı tabim - 15’to verilmişti. 

Plan dönamlori itibariylo yıllık ortalama üretim artış la 1* ise tabl®- 
23 te voriİmiş tir. 

TABLO- 23 

Plan Dönemleri İtibariyle Yıllık Ortalama Üretim Artışları 

Dönomler Azotlu Gübrolor Fosfatlı Gübraler Toplam 

BBYKP Dönemi 3,2 28,0 19,8 

İBYKP " 34,9^ 28, 31,7 
ÜBYKP " 9,0 19,3 14,0 

Değişik bir şokildc bolirtmok gorokirse 1962-77 arasındaki 15 yıl¬ 
lık sürede azotlu gübraler üretimi 9,2 kat fosfatlı gübreler üretimi 2$,5 
kat vö toplam ürotim 16,6 kat artırılmıştır. Ancak hemen burada iki nok¬ 
tayı da vurgulamak gorokiyor. 

l/ Bu doğar lor ÜBYKP kitabında sırasıyla fo 32,0 vo fo 30 olarak hosap&an- 
• mış. Vo bu sonuçlara osas alınan azotlu vo fosfatlı gübro ürotimlori 

627 bin ve 827 bin tondur. Oysa DPT ve Gıda-Tarım va Hayvancılık Ba¬ 
kanlığının daha sonraki (1975-76 yıllarında) yayınlarında ürotim mik¬ 
tarları 696.791 ton azotlu vo 734.277 ton fofatlı gübrolor olarak vo- 
riliyor. Hesaplamalarda bıı sofi rakamlar osas alınmıştır. 
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E13Lo edilen üretim artışları va gerçekleştirilen üretimler; 

1- Plan hedeflerinin çok altında kalmıştır, 

" 2— Abiİ önomlisi gübre talobinin sınırlı bir kısmını karşılayabil¬ 
miş tir ancak. 

■' Üretim plan hodcflarino göre I. Boş Yıllık Plan Döneminde azotlu güb* 
relerde^ 35, fosfatlılarda $ 34.4» II* Beş Yıllık Plan Döneminde sırasıyla 
}> 46.5 ve % 30. 2y ÜBYKP dönemindeyse % 33f4 vo % 65,4 olarak gerçekleş¬ 
miştir. Görüldüğü üzere fosfatlı gübrelerde III. Plan dönomindoki % 65y4* 
lüic gorçekloşmo“oranı dışında üretimler plan hedoflorine göre oldukça düşük 
gorçokloşmişlcrdir. (Tablo - 24) 

Ürotimin yurt içi tüketimi .bile karşılayamaması nodoniylo, planlı 
dönem boyunca da gübre ithaline devam edilmiştir. Bir başka doyişlo Tür¬ 
kiye; planlı dönem öncesinde olduğu gibi planlı dönomdo do ithalata dayalı 
bir gübre politikası (gübre tedarik politikası) izlomck durumunda kalmış¬ 
tır. (Tablo - 25) 

l/ Bu rakamlar DPT ÜBYKP kitabında % 41»8 vo $ 34 olarak 
veriliyor. Buradaki farklılıklar tablo - 23’iin dipno¬ 
tundaki açıklanan nodondon dolayıdır. 



TABLO - 24 

Üretimde Plan Hedefleri ve Gerçekleşme Oranları 

TT , „ uerçeJtieşrae _ . , „ _ . ue.rçe*.xeşın« ■ . nem , , /o 

Hedefi Gerçekleşme Hedefi -■ Gerçekleşme r^ ^me Gerçekli 

îr;s sır440,0 154,7 35,0 1500,0 696,8 46,5 2568*° 956,1 33,4 
Fosfatlı Güb¬ 

reler 600,0 206,3 34,4 2430,0 734,3 30,2 26l8,0 1780,2 65,4 
(fo 16-18 PgOşJ 

Kaynak: Kalkınma Planları - Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıtları. 
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TABLO- 25 

Üretimin TacLarik vo Tüketim İçindoki Oranları 

Yıl AZOTLU GÜBRELER FOSFATLI GÜBRELER -TOP LAM 

Todarikto Tükotimdo Todarikto Tükotimdo Todarikto Tüket i;r 
1957 9,3 9,3 100\ 100b 36,6 36,6 

58 9,5 9,5 100 \ti 100 */ 47,1 47,1 

59 2,8 2,8 100; 1001 40,5 40,5 
60 12,8 12,8 100 J 100 J 34,8 34,8 
61 7,5 7,5 48 48 61,5 61,5 

1962 41,4 75,9 60,9 106,5 46,7 84,2 

63 49,3 77,7 58,5 82,1 52,2 76,1 

64 49,4 59,7 47,1 58,3 47,6 58,2 
65 41,6 44,0 38,4 49,3 39,3 4 6,6 
66 31,1 33,7 31,0 40,6 30,7 37,0 

1967 19,9 22,9 18,7 24,4 19,5 23,5 

68 15,1 18,5 16,1 23,5 16,2 21,1 

69 11,3 21,4 15,2 19,5 16,4 20,2 

70 29,8 33,6 28,8 33,1 29,0 33,0 

71 24,2 26,1 43,8 47,6 32,8 35,5 

1972 28,3 38,7 43,0 51,0 33,9 43,5 

73 18,7 31,4 23,0 34,8 20,3 32,7 

74 18,6 28,3 42,7 73,6 28,8 46,5 

75 38,6 48,7 68,5 96,0 53,1 72,7 

, 76 23,3 3.2,4 53,8 66,1 37,9 49,5 

1977 23,0 30,2 44,9 52,8 33,5 41,6 

Kaynak: Tiirkiyo Gübre Sanayii Yatırı/n Etüd Raporu (AID-I962) - Tiirkiyo * do 
Kimyavi Gubro Sanayii (1976) 

1J Fosfatlı gübrolorc yotorli talop yaratılmadığı(Bu donamda azotlu gübro 
al/nak istoyan hor çiftçiyo bolirli miktarda NSP alma zorunluluğt kondu- 
.ğunu bolirtmok gorokir» ) Vo fosfatlı gübro üretimi azotlulara göro çok 
yüksak olduğu için oranlar $ 100 olarak gorçokloşmiştir.; 
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Ürotimin tedarik vq tüketime olan oranlarının incelendiği tablo
dan (Table-25) görülon; azotlu gübrelerde planlı dönom öncasindo çok daha 
düşük olan Ürotim/Todarik -ve Ürotim/Tükotim oranları planlı dönemde artış 
gösteriyor. Ancak planlı dönemde do tedarik ve tüketimin çoğu ithalatla 
karşılanıyor. Son 15 yıllık dönemde tedarik adilon azotlu gübrelerin ancak 
Jo 23,1’i , tükotilonin ise % 36,5'i yurtiçindo sağlanan üretimle karşıla
nabilmiş.1 Fosfatlı gübrelerde durum biraz daha iyi olmakla birlikte oözko— 
nueuı değerler sıracıyla % % 50,2 olarak gerçekleşebilmiş durumda. 
Bu 15 yıllık dönemde toplam todarijdn ürotimlo karşılanan bölümü ise an
cak % 32,7."Tüketimin ürotimlo karşılanan kısmı biraz daha .yüksek olmakla 
birlikte o da % 42,5» 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan şu sonuç ortaya çıkmaktadır? Tür
kiye gübro sanayiinin "Üro.tim Yetersizliği,, gibi önomli bir sorunu vardır. 
Bu sorunu doğuran nodonlo A aşında iso; mevcut üretim kapasitesinin yeterin
ce kullanılamayışı (kurulu tosislorin kapasitelerinin çok altında üretim 
yapması) golmoktedir. Bununla birlikte kurulması planlanan tesislerin yatı
rım sürelerinin uzaması nodoniylc öngörülen sürodo gerçekleştirilememesi 
gibi başkaca nodonlor do bulunmakla birlikte, bolirloyici olan düşük kapa
site çalışılmasıdır. (Tablo - 26) 

TABLO - 26 

Kapasite Kullanımı 
(Üretim/kapasite)X100 

Yıl Azotlu Güb Fosfatlı Güb. Toplam 
1963 97,7 80,9 87,6 

64 103,5 70,2 83,6^ 
65 103,7 93,0 97,0 
66 106,3 91,7 97,3-' 

1967 104,2 85,3 92,5 • 
687 29,8 87,0 50,3 v 
69 43,7 62,3 51,3 
70 67,9 36,2 48,1-
n\ 62,2 46,6 46,0' 

1972 47,3 38,8 42,7>' 
73 44,6 27,3 34,3' 
74 r 31,5 36,7 34,7/ 
75 52,6 63,9 59,6 
76 53,4 62,9 59,6 

1977 J 33,8 55,2 45,2 

Kaynak: Türkiye’de Kimyevi Gübro Sanayii - DPT ve Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıtları. 
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Gorçokten 418.000 t/y ($ 21 N) kapasiteli Azot'Sanayii Kütahya— II 
tcsislarinin Ekim - 1962'de, gana aynı kuruluşun 776,000 ton/yıl ($ 16-18 
P2O5) kapasitoli Samsun I ve 220,000 ton/yıl 16^18 ?2°5^ kapasiteli Ela¬ 
zığ tosislorinin, sırasıyla Scim ve Kasım 1970, Akdonifc Gübre Sana.yii'nin 
Ö37t000 ton/yıl {% 21 W) ve'419»000 ton/yıl (% 16-18 P2°5) kapasitoli iler¬ 
sin tosislorinin 0cak-1972*do, 404,000 ton/yıl (% 16-13 P2O5) kapasiteli 
Bandırma tesislorinin Haziran-1973, Gono Azot Sanayii'nin 615,000 ton/yıl 
($ 16-18 P2O5) ve 195*000 ton/yıl 21 N) kapasiteli Samsun tovsii tosis¬ 
lorinin Haziran-1974 ve son olarakta 1,120,000 ton/yıl (% 21 N) kapasitoli 
İGSAŞ Yarımca tosislorinin Tommuz-1977 tarihlerinde işletmeye alınmış ol¬ 
malarının kapasite kullanım oranlarının düşük olmasında bolü etkilerilol- 
flalcla birlikto, tomol nadon sanayiin dışa bağımlı olarak kurulmuş olması¬ 
dır, Vo özolliklc hammaddolor yönünden dışa bağımlılık bu son yıllardaki 
kapasito düşüklüğünün başlıca nedeni olmuştur. Gerek tablonun (îablo-26) 
dikkatle incolonmasi-ve'garakso son 15 yıllık ortalamanın % 60 dolayında 
(Oysa gübre sanayğindo dünya ortalaması % 75-80 dolayındadır. Yo sanayi¬ 
leşmiş ülkelerdeki kapasito kullanım oranlarını sınırlayan başlıca otken 
pazar sorunudur.) gorçekloşmiş olması yeni tesislerin yıl içinde dovroyo 
girişlorinin çok bolirloyici olmadığını göstermoktodir. 

Gorçokton fosfat kayası, pirit, amonyak, sülfat asidi ve fosfat 
asidi gibi ham vo ara maddo fiyatlarının son yıllarda önemli miktarlar¬ 
da artması olgusunun, Türkiye'nin dış para ile ödeme olanaklarının güç- 
loşmosi olgusu ila birlaşmosi sonucu olarak ham ve ara maddolorin sağlan¬ 
masında uzun süreli kesilmeler olmuştur. 

Bunların dışında bazı toknik arızalar, yedok parça sağlanmasındaki 
güçlükler va özolliklo son 1-2 yıldır ağırlığı duyulmaya başlayan onorji 
yetersizliği gibi sorunlar da mevcuttur va balirli ölçüda etkili olmakta¬ 
dır, Ama bu sayılanlar daima ikinci planda kalmışlardır,' 

Gübre sanayiinde sahip olduğu kapasitonin % 60'mı kullanabilen 
Türkiyo, bu oranda bir kapasito kullanımını gorçekloştirobilmok için fos- 
forit, fosfat asidi, amonyak, pirit va sülfat asidi gibi ham vo ara mad- 
dolora önemli ölçüde döviz harcamaktadır, (Tablo -27) 



TABLO - 27 

Gübre Sanayii Ham ve Aramaddeler İthalatı 

1973 1974 

Madde Cinsi Miktar D;, eğer Miktar Değer 

Fosfat Kayası 327,9 61,97 589,1 376,46 

Fosfat Asidi 52,0 68,47 - -

Amonyak 123,2 131,03 33,3 117,36 

Pirit 127,5 20,15 77,2 16,00 

Sülfat âsidi 12,7 5,88 129,4 101,80 

287,50 611,62 

1000 TON-Milyon TL. 

1975 1976 1977 

Miktar Değer ' Mittar Değer Miktar Değer 

899,5 835,64. 790 ,3 589,87 642. ,8 476,70 

72,3 270,68 209 ,0 532,68 136 , ,4 315,43 

141,3 6 58,64 150 ,5 302,02 122, > 3 277,47 

100,5 15,44 19 ,6 8,64 181, ,7 80,80 

350,1 275,47 274 ,0 135,84 148, r 9 74,16 

2. .055,84 1 • 569,05 3 L. 224,56 

Kaynak: DİE (1976-1977 yılı rakamları kesinleşmedi? rakamlardır*) 
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Tablodan da (Tablo -27) görüldüğü, üzere son 5 yıllık donamda 
(ÜBYKP dönemi) ortalama 46,7 oranında bir kapasite kullanımı için hor yıl 
ortalama 1,2 milyar liralıklara ve hammadde ithal ötmek garokmiştir* Bu 
durum hammaddeler yönündon dışa bağımlılığın Türkiye’nin dış"ödemeler 
dengesine yansıyan olumsuzluklarının yalnızca bir yönü. Bir do, önomli 
bir kısmi'kapasita düşüklüğü yüzünden garçaklaştirilcmeyon üretime karşı- 
lılc doğrudan gübre ithali dola.yısıylo yapılan döviz ödomoleri vardır ki, 
son yıllarda büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Oysa gübre sanayii hammaddeleri açısından dünya ölçeğindo bir dar¬ 
boğaz gönümüzde mevcut doğildir. Önümüzdeki 20 yıl içinde do herhangi bir 
darboğazla karşılaşılmayacağı konunun uzmanlarınca belirtilmaktodîr. Ör— 
ncğin~2000 yılı için verilen tablodaki (Tablo-28) miktarlar dünyada mevcut 
hammadde kaynaklarından herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan sağlanabi¬ 
lecektir. 

TABLO - 28 

Dünya vo Türkiye Gübro Sanayiinin 2000 Yılındaki Hammadda İhtiyacı 
,3 

Hammadde Sanayileşmiş Ülkolor 

MİLYAR M -MİLYON TOK 

Kalkınmakta Olan 
Ülkeler Türkiye 

Doğal Gaz 94,5 61,3 -

Nafta 8,6 4,7 0,97 

Puol-Oil 12,5 8,8 0,30 

Kömür 57,6 40,3 8,00 
Fosfat Kayası 
(% 30 P205) 167,0 104,0 4,20 

Kükürt 38,3 24,9 0,88 

Potas ($ 50 K20) 102,4 31,8 0,08 

Kaynak: Suni Gübre Sanayiimizdo Hammadde Güvenliği - 1978 
(Dr. İsmail SEYHAN) 

Tablodan da görüldüğü gibi gübro sanayiinin önümüzdeki yıllarda çok " 
daha büyüle boyutlara ulaşacak'olan hammadde geraksiniminin karşılanabilmesi; 
bilinen kaynakların kısa sürado üretime geçirilmesi yanında yani kaynakla-" 
rmda bulunması ilo olanaklıdır. Bu .yönde bir gelişme sağlanamadığı takdirde 
gübro sanayiine hammadde temini önümüzdeki yıllarda da sorun olmaya dovam 
edecektir.* 
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3.1“ Fosfat Kayası .... : 

1J 
Türkiyo, fosfat kayası gereksinimini fosfatlı gübre ürotsıcyo 

başladığından bu yana ithalatla karşılamktadır. (1976 yılında ilk koz 
yurt içinde ürotilarck 1977'do Elazığ NSP Fabrikasında kullanılan 20,000 
ton fosforiti burada bolirtmok gorok) Yurtiçi ur o t i m kapasitosinin sınırlı 
kaldığı uzun sürodo bu konuda belirgin güçlüklo karşılaşılmamış; ancak 
gübre goreksinimino bağli'olarak kapasitenin va giderok üratimin önomli 
ölçüde artırıldığı İBYKP döneminin son yıllarından başlıyarak gübre tesis¬ 
lerine fosforit temini başlıca sorunlardan biri olmuştur. 

Kurulu gübro tesislerinden fosfatlı gübro ürotonlorini ortalama 
% 49 (1973^-77 ortala,ması) kapasite ile çalıştırabilmek için bile, önemli 
miktarlarda fosfat kayası ithali gerekmiştir. (Tablo -27) 

Oysa gübro sanayiinin anılan yıllardaki potansiyel fosfat kayacı, 
talebi ithalat miktarlarının çok üzerinde bulunuyordu. (Tablo - 29) 

TABLO - 29 

Gübro Sanayii Fosfat Kayası Talebi 

1000 TON 

. 1973 1974 1975 1976 ... 19.77 

Potansiyol Talop(a 1049 1364 1699 1740 1791 

$ 80 Kapasiteye gö- , 
re talep (b) 1091 1359 1392 1433 

Gorçokloşon İthalat (e )328 589 899 790 643 

(a-c) 717 
Fark 

(b—e) 508 

775 

502 

800 

5 60 

950 

602 

1357 

790 

Üretimo göçme çalışmalarını değişik aşamalarda halen sürdürmokto 
olan kuruluş lardan BAGFAŞjf İŞKUR, TEGESAN vo TOROS Gübre sanayiine ait 
bazı tesislerin do önümüzdeki 4 yıl içinde üretime göçme olasılığı var¬ 
dır. Bu durumda gübre sanayiinin fosfat kayası ta lobi tablo-30!daki gibi 
tahmin odilmoktodir. 

l/Ayrıca bo lirtilmodikeo "fosfat kayası,, ya da'"fosforit,,, % 30 PgO^’li 
satılabilir fosfat covhorini ifade odoccklardir. 

2/İşlotmoya yeni giren tosislorin I. yıl % 60, II. yıl % 80 kapasito ile 
çalışacakları kabul odilmiştir. 
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TABLO - 30 

Fosfat Kayası Talop Tahmini (DBYKP Dönemi) 
BİN TON 

Kuruluşlar 1978 1979 1930 1981 1982 

Azot Sanayii T.A.Ş. 

Samsun - I 282 282 299 299 299 

Samsun - II 296 296 315 315 315 

Elazığ (MSP) 63 75 100 100 100 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 

Yarımca (TSP) 240 240 255 270 270 

İskenderun (TSP) 240 240 255 270 270 

Bandırma Gübro Fabrikaları A.Ş. 

Bandırma (TSP) 64 64 68 *2 72 

Bandırma, (DAP) - - 156 208 260 

Akdeniz Gübro Sanayii A.Ş. 

İçel (BAP) 200 200 200 213 213 

Ego Gübro Sanayii (EGESAN) 168 204 214 340 340 

Trakya Gübro Sanayii (TEGESAN) - - 113 142 159 

İŞKUR - - - - 155 

TOROS Gübro Sanayii - - - 125 200 

1567 1615 1989 2368 2663 

Kaynak: DPT - SİSAG (4.Gübre Komploksi Etüdü-1975) 
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Büyük kısmı A.B.D, SSCB, Kuzay Afrika ülkalari, Çin, Ürdün vo Suri- 
yo tarafından garçokloştirilon dünya fosfat üratiminin 1975 yılı sonu-'iti- 
bariylo 100 milyon tona ulaşacağı 9 no’lu tabloda vorilmiş ti. Orada da 
görüldüğü gibi A.B.D, Sovyotlor Birliği, Pas, Tunus, Çin va Batı Sahrası 
dünya fosfat kayası üretiminin $ 85,2'sini gorçokloştirmoktadirlor, Gori 
kalan <fo 14,8'i iso sayıları 27'yc varan ülko tarafından sağlanmaktadır, 

Öte yandan, dünya fosfat kayası üretiminin % 50 dolayındaki kısmı 
Uluslararası tiearoto konu olmaktadır. A.B.D. vo Sovyotlor Birliği dışın¬ 
daki ihracaatçı ülkeler goncllikla, sanay i lospooiş. Afrika vo Asya ülkolori- 
dir. İthalatçı ülkolorin sayısı oldukça kabarık olmakla birlikto önomli 
kısmı sanayiloşmiş ülkolarco yapıl,maktadır. (Tablo - 31) 

TABLO - 31 

Dünya Fosfat Kayası Ticaroti 
BİN TON 

İHRACAT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Dünya Toplamı 38516 40408 43245 48537 55722 44416 

A.B.D IO649 11509 12693 12639 12889 11447 
Pas 11536 11868 13581 16109 18700 13110 
SSCB 5649 6000 6200 6300 5945 5477 
Batı Sahrası — 20 73 655 2679 2677 
Tunus 2365 2655 2475 2377 2651 2010 

Togo 1504 1814 1656 2197 2580 1100 
Ürdün 656 647 952 IO89 1469 1112 

Sonogal 956 1207 1426 1416 1898 1^55 
İTHALAT 
Dünya Toplamı 38926 41210 43133 47226 54213 45133 

Kanada 2241 2580 2596 3286 3347 3282 
Japonya 3140 2986 3042 3190 3845 2904 
B o İç ika-Lüle s a m- 
burg 

‘ 1900 2001 2194 2287 2407 1771 

Çohoslovalcya 998 1047 1051 993 1075 1039 
Fransa 3637 3924 4158 4919 5861 4070 
Podoral Almanya 2802 2757 2865 2849 3089 2292 
İta 1ya 2102 1886 2199 1722 2016 1639 
Hollanda 1583 1624 2027 2093 2365 1591 
Polonya 2018 2466 2865 2525 2861 3308 
Romanya 847 1358 1091 1429 1702 1489 
İspanya 1402 1556 1999 1941 26C1 3237 
İngiltoro 1597 1727 1665 1964 2042 1588 
Avusturalya 2692 2107 1477 2282 3109 2058 

Kaynak: Annual Fortilizor Roviow - 1976 (FAO) 
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Fosfat kayası gereksinimini 1944’ton buyana ithalatla karşılayan 
Türkiyo, kondi kaynaklarından ilk üretimini 1976’da gerçekleştirmiştir. 

Karataş Fosfat projesi içindo "Hızlandırılmış Proje,, olarak olo 
alınan projo 1974-77 yılları arasında 325 milyon TL. yatırımla gerçaklcş- 
tirilmiştir.'Başlangıçta 125*000 t/y olarak planlanan konsantratör kapa- 
sitosi 1976'da 250.000 t/y olarak genişletilmiştir. 

$ 23 P2O5 tenorlü ve % 12 nemli 500,000 ton tüvonan cevherden % 27 
P2O5, max % 5 nem vo 12,5 wm Boyutlu 125.000 ton/yıl fosfat kayası ürot- 
mok üzoro projelendirilen tosista, halan uygulanan soloktif madoncilik ile 
giriş tonörü % 27-28 P^j-^o çıkartılarak $ 29-31 P2O5 vo %■ 4 nemli fosfat 
kayası ürotilmoktodir. Bldo edilen hu ürün dünya satılabilir fosfat kayası 
standartlarına uygun olup Nisan 1977'den buyana Elazığ - Sivrice NSP fab¬ 
rikasında herhangi bir teknik probleme neden olmaksızın kullanıl,maktadır. 

Mazıdağ fosforitlorinin tipik Fas ve Tunus fosforitlcri ila kimya- 
sal özellikler açıs*ndan bir karşılaştırması Tablo - 32*do verilmiştir. 

TABLO- 32 

Fas, Tunus vo Mazıdağ Fosforitlorinin Kimyasal Oz&llij^lori 
Kimyasal Özellikler Fas Tunus Mazıdağ 

P2°5 30,0 30,0 30,0-30,7 
CaO 49,5 49,5 45,7 

H2°3 0,7 1,0 2,0 

Si O2 3,5-4,5 3,5-4,0 3,0-3,5 

cı 0,01 0,05 0,02 

S04 3,2 3,2 1,5 
Nom 3-5 3-5 3-5 

Cd>0 /p205 1,65 1,65 1,51 
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• llazıdağı konsantratörii 1977 yılında topla/n 65.OOO ton tiivanan cav- 
hor işloyorok 23.000 ton satılabilir fosfat kayası ürotmiş vo bunun 20^000 
tonu aynı yıl içindo Elazığ-Sivrico NSP tesisinde kullanılmıştır. Burada da 
dikkat çokon nokta Btibank Mazıdağ'tosisinin 1977fde '% 10’un altında bir 
kapasite kullanımı gerçekleştirebildiğidir. Kapasite düşüklüğüne nadon ola¬ 
rak pazarlama güçlüğü, nakliye sorunu, onorji yetersizliği göstorilmofcto- 
dir. Araofc tablo-32*de tipik analizi vorilon fosfat kayası üretilebildiği 
süroco pazarlama güçlüğü diye bir sorun sözlconusu olamaz. Ayrıca elde odi- 
lon fosfat kayasının satışa hazır durumdaki maliyeti 1977 yılı için 
626,87 TL/ton olmuştur ki, aynı yıl ithal fosfat kayası CİF fiyatının or¬ 
talama 40 dolar olduğu gözöniindc tutulduğunda^abul edilebilir bir fiyattır, 
Novarki; gorçokloştirilon bu üretimde soloktif madoncilik yöntemi uygula¬ 
narak PjP5 yönünden zengin covhorler (kay^k tabakası) kullanılmıştır. Bu 
durum movcut rozorvin ancak sınırlı bir kısmının kullanılmasına olanak var- 

diği vo tanör olarak daha düşülc olan geniş çaptaki rezervlerin kullanılma¬ 
sını güçloştirocoği için sakıncalıdır da. 0 nedenle, fosfat rczorvlarinin 
maksimumunun en rantbl şokildo değerlendirilmesi sorunu gündemdedir vo üzo- 
riııdo on çok durul,ma sı gorokon konulardan biridir» 

Özoi olarak belirtmek gorofcirse Türkiyo, fosfat yataklarının işlotil- 
mesi için', bir projoyi (Karataş Projesi) gerçekleştirmiş vo yotorsiz olmakla 
birlikte kabul odilebilir bir fiyatla ürottiği fosfat kayasını gübre üreti¬ 
minde kullanmıştır. Bir diğer projenin (Havza Projesi) iizarindoki çalışmalar 
iso devam etmektedir. Bu projenin iyi bir olasılıkla 1902’dc bitccoği va 
önümüzdeki 5 yıl^içindoki fosfat kayası talobi(tablo - 30) dikkate alındı¬ 
ğında büyük ölçüdo goç vo .yetersiz kalındığı anlaşılmaktadır. Önümüzdeki 
yılların bu zaman kaybının vo yetersizliğin giderilmesi yönünde titizlikla 
kullanılması gorekmektodir. Türkiye’nin halihazırda tasbit edilen fosfat 
yatakları (tablo - 33) dünya ölçoğindeki bir kıyaslamada karmaşık yapılı 
vo düşük tenorlü olmakla birlikte, teknolojik açıdan değerlendirilemez ola¬ 
rak ta vasıflandirılamazlar. Tüm benzeri ülkeler gibi Türkiye'de, artan öl¬ 
çüdo bir dış borçlanma ve döviz sorunu ile karşı karşıyadır. Bu durum ülke 
hammadde olanaklarının harekoto geçirilmesi vo sanayide kullanılması yö- 
nündon önemli bir zorlayıcı otkandir. Sorun doğal kaynak lar m harekoto ge¬ 
çirilmesi olunca bir ölçüde maliyet farklılıkları da tek atken olmaktan 
çıkmaktadır. Günümüzdo, üretim maliyetleri açısından aralarında önemli fark¬ 
lılıklar olmasına rağmen bazı hammaddolorini kendi doğa 1 kaynaklarında» üret- 
mokta olan ülkolor çoktur. 
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TABLO - 33 

Türkiye Fosfat Kayası Rezorvlori 

Milyon Ton-% ^2^5 

Yatak veya Bölge Görünür Muhtemel Mü,mkün Toplam Tonör 

- 1IARD İN—Ma z ıda ğ 

Batı ICasrık 44,4 31,7 7,2 83,2 21,4 

Taşıt ^ 141,3 16,0 102,0 258,6 10,8 

Doğu Kasrıic ^ - - 7,9 7,9 8,8 
1/ 

Akra s 4,0 - - 4,0 4-16 

Derik ^ 9,0 - - 9,0 15 

- ÜRFA Bozova^ 0,05 0,03 1,4 1,48 13rl5 

- GAZİANTEP «Kilin i/ t -

0,4 (Görünür + Muhtomel) 12-13 

- HATAY-Yayladağı U 0,6 0,9 0,6 2,1 10 

- ADIYAMAN—Besni ıJ 2,0 5-10 

- BİNGOL-Gonç, Avni^ 1,0 (Potansiyel % 30 P205)+5»0(Joolojik 
f> 10 p2o5) 

- BİTLİS 

Sürüm-Ağaçdere ^ 18,0 9,2 
2/ 

Ünaldı-Şotok-Hizan 2,0 8,6 

Kaynak: M«T.A Raporları 

3.2- Fosfat Asidi .... : 

Azot Sanayii Samsun - I vo Samsun - II tesisleri başlangıçta., 
fosfat asidi ünitelerini d6;içorocck şekilde Icurul/iiuş olduklarından 
fosfat kayası vo sülfat asidi sağlanabildiği sürece bu tosislerdo 
fosfat asidi üretiminde bir aksama olmamıştır. Gübre Fabrikaları A.Ç* 
nin İskondorun gübre fabrikaları 1968-75 yılları arasında TSP üret*» 
sino rağmen fosfat asidi ünitesino sahip o Isladığından gereksinimi olan 
fosfat asidi ithalatla sağlanmıştır. 

1/ Potansiyol Rozorv. 
Jeolojik Rozorv. 
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Ancak îskcndorunda 1975’tc fosfat asidi vo sülfat asidi üniteleri ve Yarım¬ 
ca ’ da da 1974’to fosfat asidi ünitesi gübre fabrikalarının goroksinimini 
karşılayacak düzeyde kapasite ilo üretime goçmolorine rağmen söz konusu 
kuruluş 1975» 1976 vo 1977 yıllarında da fosfat asidi ithal etmeye devam 
etmiştir. Bunların"dışında 1973 yılında içlotmoyc açılan BAGFAŞ - Bandırma 
Gübre Fabrikaları da fosfat asidi ünitesine sahip olmadığından fosfat asi¬ 
di ithal ederek üretimini sürdürmektedir. 

Fosfat asidi üretimi için gerekli fosforit ve sülfat asidi sağlanma¬ 
sında herhangi bir tıkanıklık olmadığı sürece, movcut fosfat asidi 1irati-.ır' 
ünitelori önemli bir teknik darboğaz'yaratmaksızın üretimlerini sürdürmüşlos*- 
dir. Ancak"fosforit vo sülfat asidi sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle üro- 
tim talep düzeyine erişememiştir. (Tablo - 34) 

TABLO—34 

Fosfat Asidi Üretim - İthalat ve Tükotimi 
1000 TON 

j 

1973 1974 1975 1976 1977 

Üretim 28,5 79,6 155,4 55,9 98,1 

İthalat 52,0 - 72,3 209,0 136,4 
Tülce tim 80,6 79,0 227,7 264,9 234,5 

Kaynak; Gıda-Tarım vo Hayvancılık Bakanlığı - DİE 

Görüldüğü tizoro önemli miktarlarda fosfat asidi ithal odilnoktodir.' 
Oysa 1975 yılından itibaron, movcut tesislerdim fosfat asidi ünitasino~'sa- 
hıp olmayan Bandırma fabrikasının 72.000 t/y ithalat gereksinimi dışında 
fosfat asidi ithal edilmemesi gerekirdi, 

" Fosfat asidi ithalatı önümüzdeki .yıllarda daha da çok artacaktır. 
Şu nodonledir ki; kurulmakta ve önümüzdoki yıllarda kurulacak olan kompo- 
zo gübre tesislerinin hiçbiri başlangıçta fosfat asidi üretmeyi planlama- 
maktadır. Önccliklo kompoze gübre üretmek amacında olan bu kuruluşlar fos¬ 
fat asidi üretmeyi gonalliklc daha sonraki yıllarda düşünmektedirler. 

Özollifclo özol sektör kuruluşlarında gözlenilen bu tür kuruluşlar 
yorino, aramaddolorin üretimini do içorocck şekilde entegre tosislor kurul¬ 
masını sağlayacak tedbirlerin alınması gorekmektodir. 
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3.3- Hafta, Doğal Gaz ve Kömür .... : 

Amonyak üretiminde ağırlıkla kullanılan bu üç maddenin dünya amon¬ 
yak üretimindeki payları % 21, $ 65 ve % 10'dur. 

- Amonyak üretiminin ideal hammaddesi olan doğal gaz kaynakları ba¬ 
kımından Türkiye’nin olanakları çok kısıtlı olduğundan önümüzdeki dönem- 
lerdo doğal gazın anonytak üsotimiudo kullanılması beklenmemektedir. Ancak 
usun dönemde bası gelişmeler olabilir ' o nedenle bu kısımda kömür ve 
nafta üserindo durulacaktır. 

Doğal gaz ve nafta 1960’lardan sonra dünya amonyak üretiminde 
kulldnılan başlıca girdiler durumuna gelmişler, ve günümüzde toplam amon¬ 
yak üretiminin % 86'sı doğal gaz ve nafta kullanılarak gerçekleştirilir 
olmuştur. Ve esasen bu iki madde (doğal gaz ve nafta) birbirinin yerine 
kolayca geçebilme özelliğine sahiptirler, Örneğin geçmiş yıllarda ekono¬ 
mik olarak sağlanabilme durumuna göre birçok tesis doğal gazdan naftaya 
ya da naftadan doğal gaz bazına çevrilmiş ya da hor iki maddeyi birlikte 
kullanabilecek şekilde planlanmıştır. 

Ham petrol fiyatının 1973 yılında önemli ölçüde artması naftanın 
amonyak hammaddesi’, olarak kullanılmasını dünya ölçeğinde olumsuz yönde 
etkilemiş, {örneğin son 10 yılda kömürden amonyak üreten yeni tosisler 
çok az sayıda kurulduğu halde 1973 sonrasında bu sayı artmaya başlamış¬ 
tır.) ancak bu etkilenme belirgin düzoyde olmamıştır. 

1977 sonu itibariyle Türkiye'de mevcut 3 amonyak üretim ünitesinden 
2 taneni (1961 yılında kurulan 35.000 ton/yıl kapasiteli Kütahya I ve 1960’ 
de kurulan 112.000 ton/yıl kapasiteli Kütahya - II) hammadde olarak kömür, 
1 tanesi do (1977 yılı sonlarında üretime geçen 330.000 ton/yıl kapasiteli 
İGSAŞ - Yarımca tesisi) nafta kullanmaktadır. Önümüzdeki dönomlerdo ger¬ 
çekleşecek olan Azot Sanayii - Gemlik, İGSAŞ - Kırıkkale ve Azot Sanayii 
Çukurova Kompleksi amonyak üniteleri do nafta girişli olacaklardır. Bun-' 
lardan başka kömürü hammadde olarak kullanacak Soma tesisi projesi dışında 
yakın dönemde gerçekleşecek amonyak tesisi şimdilik yoktur,1 

Hafta’nın Türkiye'de kullanılmaya başlanmasının tarihi yenidir. 
1969/70 yıllarında potrokimya sanayiinin kurulması ile birlikte nafta 
tüketimi de önemli Ölçüde artmıştır. Daha öncoleri zaten az miktarda üre¬ 
tilen naftanın bir kısmı ihraç edilme.te ve bir kısmı da benzin ürotmok 
amacıyla tekrar rafinerilerde kullanıl,maktaydı. (Tablo - 35) 
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T AB ID -- 35 

Nafta Üretim—Tüketim ve İhracat Durumu 

1000 TON 

Yıl Üretim Tüketim İhracat 

1967 43,0 12,0 31,0 
68 19,6 7,7 11,9 

69 21,7 17,7 -

70 122,9 121,1 3,4 

71 128,9 134,8 -

1972 229,7 128,6 97,5 

73 233,2 165,1 89,8 
74 276,9 189,3 5,0 

75 238,1 227,5 88,4 

76 364,0 235,2 151,5 

1977 359,0 367,8 -

Gerek üretim, gerekçe tüketimi İBYKP döneminin son yıllarından iti¬ 
baren artmaya başlayan naitanın üretim ve tüketimi önümüzdeki yıllarda da 
büyüle ölçüde artacaktır. Özellikle II. petrokimya kompleksi ile Gemlik, 
Çukurova ve Kırıkkale amonyak ünitelerinin üretime geçmeleri sonucu arta¬ 
cak olan'nafta talebini karşılamak için rafinerilerde nafta üretim kapasi¬ 
tesinin do önemli ölçüde artırılması gerekecektir. (Tablo - 36) 
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"Tablo - 36*ya gör o yakın dönende bir nafta açığı olmayacak*. Hatta 
önümUzdeki 4 .yıl içinde fazlalık bile sözkonosu. Hafta açığı 19ö3’te baş¬ 
lamakta vo giderek artmakta. ' '• 

Aynı dönemde rafinerilere yapılması gorekon tahmini hampotrol şarjı 
vo üretilecek naftanın toplam petrol tüketimindeki payı ise tablo - 37*de- 
fci gibi olacaktır. 

TABLO - 37 

Hampetrol Talep Tahmini ve Nafta/Hampotrol Oranları 
MİLYON TON - % 

1978 1979 1980 19OI 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

* Talep . 16,$ 19,7 23,4 20,7 30,2 32,2 34,6 37,3 40,3 42,7 

oran 2,6 2,5 2,1 4,7 5,8 7,6 7,8 7,9 9,8 10,3 

Görünür+Muhtemel+Mümkün rezervler topla,mı olarak 1.276,000.000 ton, 
çıkarılabilir rezervi iso 550.000.000 ton olarak tahmin edilen Zonguldak 
havzası taşkömürlerinin amonyak üretiminde kullanılması (sınırlı miktarı 
ve domir-çelik endüstrisinin kok talebi nedeniyle) düşünülmemektedir. 

Amonyak üretiminde kullanılması sözkonusu olan linyit kömürleri iso, 
ülke çapında geniş alanlara yayılmış olup toplam rezervleri (görünür + muh¬ 
temel + mümkün) 5*950.000.000 tondur. Linyitin amonyak üretiminde kullanı¬ 
labilmesi için 2500 Kkal/kg ve daha yüksek ısı değerine sahip bulunması 
teknolojik bir gerekliliktir. Isı değerinin dışında olemonter analizi, ta¬ 
ne iriliği, nem miktarı, kül miktarı, külün bileşimi vo Grime noktası, öğü¬ 
tülme kabiliyeti gibi özoİliklerine de bakılmakla birlikte on önemlisi ısı 
değeridir. 

"Bilinen linyit rezorvlerindo ısı değerleri 900-5000 Kkal/kg. ara¬ 
sında değişmektedir. Amonyak .üretimi açıeında/iönem taşıyan 2500 Kkal/kg 
ve daha yüksek ısı değerine sahip bilinen kömür alanları ise Tablo - 38' 
de verilmiştir. 
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TABLO-3 8 

Amonyak Üretiminde Kullanılabilecek Başlıca kömiir alanlar} 

uYl/'/ı/nn '7’nrı - M Ad//■  
Yer Görünür Muhtemel Mümkün Jeolojik Toplam Isı Deleri 

- EDİRNE-Demirhanlı 80 80 2700 

- TEKİRDAĞ 

Ha lkara-Ha3İcöy 35 35 2490 

15a İka ra -Evr a nb ey 7 7 2728 

" -Karamurat 2 2 3500 

" —Ahmetpaşa 15 15 3115 

Saray 40 40 2500 

-ÇANAKKALE-Çan 55 51 106 3300 

-BURS A-Orha ne 1 i 55 15 70 3400 

-KÜTAHYA 

Domaniç 40 40 4000 

Tavşanlı-Tunçbi1ek 202 43 245 4000 

Seyitömer 202 19 221 2530 

-MANİSA -6 oma 11 11 4200 

Harolin 39 39 4500 

Demiş 60 2820 

-HUĞLA 

Ya tağan-Esieihiear 30 30 40 100 2340 

Yatağan-Karapınar 100 100 2660 

-ANKARA-Beypa zarı 16 100 116 3280 

~Ç ORUM-Alpa gut 1 13 50 64 4100 

-SİİRT-Şırnak 14 4 10 32 4500 

Kaynak: DPT. ı *-> 
> O 
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Elbistan linyitleri ila birlikte düşünüldüğündü ısı dağari açınma¬ 
dan dağılın aşağıdaki gibidir, (Yaklaşık 6 Milyar ton linyit üzerindan) 

1000 - 2000 Kkal/kg j> 53,5 
2000 - 3000 " $ 12,6 
3000 - 4000 » f0 20,3 
4000 vo daha yukarısı Je 13,6 

Toplan 3)2 nilyar tonluk düşük kaliteli Elbistan linyitleri toplan¬ 
dan çıkarıldığında .kalan linyitler arasındaki ısı dağılım î 

/ 33'ü 3000 Kkal/kg' m a ..tında, fo 67'si 3000 Kkal/fcg'ın üzerindadir. 

3.4 - Amonyak vo Nitrik Asit : 

Gübre sanayiinin önemli bir girdisi olan amonyağın üretimi tün dünya 
ülkalcriflde hızla artmaya devan etnoktedir. 1961/62 döneninda .15)6 milyon 
ton azot olarak gerçekleşen dünya üretimi 1966/1967 vo 1971/72 dönemlerin¬ 
de sırasıyla 31)7 ve 51>0 milyon ton azot oşdoğorine ulaşmıştır. Üretim 
. artışlarının . geçmiş dönemlerdeki hızını koruyarak devam edeceği konunun 
uzmanlarınca ifa do adi lmoktodir. Eu alanda yapılmakta olan ve yapılacak ya¬ 
tırımların büyüklüğü do bu savı doğrulamktadır. Şöylokij 1975/76*da 69,0 
milyon ton azot eşdeğeri olan dünya amonyak üretim kapa G i tosi 1976/81 yıl¬ 
ları aracında eklenecek 36,9 milyon tonluk yeni kapasita ile 19&1 .yılında 
106,7 milyon ton kurulu kapasiteye ulaşacaktır. Bu son 6 yıllık dönemde 
(1976/81) yalnızca SSCB' inde devreye girecek tosisl rin kapasitesi 9*5 mil¬ 
yon ton, Çin Halk Cumhuriyetinde 3)8 milyon ton, A.B.D'inde 3,7 milyon ton 
ve Romanya'da ise 1 milyon ton olacaktır, 

Türkiye’de iso amonyağın.üretimi vo gübre sanayiin*o kullanılmaya baş¬ 
lanması aynı tarihe ra slar, 196i yılında işletmeye alman Kütahya - I tosisi- 
nin amonyak üretim kapasitesi 35.000 tondur. Buna 112.000 ton/yılÜıfc yani 
bir kapasitenin aklanma si ise ancak 7 yıl sonra (1968 ’dg. Kütahya - II tosis¬ 
lerinin kurulması ilo) sağlanabilmiştir. İGSAŞ Yarımca tesislerinin do 1977 
yılında ürotimo geçmesi ile halihazırda ulaşılan kurulu kapasite 477.000 
ton/yıl'dır. Kütahya - I vo Kütahya-II üniteleri yanlarında bulunan gübre 
lir tim tesislerinin amonyak gereksinimini karşılayacak kapasitede kurulmuş¬ 
lardır. 0 nadanla bu tesislerin dışında kurulan Samsun - II vo Akdeniz Güb¬ 
re sanayii gübre fabrikalarının amonyak gereksinimi ithalatla karşılanmıştır, 
(Tablo - 38) 



57 

TABLO- 38 

Yıllar İtibariylo Amonyak Ürotim-Tüketim ve İthalatı 
1000 TON 

Yıl Üretim İthalat Tüketim 

1968 44 18 62 

69 74 31 105 

70 110 15 125 

71 104 17 121 

1972 125 65 190 

73 91 123 214 

74 97 33 130 

75 105 141 246 

76 104 151 255 

1977 130 122 252 

Türkiye amonyak ürotim ve tüketiminin az olduğu, (1977 yılı sonu itibariy¬ 
le 130 bin ton amonyak ürotilobilniştirki bu, dünya amonyak üretiminin 
ancak~5» 0,14'Li olabilmektedir. Oysa Türkiye'nin dünya üretimindeki payı 
1972*de bila $0,2 kadardı) 1972 yılından başlıyarak ithalatın önemli 
ölçüde arttığı ve toplam tüketim içindeki payının $ 50'nin üzerine çık¬ 
tığı gibi hususlar tablo - 3ö'de göze ilk çarpan noktalardır. 

Akdeniz Gübre Sanayii'nin 1972'de ve Azot Sanayii Samsun-II üni¬ 
tesinin 1974’to işletmeye açılması ile Türkiye'nin amonyak gereksinimi 
önemli ölçüde artmıştır. Bu tesislerin amonyak gereksiniminin ithalatla 
sağlanması esas alındığınaıgöre, salt gübre sanayiinin 1972-77 yılları 
arasındaki amonyak ithal talebi sırasıyla; 144, 200, 205, 244, 251 ve " 
251 bin tondur. Bu durunda tablo-38'deki miktarlar talep gereği değil do 
gerçekleştirilebilen ithalat rakamlarını göstermektedir. 

Amonyak fiyatlarında 1973 yılında başlayan artışlar $ 860 gibi çok 
büyük boyutlara ulaşırken özollikle 1973-76 yılları arasında amonyak sağ¬ 
lanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılmış, 1977 yılı ve 1978 yılı baş¬ 
larında ise dış para ile ödeme güçlüğünden dolayı diğer hammaddeler gibi 
amonyak temini de sorun olmaya devam etmiştir. 
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Amonyağın gerek üretimi vo gerekse tüketimi yönünden önümüzdeki 
yıllarda yeni olumlu gelişmeler beklenmekle birlikte DBYKP dönomi sonun¬ 
da ulaşılması amaçlanan ürotim ve tüketim hedefleri gene de yetersik ola¬ 
caktır. (Tablo - 39) 

TABLO - 39 

Amonyak Üretim - Talep Tahmini ve Dengesi 
1000 TON 

1978 1979 1980 1981 1982 

ÜRETİM 301 392 475 665 1149 

AZOT - Kütahya (i-Il) 101 108 135 135 135 

" - Gemlik - - - 200 284 

İGSAŞ - Yarımca 200 I\3 Cö 330 330 330 

" - Kırıkkale - - - - 204 

AZOT oma - - - - 200 

TÜKETİM 584 745 909 937 1279 

AZOT - Kütahya(i-Il) 101 108 135 135 135 

" — Samsun - 11 32 44 44 44 44 

Akdeniz Gübre 144 192 204 204 204 

AZOT - Gemlik - 117 157 167 167 

İGSAŞ - Yarımca 175 234 292 292 292 

PETKİM 32 38 38 38 38 

AZOT - Samsun - I - - 14 18 18 

AZOT - Soma - - - - 150 

EGESAÎI 10 12 16 18 18 

TEGESAN - - 9 12 13 

TOROS GÜBRE - - - 9 11 

İGSAŞ -Kırıkkale - - - - 175 

İŞIOJR - - - - 14 

ÜRETİM-TALEP BEl'IGESİ -203 -353 -434 -72 -46 
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Süregelen amonyak açığı önümü»doki 5 yıllık dönemde de devam ede— * 
çaktır. Açıklar gubrc iirotim ünitelerinin $ 80 kapasitenin üstüne çıkması 
durumunda bir miktar artıp • daha düşük kapasito kullanımında bir miktar 
azalmakla birlikto genellikle bu miktarlar dolayında kalacaktır. 

Öte yandan 1978 yılı başı itibariyle 477 bin ton olan kurulu kapa¬ 
site ’nin BBYKP dönemi sonunda yaklaşık 1,5 milyon tona çıkması beklenmek¬ 
tedir, 1977 yılı başlangıcında kurulu kapasito ve üretimin % 100»ü kömür 
bazına dayalı ikon 1977 yılı sonunda kurulu kapasitenin % 32,8’i-kömür 
bazına $ 67,2'oi ise nafta bazına dayalı hale gelmiştir. Tablo - 39'uh 
verilerino göre IEBYKP dönemi sonunda kurulu kapasite açısından durum 
^ 30,5 kömür, $ 69,5 nafta bazlı olacaktır. 

Doğal gazın kısa dönem içinde amonyak üretiminde kullanılmasının 
Türkiye açısından şimdilik sözkonusu ol,madiği daha önce belirtilmişti. 
Bu durumda nafta ve kömür amonyak üretiminde kullanılacak belli-başlı iki 
girdi olarak beliriyor, 

c 1973 yılında ham petrol ve bağlı olarak petrol ürünleri fiyatla¬ 
rındaki büyük ölçüdeki artışlar ile bu maddelerin sağlanmasın, ela kar¬ 
şılaşılan güçlükler nedeniyle amonyak üretiminde, naftamı yoksa kömür mü 
fcuİlanıİmasının ülkenin ekonomik çıkarlarına daha uygun olacağı üzerinde 
görüşler öne sürülmüş vo gübre sanayi indeki dışa bağımlılığın azotlu 
gübreler .yönünden ortadan kaldırılması için kömürün hammadde olarak 
kullanılması önerilmiştir. 

Burada ise bu çalışmacın sınırlan açısından olanaksızlığı nede¬ 
niyle öne sürülen görüşler üzeridda ayrıntılı olarak durulmayıp petrol 
ve ürünleri ile kömür açısından ülke olanaklarının kısa bir değerlendi¬ 
rilmesi yapılacaktır. 

Türkiye petrol kaynakları açısından olanakları sınırlı bir ülkedir* 
Bu sınırlılık ve bir ölçüde de arama ve üretme çalışmalarının yetersizli¬ 
ği nedeniyle son yıllardaki hampetrol üretimi yaklaşık 3 milyon ton dola¬ 
yında gerçekleşmekte vo yakın dönemde önemli bir gelişme de beklenmemek¬ 
tedir. Bu koşullarda artan petrol tüketimi daha çok ithalat yaparak kar¬ 
şılanacaktır. (1977 yılı tüketiminin % 80’i ithalatla karşılanmıştır,) 

Öte yandan bilinen linyit rezervleri 6 milyar ton dolayında bulunan 
Türkiye, bu alanda çok geniş olmas.a bile yeterli olanaklara sahiptir. 

Kısaca Türkiye için petrol kaynakları açısından bir olanaksızlık 
mevcutken linyit için böyle bir durum sözkonusu değildir. (Bu hem toplam, 
ham de 2500 Klcal/kg' m üzerinde ısı dağerino sahip linyit rezervleri için 
böyledir. ) 

Oysa -nafta bir petrol ürünüdür vo sağlanması petrol ithal olanakları 
ile sınırlıdır. 

Teknolojik açıdan ise naftaya dayalı amonyak üretim teknolojisi daha 
modern bir teknolojidir ve aynı kapasite için ilk kuruluş maliyeti kömür 
bazına göre kurulan tesisten % 50 dolayında daha ucuzdur. 
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Ancak; sanayinin ham vo aramak de lor yönünden büyiik ölçüde dışa 
Lazımlı ^arak kurulurunun sakıncaları 3PT3/ f5 vo xy ({/'(O ûönn.Mİnrinfiti 
somut olarak ya^n niştir. Sanayiin £ orak s inme duyduğu ham vo ara madde
lerinin ithal edilememesi nedeniyle sınai üretimin belli koni elerde du
rakladığı ve hatta gerilediği görülmüştür. 

Tüm bu olgular dikkate alınarak denilebilirki; sanayiin diğer ke
simlerinde olduğu gibi gübre sanayiinde de yurt içi hammadde olanakların
dan yararlanmak vo sahip olunan haftmadde potansiyelini harekete geçirmek 
bir sorunluluk olarak gündemdedir'lu anlamda, Türkiye’nin önemli linyit 
yataklarının bulunduğu tlanisa-Çanaklcale-Kütahya Üçgeni içindeki yüksek ısı 
değerli 800 milyon ton linyit re.servi, Siirt—Şırnak'ta bulunan asfaltit 
rezervleri kurulacak büyük- kapasiteli amonyak üretin üniteleri ile değer
lendir! lmelidir«Kbklnşma özelliği bulunmayan ve şimdiden birkaç yüz mil
yon ton rezerve ulaşan AnasrabBartm taşkömürü havzası gelecek için büytik 
bir potansiyeldir vo Türkiye’nin amonyak üretiminde iıa m ma-1 do güvenliğini 
uzun vadede sağlayacak rezerve sahiptir. 

Konuyla ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer nzkta da tü
ketilen hampetrolün kimya sanayiinde kullanılan miktarının artırılması 
gereğidir» Dünya hampetrol tüketiminin kimya sanayiinde kullanılma oranı 
1975 yılı itibariyle % 5j8 iken Türkiye'de bu oran henüz /a 1,9 kadardır. 
Tablo — 37'den anlaşılacağı üzere do Türkiye; 1975 yılı dünya ortalaması 
olan bu rakama ancak 19Ö2 yılı sonunda ulaşabilecek. Bu anlamda tüketi
len hampetroliin daha çoğunun kimya sanayiine kaydırıl,ma sı üzerinde do 
önemle durulmaİıdır. 

İTitrik asit doğrudan âmgnygtktan elde edilen (amonyağın hava oksi
jeni ile oksidasyonu sonucu oluşan azot oksitlerinin suda absorpsiyonu 
ile elde edilmektedir.) bir temel bileşiktir. Bu nedenle do üzerinde ay
rıca durulmasına gerek görülmemiştir. 

3.5 - Sülfürik Asit—Pirit ve Kükürt 

Kullanım alanı yalnız gübre sanayii ile sınırlı olmayan sülfat 
asidi, kalkınmışlığın göstergesi olarak kabul, edilen ürünlerden biri
dir. Bir ülkede kişi başına tüketilen sülfat asidi miktarı o ülke sa
nayiinin gelişmişlik derecesinin ölçüsü olarak alınmaktadır» Dünya öl
çeğindeki üretimi sürekli ve hızla artan sülfat asidi üretimi 1976 yılı 
itibariyle 113,2 milyon tona ulaşmıştır. Aynı yıl .yalnız A.B.D'nin 
üretimi 30 milyon ton, SSCB'nin üretimi 18 milyon ton, Japonya ve Fe
deral Almanya'nın 6'şar, Fransa ve İngiltere'nin üretimleri ise 41 ar 
milyon tonu bulmuştur. 
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Türkiye'de sülfat asidi üre tiMÜn artışı vg e k on o,'.ı i k kapasitede 
biiyük tesislerin kuruluşu gübre sanayiinin gelişmesiyle paralellik arz- 
etnoktedir. Gerçokton Aizot Sanayii'nin Samsun, Gübre Fabrikaları'nm 
Sarınoki, Akdeniz: Gübre Sanayii A.Ş'nin Mersin ve Etibanfc'ın Maden sül¬ 
fat asidi fabrikaları gübre sanayiinin gereksinimini karşılamak amacıy¬ 
la kurulmuş modern vo büyük kapasiteli tesislerdir. 

TABLO - 40 

Türkiye'de Sülfat Asidi Üretimi 
1000 TON 

Kapasite 1973 1974 1975 1976 

ETİBANK 

Bandırma 120 88,8 103,3 7 6,5 88,8 

Murgul 13 11,7 5,4 5,0 -

Ma den 120 6,1 4,0 16,7 16,8 
ASES OANÂIİİ 

Samsun 214 75,0 89,8 67,0 59,8 

K.B.İ. 

Samsun 330 2,0 44,5 

AKDENİZ GÜBRE-SANAYİİ 

Mersin 214 15,3 20,7 84,1 83,0 

GÜBRE FABR.T. 

Sarısoki 

A » 3 , 

230 11,5 

T.D.Ç.İ. 
KarabüJc 22 13,5 24,4 28,8 25,5 

M.IC.E 

Elmadağ 12 8,0 10,0 10,0 12,7 

DİĞERLERİ 29 21,5 25,0 26,1 23,4 

TOPLAM 1309 239,9 283,4 316,2 366,0 

Kaynak: ETİBANK 
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Tablo 40’tan görüldüğü üzere (l,079 milyon ton kurulu kapasite) 
1973 vo 74 yıllarındaki üretim miktarları kurulu kapasitenin % 22,2’si 
ve fo 26,3füy 1975 ve 1976 yıllarındaki (kurulu kapasite 1.309 milyon ton) 
üretimlerse; ‘l 24,2 ve fo 27,9’u kadar olabilmiştir. Bu nedenle de sülfat 
asidi ithali bir zorunluluk olarak devam etmiştir. (Tabl9 - 41) Ancak fii¬ 
len yapılan ithalat miktarları üretim açığını kapatacak miktarda, başka 
bir deyimle sülfat asidi kullanan âanayiin talebi düzeyinde olmadığından 
gerçek telep saptanamamaktadır. 

TABLO - 41 

Sülfat Asidi Ürotim-İthalat ve Tüketimi 
1000 TON 

1973 1974 1975 1976 

-ÜRkTİM 239,9 283,4 316,2 366,0 
-İTHALAT 12,7 129,4 350,1 274,0 

-TÜKET İTİ 238,6 426,8 678,3 637,1 

Gübre Sanayii 132,7 294,4 600,0 534,7 

Diğerleri 105,9 132,4 66,3 102,4 

Kaynak: ETİBANK. 

Geçtiğimiz yıllarda fosfat kayakı vo amonyakta olduğu gibi sülfat 
asidi sağlanmasında da güçlüklerle karşılaşılmış ve bu nedenle de fosfatlı 
gübre üretiminde aksamalar olmuştur. Halihazırda 1,309 milyon ton kurulu ka¬ 
pasite mevcut olduğuna göre burada da tomel sorun "üretim yetersizliği,, 
olarak belirmektedir, üstelikte bu sorun kısa döneme özgü olmayıp .yıllar¬ 
dır süriip gelmektedir. Bu koşullarda yeni tesislerin kurulmasından çok mev*- 
cut kapasitenin tam kullanılmasını sağlayacak bir uygulamaya yönelinmesi 
gerekmektedir. 

Halen kurulmakta ve önümüzdeki yıllarda kurulacak olan sülfat asidi 
tesisleri ise tablo - 42’de verilmiştir. 
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TABLO - 42 

Kurulmakta vo Kurulacak Olan Sülfat Asidi fabrikaları 

BİI1 TON 

Kapasite 

A- KURULMAKTA PLAKLAR; 

ETİBAİTK - Murgul 96,5 

ECUBAlî - Foça 230,0 

İSICuR — Bandırma 363,0 

B- KURULMASI PLANLANANLAR: 

AZOT-IV.Gübre Kompleksi 630,0 

TEGESAH - Çorlu 142,0 

TEKFEH - Silifke 190,0 

Tablo-42'nin verilerine göre kurulu kapasite 1980 yılında 
1.996 milyon tona, 1933’to ise 2,960 milyon tona ulaçmış by.lunaçüktır». 

DBYKP dönemi içerisindeki tüketim miktarları iee tablo — 43* t eki 
gibi tahmin edilmektedir. 

TABLO - 43 

Sülfat Asidi Tüketim Tahminleri 
1000 TON 

1978 1979 1980 1981 1982 

Tüketim 886,1 1292,9 1397,1 1691,4 1762,3 

Sülfat asidi üretiminde kullanılan kükürt, pirit, anhidrit, alünit 
ve kükürtdioksitli baca gazları gibi girdilerden Türkiye’de çoğunlukla pi¬ 
rit, as miktarda kükürt ve kükürtdioksitli baca gazları kullanılmaktadır. 
Ve sülfat asidi üretiminde kapasite kullanımının dliçük olmasının başlıca 
nedenlerinden birisi yeterli miktarda hammaddenin (pirit vo kükürtdioksit¬ 
li gaslar) temin edilmeyişidir. 

Hammadde İşletmeye Açılış(Tahmini) 

Pirit 1980 

Kükürt " 

İt II 

Kükürt 1983 
II II 

II II 
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Türkiye 'do halen biri cevher, diğer üçü. de floto pirit üreten 4 tane 
pirit üretin ünitisi 'bulunmaktadır, (Tablo - 44) 

TABLO - 44 

Pirit Üretim Üniteleri 

Ünite 

1000 t/y 

Kapasite Pirit Cinsi 

150 

25 

100 

Fİotasyon piriti 

Cosrhor pirit 

TOPLAM 

170 Flotasyon piriti 

525 44-48A) 

Tablo - 44‘to verilen 525 bin ton/yıl (% 44-48 s) üretim kapasitesi¬ 
nin dış m da Etibank'm Maden flotasyon tesisi sahasında birikmiş yaklaşık 
600 bin ton dolayında flotasyon piriti bulunmaktadır. Doğrudan kullanıla,111- 
.yan bu etnik piriti, kullanılır hale getirmek için 600 ton/gün kapasiteli 
bir kurutma ünitesi do kurulmuş bulunmaktadır. Mevcut'tüm bu olanaklara 
rağmen Türkiye'nin pirit üretimi adeta sembolik düzoydo kalmış ve sülfat * 
asidi üretimi için kullanılan piritin tamamına yakın kısmı ithalatla sağ-' 
lanmıştır, (l973*to 127,5 bin, 1974'to 77,2 bin, 1975'te 100,5 bin, 1976'da 
19,6 bin ve 1977'do 101,7 bin ton pirit ithal edilmiştir,) 

Oysa Türkiye, pirit yönünden geniş olanaklara sahiptir, (Tablo - 45) 

TABLO - 45 

Pirit Rezervleri 
1000 TOK 

Bulunduğu yor Rezerv 

Elazığ 4,000 
Artvin 12,400 
Giresun 5» 002) 
Rize 14.000 
Kastamonu 11.200 
Siirt 10,000 

Trabz on-Pot argo 
Osmaniye ve Diğorlori 3,400 

Kaynak : Suıı'i Gübre Sanayii'ndo Hammadde Güvenliği 
Dr. İsmail SkfHAH 
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Ancak movcut pirit yatakları son yıllara dok vo "bir anlamda da halon, 
ihtiva ettiği "bakıra "bağlı olarak doğorlondirilmiştir. Sülfat asidi üreti¬ 
minde kullanılmak amacıyla pirit üretimi konusu Türkiye'de henüz pek alo alın¬ 
mamış bir konudur. Ama hor yıl artan oranda pirit ithali ise devam it/#3İ;tcdir, 

Pirit için sahip olunan bu olanaklar olomontcr kükürt için halan olduk¬ 
ça sınırlıdır. Ekonomik olarak işlotilobilir yaklaşık 2 milyon ton rezerv vo 
yılda toplam 40 bin ton (30 bin ton Koçiborlu işletmelerinden + 8 bin ton 
ÎPRAj rafinarioindon) dolayında üretim. 

Bu durumda gübre sanayiinde hammadde olarak piritin kullanılması ka¬ 
çınılmazdır, (Kükürt ancak uzun dönemde sağlanacak geliş no lore bağlı olarak 
kullnnıla"bilocoktir. ) 0 nedenle do mevcut roservlarin işlotilmasi yönünden 
gerekli önlemlerin yitirilen samanı da telâfi edecek şokildo alınması ge¬ 
rekmektedir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da, halon kurulmakta vo 
önıinüzdoki yıllarda kurulacak olan sülfat asidi tosislorinin (tablo-42) 
ülke olanaklarının tam tersi yönde bir hammadde bazına (kükürt bazına) 
dayandırılmış olmasıdır. Bu koşullarda 1980 yılından itibaren .yılda yak¬ 
laşıl: 200 bin ton, 1ŞÖ3 yılından itibaren de yılda- 550 bin ton kükürdün 
yurtiçindon ya da ithalatla sağlanması gerekir ki; yurticinden sağlanacak 
kısmının çok sınırlı olacağı şimdiden söylonabilir. 0 zaman o İde kalan tok 
soçcnok önemli miktarda kükürt ithalina devam etmek olacaktır. 
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4~ TjIOTPÎÎİ vo PABAELAIIA .... : 

1960 vc dalın önceki yıllarda düzenli artış oğilifli göstornc.yon va yotorsiz 
olan gübre t ilk e tini; 197® sonrası vo özolliklo do BBYKP döneninde hızlı bir ar¬ 
tış göster.niş tir, Ö.yloki; 195C1 - 19^2 yıllarını kapsayan 13 yıllık dölıondo top¬ 
lan I.465 niİyon ton gübre tüketi İnişken, BBYKP döneninde bu aifctar 4.305 niİyon 
tona ulaşfliştır. Yani 1950-62 döneninin 13 yıllık tüketi,fli BBYKP döneni toplan 
tüketicinin ancak /j 34. 5 * i olabilnoktodir. 

1963 öncosindoki Tüketin gübre cinsleri olanakta taflanına yakın kısmıyla 
fo 21 azotlu anonyun sülfat ve % 16-18 P 05’li NSP gibi basit gübre turlorindon 
oluş'laktaydı, TCP, BAP, $ 26 azotlu anonyun nitrat vo fconposo gübre çeşitleri 
1963 ve onu isleyen yıllarda kullanılmaya başlannıştır. Kısaca; Türkiye’de daha 
öne o lor i sınırlı olan gübre tülce t ini, 1963 'ton buyana önonli artışlar göster- 
niştir. (Tablo-46 ve Tablo-47). 

TABLO - 46 

Türkiye’de Gübro Tülce tini 

1000 TON 

Azotlu   Fosfatlı _ jPotas lı   Top la n„,„ 
1962 100,3 104,5 10,5 295,3 

1963 106,0 210,7 21,0 426,5 

1964 250,0 256,5 9,2^ 523,7 

15iâ5 350,1 425,6 10,7 706,5 
1966 460,0 512,5 n.5 992,0 

1967 675,6 701,7 15.0 1472,3 

196C 910,4 1040,4 20,3- 1907,1 

1969 1167,5 1125,7 24,1 2317,3 

1970 1157,0 955,0 23,2 2136,0 
1971 1370,2 1145,1 26,5 2541,7 
1972 1702,6 1450,6 54,3 3207,6 
1973 2040,5 1646,4 25,4 3720,4 

1974 1022,5 1200,2 33,5 3136,1 

1975 1750,2 1909,0 31,6 3691,6 

1976 2012,7 3069,0 62,2 * 5944,6 
1977 3169,2 3368,6 39,1 6577,0 

Kaynak : Gıda - Tana vo Hayvancılık Bakanlığı 
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Plan dönomlcri itibariyle tüketin artışları BBİKP döne;,inde $ 390, ikinci 
vo üçüncü plan dönenlerindo ise sıracıyla % 123 vo $ 100 olmuştur, Artış hızının 
en yüksek olduğu BBYICP döneni, gubrc cinsleri olarakta yeni çeşitlerin (# 21 vo 
jS 26 azotlu amonyum nitratTCP vo Kosıpozo gübreler) tarımda kullanılmaya banla¬ 
dığı bir dönendir. Diğer iki önemli gübre çeşidi DAP vo üre ise ancak 1960 ve 
I969 yıllarında girmiştir Türkiye tarımına. 

TABLO - 47 

GÜBRE TÜKETİL W ?SEKSLERİ 
ıpo 

Yıl  _ 
1963 

Azotlu 
104 

Fosfatlı 

209 
Poştasjn.^ 
* "260 " 

Toplam^ 
14*4" 

1964 143 245 00 177 

1965 194 4 06 102 267 

1966 260 409 109 336 

1967 375 746 143 490 

1960 510 1001 193 673 

1969 Ğ4O 1074 230 705 

197 0 642 912 221 724 

1971 760 1093 253 947 

1972 904 1304 510 1114 

1973 1137 1571 243 1260 

1974 1012 1222 319 1063 

1979 961 1022 302 1250 

1976 1560 2930 592 2013 

1977 1750 3224 372 2227 

Tablo - 46 ve 47'don görüldüğü ürere 1963-1977 yıllarını kapsayan 19 
yıllık donemde azotlu gübrelerde 0 I65O, fosfatlılarda c/<> 3124, potaslılarüa 
% 272 ve nihayet toplam gübrede I' 2127 oranında tüketim artışı sağlanmıştır. 

Tükotimdoki bu gelişmeler plan hedefleri açısından incelendiğinde; 
tüketim Azotlu gübrolerde Birinci ve Üçüncü plan dönemlerinde plan hedeflerinin 
üzerinde, ikinci plan döneminde ise plan hedefi dü:ayinde gerçekleşmiştir. 
Fosfatlı gübrolerde ilk iki plan döneminde plan hedefi hin altında kalan taka- 
timler 03YKP döneninde plan hedefini aşmıştır. Potaslı gübreler tüketimi 
Birinci plan döneminde plan hedefinin altında kalmakla birlikte iki ve üçüncü 
dönemlerde plan hedefinin üstünde gorçokloşmişdir. Toplam takat im ise EBYICP 
döneminde ‘j 07, ÎBYKP döneminde £ 06 va JBYICP dönaminda ise ‘o 117 oranında 
gerçakloşorak plan hedefini aşmıştır. (Tabi0-48). 
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TABLO - 48 
Ttikatinda Plan Tîodoflori vo Garçoklaş.1no 

1000 T0İI-/J 

AZOTLU FOSLA TLI POTAS LI TOPLAT! 

Plan 

Had. Piili Gerçek. 
Plan 
Had. Fiili, Gorçok 

Plan 

Had., __ Fi ili. Gar ç-ak 
Plan 

Hcd._ . Fiili Gorçok 

1967 600 676 113 IO64 782 73 36 15 42 1700 1472 87 

1972 1800 1783 99 2000 1451 73 45 54 121 3845 3238 06 

1977 2860 3169 111 2720 3369 124 33 39 llö 5613 6577 117 

Kayna Jc : DPT 

Buna gör a takatinin planlı donandaki yıllık orta lana artın hızları iso tablo-491 
daki gibi olnuştur. 

TABLO - 49 

Plan Bönonlori İtibari:/la Yıllık Orta lana Tüketin Artışları 

YILLIK. & An TIS 

Donanlor _ ArjojrLu__      Posfatj-_ı Potaslı Top^la^a _   

BBYKP Bönoni 30,3 49,4 6,4 37,9 

İBYKP " 21,4 13,2 29,1 17,4 

ÜBifKP " 12,2 18,3 -6,3 14,9 

Potaslı gübre tüket iaindo ÜBYKP dönenin do görülon yılda $ 6,3 asalna dışında 
tükotindaki artışlar süroklidir, Vo halan gübra tükatini 1970 va 1974 yıllarında 
görülen kis.ni düşüşler dışında kararlı Lir artış ağilini göster niş tir, Takatindeki 
düşüşlerin başlıca nodonlori aracında ithalatın sananında yapıla.nanası, öcolliklo 
ilkbahar va/voya sonbahar navsinlcrinin kurak gaçnasi va fiyat artışları (Gorçoktan 
dc 1970 vc 1974 yılları gübre fiyatlarının öııonli ölçüde artırıldığı yıllardır, ) 
ila kradi yetersizliği sayılabilir. 

Baha öne o do belirtildiği gibi üretin, tüketin düseyindo artır ila nadığmdan 
aradaki fark ithalatla Icarşılanaıştır. (Tablo - 50) 
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TALLO-50 
öiibra İthalatı 

1000 Tor 

A^ot_lu_ Fosfatlı  Potaslı. Toplan   l_00x Jjthjç laj 
1963 35,9 35,0 21,0 141» 0 23,9 

1964 50,0 79,0 9,2 138,2 41,8 
1965 153,5 253,6 H,5 423,6 53,4 

1966 331,2 324,7 11,0 666,9 63,0 

1967 534,4 647,3 15,7 1197,4 76,5 
196G 793,5 1043,5 20,0 1357,0 78,9 
1969 101C,0 750,5 23,7 1790,2 79,8 
1970 720,3 406,3 25,0 1151,6 67,0 

1971 946,2 436,1 27,5 1409,8 64,5 

1972 1641,3 305,2 50,3 2505,3 56,5 

1973 1923,4 1652,0 43,9 3625,1 67,3 
1974 ■355,5 423,1 57,8 1336,4 53,5 

1975 413,4 13,6 6,3 433,3 27,3 

1976 2543,7 864,5 42,8 3451,0 50,5 

1977 21.03,5 14ö0,0 45,1 3629,0 53,4 

Kaynak : 7)0T 7 Gıda -Tarım vo Ha.* 'vancılıfc Bai tan ligi 

İthalat gorok miktar olarak, .yaraksa topla,m tükotia içindeki pay olarak 
yaksak dilse ydo Son 15 yılın ya İm e ca 3 yılında t itko tinin (,a 50* don fazlası yurtiçi 
ürotinlo karaılanabilniş eliyor 12 yi:da iso ^ ök’o varan oranlarda ithalat yapıl¬ 
mış , tüketimde saflanan önaali clüs oy do ki gelişmeler "büyük ölçiido ithalat artınları 
ilo saylanalı il,niştir. 

Kimyasal gübralor Torkiyo’nin toplan ithalatı içorieindo önemli bir ithal 
kalaüini oluşt ur nal: tadır, (Tablo - 51) "Dış para ila odanada" ranan sanan girilon 
darboğazlar nodaniylo ithalatta gociknolor olmakta vo çogukerdo tüketim novsinin- 
don sonra galon gabrolar uzun slira stoklarda boklotilnoktodir. Özclliklo son yıl¬ 
larda sık sık aovsinlik sıkıntılarla karşılaşılnaktadır. 
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TABLO - 51 
UB TP Döne.ni'ndo Gübre İthalatı vo Değeri 

1000 TOK-1000 dom; 

Yıl   [lij: ta. r__ _ Boğcy _ .. 
1973 3625,1 174.131,3 

1974 1336,4 164.771,4 

1975 43ö,3 30.294,0 

1976 3451,0 184.526,3 

1977 3629,0 270.120,0 

12479,0 823.043,0 

Kaynak : Gıda-Tarıa vg Hayvancılık Bakanlığı-*- Türkiyo Sınai Kalkmna 
Bankası 

Ki aya sal gabrolar in takatini ilo ilgili olarak bu aşana da iki ön ani i noktanın 

ela ha l> ' lirtilnosi garoknoktedir. ûi Mm, 
1- Önolliklo planlı donanda sağlanan büyük ölçiidakii^artır»larına rağnaıı 

Tiirki.yo’nin gabro takatini hontis yotorsisdir. 

Bu alanda kullanılan uluslararası göstergo, okilobilir tarı.n alanının bir 
hektarında kullanılan bitki besin naddesi (1'-I4 P205 4 K 0) .Miktarıdır. Boyla e i bir 
karşıla ş t ima Birloşniş îlillotlor Gıda vo Tan.m Örgütümün (PAO) verdiği rakanla- 
ra, soçilon tün iilkalor için bağlı kalınarak tablo - 12’le yapıl,niştir. 

Anılan tablonun incolon.nosiyle do göriilocoği usare, 1975 '/'■ lı itibari./la 
Türkiye’nin birin alandaki gübro tüketini Dünya vo Asya orta lanaşının altındadır. 
Özellikle A,E.T, ülkeleri vo bu arada fuııanistan, Bulgaristan, üonanya gibi yakın 
konsularla aradaki fark iso hayli yüksek. 

Tabio’da görülnoyon 197ö ve 1977 yılı tükotinlerinin iso sırasıyla 41 »6 
vo 4517> kg. olarak gorçokloş.nosi boklonnoktodir. l/ 

2- Gübro tüketirinin bölgelere vo iolot.nolcro göro dağılım clongosizdir. 

"1970 yılında dağıtılan 1,3 nilyar TL. lik gübrenin 10,30?u orta-Kur. oy, 
ep 19,44’ü Ego, cp 13. 9ö’bi îînrnara, p 31,16’sı Akdeniz, $ 1,13’ü Kuzay-Doğu, # 2,39’u 
Günoy-Doğu, /« 11,18’i Karadeniz, % 3,50‘i Orta-Doğu, % 6,06’sı d". Orta-Giınoy bölge¬ 
lerine tahsis e di İniştir"2/ 

Anılan yıllarda okilobilir toplan tarm aı .sisi 27.471,000 hektar olarak almnıştır. 
(ÜBYKP- Sayfa 229) 
Kiayasal Gübre kullanmınm Bölge vo İşlotncloro Göre Dağılını-DPT Sosyal Planla «a 
Da ir o si - 1975 ; TÖP.JFER I-loto 
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Gar çoktan tanınsa 1 'bölgeler itibariyle da İcar kaçma kullanılan gübro Miktarla 
rınm varillimi tablo - 5 2’da ki dağarlar yukarda vorilan doğarlarla uyanludur. 

TABLO-52 

Tarmsal .Bölgelor İtibariyla Bakara Atılan Gl.bra-1970 
(Dağar Olarak) ij 

T, L. lık Gnbra^Bokar 
Bölge lor   Gübro (T, L. )  İndoks 

1. Orta-Kuzey 5,2 > 4 
2. Ego 13,6 152,0 

3» 11arnara 13,5 151,7 

4« Afcdoniz 32,0 359,9 

5. Kuzeydoğu 1,2 13,6 

6, Güneydoğu 1,5 16,9 
7. Karadeniz 14,9 167,5 
o. Orta-Doğu 3,5 39,3 

9» Orta-Güney 4,2 4,3 

TÜRKİYE ORTALA' İASI 0 j9 1( 

TUkotilcn gübrenin bölgeler arası dağ ilminin 1971 va 1975 yılları için 
varildi i tablo - 53’toki doğarlar bir ya'-nıyla bölgalor arası dengesizliği doğru¬ 
larken diğer yanıyla da dongosialiğin devan o t.nokta 'olduğunu göstornontadir, 

TABLO - 53 
Bölgelere Göre Gübre Takatini 2/ 

Bölgelor 
Orta-Güzey 
Ego 
İla ma ra 
Akdeniz 

kusoy doğu 
Güneydoğu 
Karadeniz 

Orta-Boğu 
Orta-Güney 

TOPLAM 

m. 

Gübre 

*276,3* 
414,7 
435.6 
761.6 
23,0 
67,9 

245,1 
95,3 

221,4 
2541,7 

Oran Gübre Oran _ 
11 420,8 
16 576,1 16 
17 713,0 19 
30 929,9 26 

1 34,5 1 
3 137,3 4 
9 201,9 o 

O 

4 173,1 5 
9 317,2 9 

100 3691,3 100 

olgo ve İşlat.noİcra göre dağ ılı. 
DPT Sosyal Plan lana Dairesi. 
G'JİTAYSU Akne t - Madde Araçtırnası(Gübrc)- Ticaret Bakanlığı, Din Ticaret Ganol 
Sekreterliği (1976) 
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Çor; itli iglotma büyüklüklerine gör o kullanılan ki my a sa 1 gabro vo bunlardan 
yararlanan işletme sayılarına Türkiye çapında bakıldığında şu sonuçlar çıkmakta- 
d ır. 

" 1-4° dekar arasındaki iş lot.no lor t da iş lotma lorin % 65, 99'unu toşkil odor- 
kon tüketilen toplan gübrenin fi> 22,62'sini kullanmaktadırlar. 

41-100 dekar toprak büyüklüğüne sahip işletmeler gübrenin 31,42'sini 
tük o tir kon tün hanelerin 22,56’cmı meydana getirmektedirler. 

101-500 dekar işlatao büyüklüğüne sahip orta tiptoki işletmeler tümün 
rp 10,09’u ikon kullandıkları gübre fio 34,3l'dir. 

500 dekardan fasla toprağı olan büyük işletmeler gübranin % 10,95'ini 
kullanırken tlim işletmelerin fio 0, 56 's mı oluşturmaktadırlar. 

Özetle, 100 dekara kadar cüce vo büyük tipteki işletmeler, tüketilen top¬ 
lam gübrenin fi 54»24*ünü kullanırken tüm işlatmolorin fio 88,55'ini meydana getir¬ 
mektedirler. Buna karşılık 100 dekardan fazla toprağa sahip orta vo büyük işlat¬ 
molorin gübre kullanma payı % 45»76, Tüm işletmeler içindeki oranıysa fi> 11,45’tir" 1/ 

TABLO - 54 r t 
Gübre Tüketiminin İşletme Büyüklüklerine Göre Bağılım1-1970 

Dekar-Gübro(lOOO TL), 
ğyaklüğü TüJcotilon Giibro fio  İşletme Sayısı fio 

290. 281 22,82 2.074.214 65,99 
410.571 31,42 693,046 22,56 

454.965 34,81 334.647 10,89 

143.056 10,95 17.464 0,56 

1,306.872 100,0 3.072.371 100 

l/, 2J TÖIÎÜIîSR ilete- Kimyasal Gübro kullanımının Bölge vo İşletmelere göre dağılımı 
DPT Sosyal Planlama Dairesi. 
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4.1 - Tedarik ve Dağıtım 

Temel mal olarak kabul adilen va bu nadanla da ticarotto serbest olarak 

panarlana va çatını sözkonusu olmayan kimyasal gabrolârin tedarik vo dağıtımı¬ 
na ilişkin tüm gar o klor kamu kuruluşlarınca yarine getiri İnektedir. Komunyla. il¬ 
gili olarak, sananla değişen dür enle no lor getirilmaklo birlikte, tedarik vo 
yurt düzeyinde dağıtım görevi esas olacak Türkiye Zirai Donatın Kurumu’na 
(TZDIC) verilmiştir, TZDK ile birlikte Türkiye Şeker fabrikaları A.Ş,’Aa teda¬ 
rik vo dağıtın işiyle gorovlondiriImoklo beraber, bu kuruluşun çalışmaları 
çoğunlukla pancar ekicilerinin gereksinimini karşılamaya yönelik olmuş bu ne¬ 
denle do toplam tedarik ve dağıtımdaki rolü pancar tarımıyla sınırlanmıştır, 

Türkiye şeker fabrikaları A.D.’nin todarik ve dağıtın görevini yalnız¬ 
ca paıicar ekicilerinin gereksinimini karşılayacak düzeydo yapması hususu 
29.4.1976 tarih ve 7/l1633 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla resmileşmiştir. 

Bu iki kuruluşun dışındaki kamu kuruluşları, tarım kredi kooperatif¬ 
leri vo tarımsal anaçlı diğer kooperatif vo kuruluşlar ile Türkiye Ziraat 
Odaları, gerekli koşulları yerine getirmek vo Gıda-Tarım vo Hayvancılık Ba¬ 
kanlığı ’nm onayını almak koşuluyla iki ana dağıtıcı kuruluşun satış '.nitesi 
olarak görov alabilmektedirler. 

Todarik va tüketimo ilişkin torna 1 hedefler ise; Baş Yıllık Kalkınma 
planları va yıllık programlar çorçovosindo Gıda-Tarım vo Hayvancılık Bakan¬ 
lığı ila DPT tarafından ortaklaşa saptanmaktadır. 

Tedarik ve tükotino ilişkin programların Joasırlanması ile uygulamanın 
do no ti mi Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aittir. Bununla birliktej .yıl¬ 
lık gübre todarik ve dağıtım programlarının uygulanmasında koordinasyonu sağ¬ 
lamak, gerekli finansman ihtiyacını: toebit ve kaynaklarının temini, üretim, 
ithalat, dağıtım ve finansman konularında karşılaşılacak darboğazların tes- 
bit vo giderilmesi konularında tavsiyede vo gereğinde önerilerde bulunmak vo 
koordinasyonu sağlamak amacıyla (adı vo katılan kuruluşlar değişmokla birlik¬ 
te) komitalar oluşturulmaktadır» 

Todarik vo dağıtım goçmişton günümüze doğru incelendiğinde bolirli 
gelişmeler (başlangıçta çok sayıda ve dağınık olan kuruluş sayısının azal¬ 
tılması va giderek tok ’o indirilmesi , koordinasyonun Bağlanması gereği iiz o rin¬ 
de durulmanı gibi) görülmekle birlikte henüz yotorli düzeye erişilememiştir. 
Halan çöz ilmlo no mo mi ş sorunlardan bazıları köken itibarimle tedarik ve dağıtı¬ 
cı kuruluşun boyutlarını da aşan vo ülke düzeyinde ola abanarak çözümlenmeci 
gereken sorunlardır, (kıllardır süregelen üretim yetersizliği,dış ödemeler¬ 
deki güçlükler, bir alt yapı sorunu olan taşıma sorum: gibi.) 

Gübro ihtiyacı yurtiçi üretimle karşılanamadığından, halen büyük oran¬ 
da ithale dönük bir todarik sistemi uygulanmaktadır. 



74 

Başla dış odana Güçlüğü oİnak asara çoşitli nadanlarla ithalatta 
noydum galon gccifcmolor .yüz undan tedarik odilon gübrolorin çoğu et oklara 
girmakto elir, (Tablo -55) 

TABLO - 55 

Stok Davirlori va Stokların Tedarik ve Tüketirdeki Oranları 

1000 TOK -

Yıl Asotlu 7 ‘osfatlı Potaslı Toplam Todarikto Tük a t İsıda 

1960 53,0 259,4 1,0 314,2 11,4 15,0 
1969 95,6 567,2 0,0 662,8 21,9 28,6 

1970 195,4 390,4 0,4 585,3 23,2 27,5 

1971 166,1 246,0 2,2 414,3 15,1 16,3 

1972 103,1 175,0 3,2 281,3 6,7 0,5 
1973 655,4 267,2 7,0 92 9,6 15,5 25,0 

1974 1295,0 843,9 30,5 2269,4 44,0 72,4 

1975 943,2 933,5 54,9 1931,6 30, 2 52,3 

197 6 '58,5 875,7 29,6 1363,8 17,6 22,9 

1977 1100,3 700,3 10,2 1810,8 22,2 27,5 

Kayna kî Gıda-Tar ısı va Hayvancılık Bakanlığı. 

Gorçakteıi do stefc de virlcri normalin oldukça üstündadir. Bu du: 
stok davirlorinin toplan todarik va toplası ti .katimdaki paylarının v< 
di "i sütunlarda daha s o mut görüln oktodir. 

Stok nü :tarları- ü r 'ti.-.i va ithalat mü starları (Tablo - 21 vo 
ila karşılaştırıldığında, bası .yıllar lira t in yada ithalat miktarlarına 
çok yaklaşan va hatta aşan stok dovirlorina raelauraktadır. 

Örnoğin azotlularda 1963-64-70-71ı focfatlılarda 1964~66~67“6G 
74 vo 75 yıllarında dovrodan stoklar yaklaşık uratia düsoyinda va gaııo 
a e ot İr lar da 1973-74-75» fosfatlılarda iso 1969 va 1970 yıllarında îiro- 
tin »iktarmın üzerinde garçoklo■}aiştir. 



75 

Stokların bu denli yüksek ol.masına rağmen liman boşaltma kapasite— 
lorinin yotorsisliği, taama vo özollifclo do D.D.Y ilo taşımada karşıla¬ 
şılan göçlüfclor honliz gideriloaodibinden bölgosol ûüsoydo gubro darlığı 
M o 7 da ne. go 1 m a kt o d ir. 

Tedarik vo dağıtır hizmetlerinin halihazırdaki finansman kaynakla¬ 
rının haçlıca lan s Ziraat Bankası Kredileri, 440 sayılı yasanın 24, Madde¬ 
sini gör o sağlanan bütço sübvansiyonu, peşin satışlar vo toainat moktupln— 
rı kargılıklarıdır. Peşin satışların toplam satışlarındaki payı $ 40 dola¬ 
yındadır. Buna karşılık Ziraat Bankası vo Kooperatiflor kredi lori de $ 40* 
lık Lir paya sahiptir. 

Tedarik vo dağıtımla görevli kuruluşların finansman gereksinimleri 
için 1963 yılında Ziraat Bankası neadindo oluşturulan 150 milyon TL.lık 
fon, gorok gubro tüketiminin hızla artması vo gerekse kredilerin geri dö¬ 
nüş oranının düşüldüğü nedeniyle hor yıl artırılarak 1974 .yılında 3,233 
milyar liraya vo 1975 yılında Herkes Bankası munzam karşılıklarından da 
2 milyar TL. bu fona aktarılarak 1975 yıla itibariyle yaklaşık 5,5 milyar 
TL’yo çıkartılmıştır. 44-0 sayılı yasanın 24. maddesi gereği yapılan bütçe . İL 
sübvansiyonu iso 1971 yılında 37,2 milyon TL. ikon 1977 yılında yaklaşık 
4 milyar TL, ’yo ulaşmıştır. Ancak mevcut finansman kaynakları yetersin 
kaldığından tedarik ve dağıtımla görevli kuruluş. (TZDIt) öne Ali ölçüde 
finansman sıkıntısı çekmektedir. 

4.2- Fiyat 

Kimyasal gübre fiyatlarının ayrı bir başlık altında incolo.no konusu 
yapılmasının başlıca nedeni; henüz serbest şekilde pazarlanma vo satışının 
yapılamayışı ilo fiyatlar:, ilişkin bası özel düsonlonolerin getirilmiş ol¬ 
ması vo bu durumun yarattığı sonuçlardır» 

Yurtiçindo lirotilon gubro lor in fabrika vo perakende satış fi ■••atları 
1973 yılına dok kararname lorlo saptanmış, ancak 8/5/1973 tarih ve 7/6367 sa¬ 
yılı Bakanlar "Kurulu kararr ilofabrika satış fiyatlarının düzenlenmesi ka¬ 
rarname dışına .çıkarılarak; Tarımı, Sanayi ve maliye Bakanlıkları ve dm.'.iti¬ 
ci kuruluşlar ilo üretici kuruluşlar arasında yapılacak protokolla saptan¬ 
ması kararlaştırılmıştır. 26/2/1975 tarih vo 7/9586 sayılı kararnamede iso 
fabrika satış fiyatlarının saptanmasının ürotici kuruluşlarla ana. dağıtıcı 
kuruluşlar arasında yapılması, anlaşma olmadığı takdir do sorunun ilgili kuru¬ 
luşlardan oluşan "Guore Komitesi,, tarafından çözümlonmosi esası gotiril.miş- 
tir, 29/4/1976 tarih ve 7/11838 sayılı son kararnameylo de "Gübre Komitesi,, 
kaldırılarak anlaşmazlıkların çözümünde Gıda-Tarım vo Hayvancılık Bakanlığı 
tok yetkili olarak görevlendirilmiştir. 

Perakende satış fiyatlarının Bakanlar Kurulu kararlarıyla saptanması 
şeklindeki uygulamaysa halen sürdürilmofctudir« 
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Sürdürülen bu uygulama içorisindo gonollikla, porafcondo satış fiyat¬ 
ları fabrika satış fi#atlarının oldukça altında tutuİraktadır. (Tablo - 56) 

Tablodan da görüldüğü ; ibi 1974 yılında fabrika satış fiyatları bü¬ 
yük ölçüde ar t.niş tır. Özellikle lıammaddo fiyatlarındaki aşırı artışlardan 
kaynaklanan fiyat artışları tan dîinyn iilkolorindo görülmüştür. Dünya ölçeğinde 
görülen bu fiyat artışları özellikle 1975 yılının ikinci yarısından itibaren 
gorile,1aoyo başlamış vo fi 'atlarda düşüşler gözlenmiştir. 

Fabrika satış fiyatlarındaki artışlara paralel olarak parakanda satış 
fiyatları da 1974 yılında yeniden düzenlenmiş vo özelliklo azotlu giibrolorda 
perakende fiyatlar fabrika satış fiyatlarının üzerine çıkarılmıştır. 

Fabrika satış fiyatları; azotlu gübrelerde artmaya devam otaooino vo 
fosfatlı gübrelerde ise çok az düşüşler ^(Diarnonyum fosfat'ta *fo 1,05; TSP’do 
% 3,3 vo lîSP'de 1 19,5-düşüş ) göstermesine rağmen perakende satış fiyatları 
1975 yılında iki koz düşürülmüştür. (1975 .yılı sonu itibariyle fi atlardaki 
diişmo oranı azotlularda c/o 36.7 - 41.5, fosfatlılarda ise fo 44.3 - 54*0 ara¬ 
sında olmuştur,) 

Parakanda fiyatların fabrika satış fiyatlarına yöre böyle büyük oran¬ 
da düşük tutulma s ınŞgorokço olarak, tarımın önomli bir girdisinin üretici,70 
ucuz cağlan:‘ası, böylocc do gübre tüketimi vo tarımsal üretimin artırılacağı 
gösteri İnektedir, 

dernekten do kimyasal gübreler, tarımsal üretimin artırılmasında 
diğer faktörlere (sulama, makine İnş ra, tarımsal mücadele, iyi cins tohum¬ 
luk v.b) göre üstünlüğe sahiptir. Vo gübre fiyatlarının düşük olması da 
doğal olarak tiikotimi artıracaktır. Ancak konuya; "tarımsal liretimin artı¬ 
rılmasının salt gübreleme ile sağlanacağı ve özellikle do gübre tüketiminin 
ancak gübreyi ucuz fiyattan varmakla artırılabileceği,, 5aklinde bakmakdn 
yanlıştır. Şuasından eksiktir. Türkiye özelinde tarımsal üretimin gereği 
gibi artınla mayış 1 nedenini; yeterince gübre kullanıla ma y ışı kadar, modern 
tarım araç vo goroçlorinin kabul edilebilir bir fiyatla üreticiye arzodilo- 
mo.ua s i ndo, sulama, tarımsal müendalo, iyi cins tohumluk gibi girdilerin 
yeterince sağlanamara smda da aramak gerekir. 

Gübre tüketiminin artırılma sinek fiyatlar kadar önemli olan, uygun 
gübre çeşitlerinin yotorli miktarda, istenen zamanda, dilenen şorde ve kabul 
ofti lobi lir (ürün fiyatları ile optimal düzeyde dengelenmiş) bir fiyatla 
tüketiciye sağlanması, kredi mekanizmasının yotorli düzeyde işletilmesi, 
gübrolomanin zamanında vo tekniğe uygun yapılmasını sağlıyacak araştırma- 
eğitim vo yayın çalışmaları gibi hususlar da vardır. 
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Gorçafcton de gabro tüketiminin vo giderak tarımsal lirotımin artırıl¬ 
ması yukarıda cayılan faktör lor in bir bilaşkasidir, Gübre la,'no de banlardan yal¬ 
nızca birisidir' 

Ilovcut fiyat uygu la ansına göro, Todarik vo dağıtımla görovli kurulun- 
larm fabrika satın fiyatları ilo parakanda sat15 fiyatları arasındaki fark¬ 
tan dolayı uğradıkları sarar 440 sayılı yasanın 24» maddesi goroğinco biit- 
çodon karşılanmaktadır. Anılan davla t sübvansiyonu özeİlikle son yıllarda 
önomli boyutlara ulaşmıştır, (Tablo -57) 

TABLO - 57 

Gubro Satışlarında Biitçodon Karşılanan Gör ov Zararları 

1000 TL, 

Yıl Hiktar 

1971 37.193,0 

1972 83.747,8 
1973 437.732,3 

1974 1.131.675,0 

1975 2.527.425,7 
1976 3.437.698,0 

1977 4.076.408,4 

Kaynak: TZDK - Türkiyo Şokor Fabrikaları T.A.Ş. 

Türkiye 'do toprakların dağılımı vo işlotmo büyük lük lor i no göro gübre 
takatimi dougacizdir, (Tablo - 54) 0 nodonlo dovlot sübvoneiyönünün da bü¬ 
yük ölçüde dengesiz dağılımı sözkonusudur. 

Oto yandan azotlu gubrolorin (özellikle do amonyum sülfat va iıranin) 
sanayido (tutkal, moiamin, tarım ilaçları, boya, apre vo omprimo, koşmatik, 
dotorjan, dori, cam vo cam oşya gibi) kullanılması sözkonusudur, İstanbul 
Ticaret Odasının (İTO) yaptırdığı araştırmaya.göro bu alanda kullanılan 
gübro miktarı hayli yüksektir. 



5. TALEP - ÜRETİM PROJEKSİTOHU 

dübro üretiminin gere.'' planlı dönom öncesi ve gerekse planlı dönen¬ 
de talebi kar5ilayamadiği, o nedenle do açığın ithalatla kapatılmaya çalı¬ 
şıldığı "üretim,, ve "Tüketim,, altbaşlıJclarında ayrıntılı olarak incelenmiş 
ti. Su kısımda ise üretim vo talobin önümüsdaki dönemlerde, nasıl gelişocoğ 
ük or i nde duru1a ca k tır. 

önümledeki 5 yıllık dönemde üretimin nasıl golişocoğinin tahmini; 
kurulmakta ve kurulacak olan tasislerin gerçekle, a ma ola sacları dikkate 
alınarak, talep gelişiminin tahmini ise; 

1- 1950 - 77 yılları arasındaki tüketim eğilimine göro regrosyonla, 

2- Tüketimin, özellikle plan dönomlerindoki artın hızları dikkate 
alınarak soçilon yıllık ortalama artış hızlarına göre, 

yapılmıştır. 

- Tüketim eğilimine göre fosfatlı gübre talebi 

fosfatlı gübrelerin 1950 - 1977 yılları aracındaki 28 yıllık tü- 
kotimi veri olarak alındığında, 4. darocadon 

T =» - 0» 33 E 07 + 0.21 E 06X - O. 25 E 04X2 - O.36E 02X^ + 0. 60E 00X4 
donklomi olda edilmiştir. Bu ragresyon donklomino göre hesaplanan fos¬ 
fatlı gübreler talebinin DBYKP dönemi boyunca dağişimi aşağıdaki gibi 
olmaktadır. 

Yıl Talep (TOÎl) 

1978 2.995.162 

1979 3.308.145 

1980 3.644.000 

1981 4.003.656 

1982 4.388.057 

- Tükatim eğilimine göre azotlu gübre ta lobi 

Azotlu gübrelerin 1950 “ 1977 yılları arasındaki 28 yıllık takatimi 
veri alındığında, 4» dorecadan 

T « - 0.19E 07 + 0.18E 06X - 0.26E 04X2 - 0.39 E 02X3 + 0. 69 E 00 X4 
danklomi oldo edilmiş ve buna göre yapılan DBYKP dönemindeki azotlu gübre 
talebi aşağıya çıkarılmıştır. 



00. 

Yıl Talap (Ton 

1978 3.354.461 

1979 3.740.435 

1980 4.154.400 

1931 4.597.438 

1982 5.070.649 

Veri olarak alınan 1950 - 1977 yılları arasındaki 28 yıllık donan
daki fosfatlı va azotlu glibra tüketin trondinin diizgün bir gelişim gös-
tornafcâsi (sanan zaçsan ona ali ölçüde inig-ç ıkın lar yapması) nadanıyla 
rogros.yon donklo/ai dar e c o ainiıı daha fazla artırılmasına gorak gör iila^i n-
tir. 

Gabro tslobini otkilo.ycn çok sayıda doği.ş konin (Sulama, finansman 
vq kredi olanakları, pazarlama, aakinalaştoa va nodarn tarım takniklori-
nin uygulanması, ürün-gubro fiyat ilişkileri, doğa koşullarıtarımsal 
nücadalo, eğitim va araştırma iıizaotlori v.b ). varlığı vo bunların 
goçaiç donanlardaki otkilari nodoniylo giibro tiika t ini Adoki doğişma larin 
talep tahmin yönetiminindayana'ğa. olarak kullanılan geçmiş dönonlardaki ' 
doğorlorin yoni döneme projakta cdilmasina da yansıdığı va bu nadanla do 
rogrocyonln alda adilan talep değerlarindo sapmalar olduğu görülmoktodir, 

O yüzden daha çok geçmiş 3 plan dönomindoki golişmolero bakılarak 
bir ta lop tahmini yapılmaya çalışılmıştır. Suna göro ünümüzdoki 5 yıllık 
dönem için tüketimin, azotlu gübrelerde yılda ortalama % 9, fosfatlılarda 
fû 3, pot aslılarda ise ^5,5 dolayında artacağı tahmin o di İnektedir, 
(Tablo - 59) 

TABLO - 59 

Talep Projeksiyonları (iV.Baş Yıllık Plan Dönemi) 

Yıl Asotlu Fosfatlı Pötaslı 
'1000 TON 
. Toplam 

1973 3454*4 3638,1 42,6 '7135,1 
1979 3765,3 3929,1 46,5 7740,9 
1930 4104,2 4243,5 50,6 8398,3 
1931 4473,4 4582,9 55,2 9111,5 
1982 4876,2 4949,5 60, 2 9885,9 
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19Ö2 yılı sonu itibariyle ulaşılacak uratia kapasitesi vo bunun 
projeksiyon doneni içindeki dağılımının isa tablo - 60’daki gibi olacağı 
tahmin o di İnaktadir. 

Tablo - 60’tan yararlanılarak azotlu vo fosfatlı gabro uratin 
tnhninlari yapılmıştır. Bu tahminler yapılırken yıl içinde yani tosis- 
lorin da dovroyo girocoği ve mevcut durum dikkato alınarak % 75’Ük 
bir kapasite kullanımı öngörülmüştür, (Tablo - 61) 

Tablo - 59 vo Tablo — 6l’in vorilorino göre üretim - ta lop den¬ 
gesi çıkarılmıştır, (Tablo - 62) Buna göre azotlularda dönem başındaki 
yaklaşık 1 milyon tonluk açık, dönem sonunda 650 bin tonluk fazlalığa 
dönüşürken (Ancak hemen belirtmek gorokirki üretimde görülen 19Ö2 yı¬ 
lındaki sıçramanın ne oranda sağlanabileceği henüz kuşkuludur) fos¬ 
fatlılardaki açık dönom sonun:1, kadar devam otmoktodir. 
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6- İSTAHDAU vo İŞGÜCÜ EGİTİIİİ .... : 

lialon İşletmede bulunan t o si,a lor in topla/ıı istihdam gücü 1978 yılı I.yarısı iNtotfMMMt 
itibariyle yaklaşık 10752 kişi olarak çıkarılmıştır» Bunların 9227'si işçi, 604’u tok- 
nilc personel vo 921 kişisi do idari pars ona 1 olarak istihdam odilmaktodir, (Tablo-63) 

TABLO - 63 

Gübre Sanayiinde İstihdam Sorunu 

Kuruluş İdari _ El o man Teknik Elaman İ2&L, Tople 

Azot Sanayi T.A.S. 1J 700 373 6054 7127 

Akdeniz Gübre Sanayi A«Ş* 20 50 304 874 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 3,3 59 732 879 

Bandırma Gübro Fabrikaları A.Ş, 30 15 450 495 

İstanbul Gübre Fabrikaları A.Ş 30 53 330 913 

Ego Gübro Sanayii A.Ş. 50 50 300 400 

Türkiye Bomir Çolik İşletmeleri 3 4 57 64 

921 604 9227 10752 

Kaynak î DPT - Kuruluşlardan Alman Bilgiler, 

İşçilorin tümü toplu sor loşno hükümlarina göro, Anot Sanayi vo Türkiye 
Bomirçolik İşlo t ma1arini n dışındaki kuruluşların idari vo taknik pareonali toplu 
sörloşmo! ya'da or.ol cörloşaoli olarak, Ar. ot San-/i ve: Türkiye B.m.ir Çelik 'îglctma~ 
üt binin idari ve teknik porsoaeli isti 657 say: ı Devlet mamurları yuutaı hükümlorino 
göre istihdam odilmaktodir. 

Kuruluşların tümü kalifiye o laman bulmada güçlük çaktiklorini boyan atmak- 
todirlor. Ancak; Asot Sanayii ’nin dışında kornon hiçbir Kuruluş işglioü. eğitimini 
osaslı olarak alo almış doyillordir. (Ar,ot Sanayii iso, 1976 yılında Kütahya 

; Fabrikaları yanında kurduğu "İşbaşında Eğitim Ilarko e i" tacislarinda halan işçi 
icadamosindeki personeli oğitmaktodir, ) 

Taknik elaman vo teknisyen kadomosindoki bir kısım elemanın genellikle tesis¬ 
lerin kurucusu olan firmanın kendi ülkesindeki bonr.or tesislerinde 2-6 ay kadar sü¬ 
ren oğiti mi dışında işgücü oğitimi yapılmamaktadır, Vo şaton oğitim denildiği samanda 
bu anlamdaki bir oğitim anlaşılmaktadır öc ne İlikle. 

Oysa tüm parsonolin-ösolliklo do işçi vo teknik porsonolin-işbaçmda oğitimi 
|' cüroklilik taşımalıdır. Eğitim konuları teknolojiye yönelik olduğu Aşçi sağlığı vo 
I İş güvenliğine * do yönelik olmalıdır, ltadar 

l/ Bu yıl sonunda İşlotmoyo alınacak olan Azot Sanayi Gemlik Gübre Tosisindo çalışan 
925 kişi dahildir. 



III. BÖLülî 

SEKTÖRÜ1T BAKİLİ]A SORURLARI 
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1- ÜRSTİIIE İLİŞKİN SORUNLAR S 

İlgili bolümde de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Türkiye1 da gübric 
«sanayiinin 'başlıca sorunlarından birisi vs halen en önemlisi "üretin yeter- 
esİk liği"dir, Tansl nedeni ise mevcut kapasitenin tan ku İlamla ma y ışı d ır, 

Garçoktan bu sanayiin son onbeş yıllık dönende, sahip olduğu kapasi- 
ttanin öO.O’ı, son on ‘ yıllık dönomdakinin $ 5ğ.4’ü ve son boş yıllık 
ettonamdakininsa ancak 'fo 46. 6’sı kul lanı lab i İniş tir. Bununla birlikte plâa- 
lianan tesislerin yatırın sürelerinin uzaması nedeniyle öngörülen siirade 
gjarçokloştirilonemolori do bir diğer önemli otken olmakla birlikte temel 
ojtkon büyüle ölçüdeki atıl kapasitenin varlığıdır. 

Atıl kapasite ise, başta "hammadde" olmak üzera "enerji", "teknoloji", 
”’finan3,man" va "İstihdam ve işgücü eğitimi" gibi sorunların bir sonucudur. 

Ta.maldaki bu sorunları ayrı ayrı incolomoyo goçmodeıı önco hemen belirt¬ 
mek gerekir ki; konu,muz olması nodoniylo başta gübro sanayii ve sanayiin 
dliğer alt kosimlorindo mevcut atıl kapasitenin kullanılması. Yeni yatırımla- 
r'in daha çok kaynak üreten alanlamdaigt yapılması Türkiye’nin önündeki va çöz- 
mıasi garakan sorunlardan birisidir. 

1.1- Ham,madde.... : 

Türkiye’de kimyasal glibrâ sanayii büyük ölçüde dışa bağımlı olarak ku¬ 
rtulmuş tur, Jhı bağımlılık özolliklo fosfat kayası- pirit gibi hammaddeler, fosfat 
aısidi»sülfat asidi vo amonyak gibi aramaddolor yönünden çok daha belirgindir, 

ilazıdağ’dan gar çoklaş tiril an va ilk koz 1977 yılında gübro sanayiin de 
kmllanılan 20 bin ton fosfat kayası dışında, fosfat kayasının tamamı, piritin, 
amonyağın, sülfat asidi ve fo3fat asidinin bü,yük bir kısmı halen ithalatla sağ- 
İnanmaktadır, 

îlovcut pirit rezervlerinin yıllardır yalnızca ihtiva ettiği bakır oranın- 
dm ele alınması ve sanayinin önomli bir gjrdisi olan sülfat asidi üretimina 
.yönelik olarak doğcr lendirilmoyişi, bunun da ötesinde kurulu kapasitesi ‘325 bin 
tcon/yıl’a ulaşan pirit üretim tesislerinin çalıştırılamazın 1. 

Güneydoğu Anadolu-, bölgesi fosfatlarının içlotilmeci sorununun geç ala 
al. m ma sı vo elo alındıktan sonra da sürdürülen çalışmaların yavaş i lor lama- 
sil. 

Kurulan tesislerin çoğunlukla va daha başlangıçta amonyak vo fosfat 
asûûiniu tesis dışından-yur,tiçindon sağlanamıyacağı bilindiğine göre itiıa- 
la-.tla- sağlanması esasına göre kurulması. (Entegre olmayan yada montajcı 
ni. t elikte kurulması). 

îiavcut sülfat asidi tesislerinin özolliklo hammadosislik ve teknik arı¬ 
za.lar vc proje hataları nedeniyle çok düşük lcapasitodo (ğ> 22-20) çalıştırıla- 
bi.lmolori. 
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Nodonlcriyledir ki; bu boş ana girdinin büyük oranda ithalatla sağlanması 
sourunluluğu doğmaktadır. 

Özellikle, karşılaşılan "dış odamo" güçlüğü vo o arada ürotici kuruluş la- 
rı.n id finansman çıkıntısı nedeniyle ham vo ara maddalarin ithali büyük sorun 
olLmakda, çoğu koz ürotim yavaşlamakta ya da durmaktadır. 

Sorunun çözümü, büyük ölçüde yurtiçi hammaddo kaynaklarının iirotimo goçi- 
ri.lmasina bağlıdır. Vo halon Türkiye ’nin artan ölçüdo bir dış borçlanma vo dö** 
vi.s sorunu ile karşı karşıya bulunması, hammaddo kaynaklarının harokoto geçi¬ 
ni. rilmosi vo sanayide kullanılması yöıründon önomli bir zorlayıcı etkendir. Vo 
sonum doğal kaynakların ürotim o açılması olunca da maliyot farklılıkları bir 
ölLçüdc "bolirloyici otkon" olmaktan çıkarılabilecektir. Eu tur uygulamaların 
diünyada örneklori çok görülmüştür. 

1.-2- Enerji .... : 

Günümüz Türkiyo1 sinde mevcut altyapılar (enerji, haberleşme, ulaştırma) 
sama yittin goroksinimini yoterinco karşılayamamaktadır. Bunlardan özolliklo 
"eenorji" yönünden bir darboğaza girilmiştir. Enerji kısıtlamaları ürotim i 
oUumsus yönde otkilorkon, ani anorji kosilmolori tosiklarin uzun süre devre 
duşa, kalmasına vo işletmelerde bolclcnilmoyon arızalanıl çıkmasına no don ol- 
marktadır. 

Enerji yatırımlarının diğor yatırımlara göro öncelikle ala alınsa sı ve 
samayinin tümünü ilgilendiren bu soruna çözüm bulunması gabro sanayii için do 
önıem taşımakta'-"'ir. 

1»3- Teknoloji .... : 

Goncl olarak "teknoloji transfori"ndo var olan sorunlar bu soktördo do 
geoç erlidir. 

Öncelikle bolirtmok gorokirfci; teknolojinin transferinde ileri teknolo¬ 
jilinin seçilmesinin taşıdığı önem büyüle. Ancak; on yetti teknolojileri almak, 
a .'.ma yalnızca almakla da sanayileşmek olanak dışı. O Hodanla teknolojinin it- 
hm linin toknolojik birikim oluşturmaya, yerli teknik kadroların eğitimine ve 
a ıraştırma kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak kullanılması gorokmok- 
t oo dir. 

Alınan teknolojilerin ülke koşullarına uyarlanmasını, toknolojik biriki¬ 
mdi sağlayacak şekilde kullanılmasına yönelik araştırma-goliştirmo çalış¬ 
malarını yapacak morkoz/merkezlor oluşturulmalıdır, Finansmanı iso doğrudan gübre 
scoktöründe faaliyotto bulunan kuruluşlarca sağlanmalıdır, Böylosi bir girişim 
k:ısa sürede sonuç vermese bile, gübre soktöründo vo genel olarak da sanayide 
b:ir altyapı oluşmasına katkıda bulunabilecek, özolliklo do bazı kuruluşlarda 
a:mırlı da olsa yapılmakta olan dağınık vo çoğu akademik düzeydeki çalışmala¬ 
rım uygulamaya yöneltilmesini sağlayabilecektir. 

Teknolojik bağımlılığın ezellikle "anahtar teslimi" şeklinde sürdürül¬ 
mece inin sonucu olarak, sıradan ma İs o no lor in bile yurtdışmdan sağlanması go- 
r<oği doğmakta, bu ise üretimin aksamasına noden olmaktadır. Gübre sanayiinde 

"aınahtar teslimi"toknoloji transferi hiç olmazsa toknik acıdan zorunlu deyii- 
dıir artık. Ilavcut teknolojik birikim gübre tesislerinin kuruluşuna önomli 
.'«atkılar koyabilocok düzey dedir. 
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1.4- Finans.uan .... : 

Finansman sağlanmasında iç vo dışta karşılaşılan güçlüklor nedeniyle; 
i kurulması pl^anlanaıı. tesisler do yatırın süreleri uzamakta, işletmeye alın- 
;maları gecikmektedir, İşletmede "bulunan tesislorinso; yedek parça vo işlet- 
.no girdilorinin-ozoİlıkla han vo aranaddolorin-sağlanmasında bliyüic güçlük¬ 
ler la karşılaşılmakta, bu nedenle do üratin düşmekte va zaman zaman da dur- 

.maktadır. 

Ekonominin gonol bir sorunu olması nedeniyle dış finansmanın sağlan- 
;masında karşılaşılan güçlaklor üzerinde durulmayacaktır. Ancakj dış ödeme¬ 
lerdeki güçlüklerin kısa donamda ortadan kaldırılamıyacağı, bu sorunla ilor- 
<dc da karşı karşıya kalınacağı "bilindiğine göre giibra sanayii ham vo ara¬ 
nma ddo lor inin yurtiçi kaynaklardan sağlanması konusu üzerinde onanla durulma- 
isi gerekmektedir. 

Üretici kuruluşların zaman sa.man karşılaştıkları iç finansman sıkmtı- 
£sı ise; gonollikle dağıtıcı kuruluşlarm gübre badelini zamanında ödomoaolo- 
3ri vo basanda gübre alamamaları nedeniyle iirotici kuruluş stoklarının artma- 
İsından kaynaklanmaktadır. Sorunun bu yönünün çözümü; dağıtıcı kuruluşların 
if inan s man tıkanıklığının giderilmesi, daha geniş vo yaygın depolama olanak- 
ÜLarına kavuşturulması ile sağlanabilecektir. 

1.5- İstihdam vo İşgücü Eğitimi .... : 
s orunu 

Sayısal açıdan bir istihdam/sözkonusu olmamakla birlikte, kalifiye iş- 
^gücünün s<?ğlamasında, güçlüklerle karşılaşılmaktadır, 

Türkiye’de eğitimin henüz, Üretime katılacak insaııgücüno üretime dönül; 
lb ilgi lor, teknikler kazandıracak yönde y<?ygm ve örgün olmayışı nodoniylo, bu 
çalanda üretici kuruluşlara da görovlor düşmoktodir, üretimin ve verimin yük- 
tsoltilmosi açısından "işbaşuıda eğitim" büyük önem taşımaktadır. Ancak, Azot 
Sanayii dışındaki üretici kuruluşlardan hiçbirisi bu sorunu yeterince ele al¬ 
em ış doyildir, 

İşgücü eğitiminin üretim vo verim artışına aticisi kısa sürede olmadığın 
edan özellikle de özel sofctör kuruluşları bu konuya kaynak ayırmamaktadır, 

İnsangücü eğitimi, uzun dönem do başlıbaşına vo dovlotço olo alman bir 
İkonu olmakla birlikte, kuruluşlar açısından kısa vadede önerilecek olan iş- 
bjaşında eğitimin sürekli kılınmasıdır. 
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2-TürariE İLİoKİIT S0RÜ1TLAH .... : 

Türkiye 1 do gabro ür o t ini gibi tüketimi do yetersizdir, Son 15 yıllık dönam- 
dafcki yıllık takati,m artış hızı % 23 gibi yüfcsofc sayılabilocok bir doğardo gorçck- 
loşışncsino rağman tüketim, aki lobi lir arazinin birim alanında kullanılan bitki 
boosin maddesi .yönünden halen dünya ortalamasının altında bulunmaktadır. Tüketim- 
da 3 ortalama bir dazoy o çıkılabilmosi için bilo takatim artış hızının önümüzdeki 
döönomda do hayli yüksek tutulması gorofcaofctodir. 

Gabro tîikotiminde karşılaşılan bolli-başlı sorunlara göçmeden önce; 
- Eri- uygun gübreyi 
- 'on uygun zamanda 
- on uygun fiyatta 
- on uygun miktarda 
on uygun yordo bulundurmadı amaçlayan pazarlama yönteminin, düzonli bir 

şookildo işlotilon fcrodi mekanizmasının, sulamanın, modorn tarım araç vo gereç¬ 
le er inin kullanımının, tarımsal oğitim-araş tır ma vo yayın hizmotlorinin giibro 
tüiikc timini olumlu yönde otlcilodiğini bolirtmok gorok.. 

2.1- Todarik ve Dağıtım .... : 

Todarik vo Dağıtım modorn pazarlama yöntemlerine göro yapılmaktan uzak¬ 
tı ır. To darik vo dağıtımla görovli kuruluş birçok sorunla karşı-karşıyadır vo bu j 
no.o donla da yetersiz kalmaktadır. 

Üratim yatarsizliği nodcniylo todariğiiı önomli bir kısmı ithalatla karşı- 
laanmaktadır. Dış odama, limanlardaki boşaltma vo yurtiçi taşımada karşılaşılan 
gttüçliiklor nodoniylo gorakli gübre zamanında sağlanamamakta, kullanım mevsiminden 
sconra gol on gabro lor stoklara girmektedir. Yükselen stoklar depolama vo fiııaııs- 
mcıan sorunu yaratmaktadır. 

Depoluma sorunu vardır. îlovcut dopolar kapasito olarak yo tor simdir. Ülko 
aşanında yaygın doyildir. Bunun da otosindo todarik vo tükotimin önomli bir kıs¬ 
mamın ithalatla karşılanma zorunluluğu tüketim potansiyelindon daha büyük, yurt- 
içlçi taşımada karşılaşılan güçluklor iso goroğindon daha yaygın depolama icapasi- 
ttolorinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Gübronin tükoticinin olino nor- 
nc.ıa 1 kanallardan göçmesini önleyen faktörlerin bulunması dağıtıcı kuruluş /kuru- 
Muşların dağıtım merkezleri vo örgüt olarak daha yaygın olmasını garoktirmek- 
ttodir. 

Finansman sorunu ayrıca incolonooeğindon burada yalnızca, tedarik vo 
ddağıtımı vo dolay isiyle do tüketimi olumsuz yöııdo otkilomokto olan otkonlor- 
ddon biri olduğu bolirtilmoklo yotinilocoktir. 

2.2- Kredi ve Finansman .... : 

Kalen takati lon gübrenin ancak '/ 4011 peşin vo $ 40'ı da fcrodili olarak 
s satılmakta dır. Bu anlamda tüketimin fi iansmanı önom taşı,makta dır. fotorli vo 
ddüzonli olarak işletilecek bir kredi mekanizması gübre tüketimini büyük ölçüde 
aartıracaktır, 
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Tiik.o timin finansmanım saklamak amacıyla kurulmuş ve bugün yaklaşık 5.5 
milyar TL.ye ulaşmış bulunan "Gübre Fonu", geri odama oranının düşük olması vo 
tiiifcotimdeki artışlar nodoni.ylo yetersiz kalmaktadır, F.Onun tüketimdeki goliş- 
mcelor ve geri odo.no oranı dikkat o alınarak uygun düzeye çıkartılması, ayrıca da 
geori öde no oranını artıracak Önlemlerin alınması gorokmoktadir. "Kooperatif çili 
yaygınlaştırılması ve çiftçi-banka ilişkisinin kooperatifler aracılığıyla kurul¬ 
uşa s ı^l/ üzerinde durulması garakon bir öneridir. 

Kredilerin yotorli miktarda olması ve düzenli inlomasinin, Türkiyo öro- 
liindoki bir diğer önomli yaraî*ı da gübrenin tiiko t içinin eline doğrudan vo nor¬ 
mca! satış fiyatıyla goçnosini önleyen faktörleri ortadan kaldırıcı etkisinin 
o Uyma sı dır. 

Tedarikte karşılaşılan finansman sorunu ise, yükeok stok düzeyleri ve 
biütçoden karşılanan görev zararının işleyiş şeklinden kaynaklanmaktadır. 
Daeğıtıcı kuruluşun satıştan doğan zararının belirli bir süre sonra ödenmesi 
biüyiük miktarda faiz ödemelerine neden olmaktadır. (1977 yılı itibariyle banka- 
laera ödenen fair miktarı 1.4 milyar TL,ye ulaşmıştır.) o nedenledir ki; görev 
zaırarıaıa dağıtıcı kuruluşa zararın doğduğu yıl içinde ödenmesi tedarike1 o kar¬ 
şıtlaş ilan finansman sorununu büyük ölçüde çözecektir. 

2.3- Eğitim - AraştınDt?- fayın .... : 

Verim artırmada, diğer girdilere oranla seçkin bir yere sahip olan gübre - 
dojn istenilen ölçüde yararlanılabil.mesinin koşullarından birisi do bilinçli 
güib re İanedir. Bilinçli gübreleme ile sağlanacak daha çok verim artışı ise; 
üıroticiyo gübre kullanmanın yararını anlatacak en somut on iyi bir araçtır, 
Euı anlamda ağitim-araştırma vo yayın çalışmaları büyük onan taşımaktadır. Bu 
oaılışmalar halihazırdaki durumuyla çok eksiktir. Sınırlı sayı dr. yapılan araş- 
turnalar ise biribirindon kopuk vo akademik düzeydedir. Büyük çitçi kitlesine 
uİlaştırılmış uygulamalı çalışmalar ise çok az yapılmıştır. Bölgelerin toprak 
voj bitki ya, ısı ila iklim koşullarına uygun gübrelemenin nasıl yapılacağı ko¬ 
nul su ülko düzeyinde yeterince açıklığa kavuşturulmuş deyildir. 

Eğitim - araştırma ve yayın çalışmalarının bir bütünlük içerisinde ve merkezi 
düLzayde yapılmasının sağlanması, bu durum yaratılınca ya kadar da mevcut kuruluş- 
laır arasında koordinasyonu sağlamaya yönelik önlemlerin alınması gorekmektedir. 

Eğitim - araştırma vo yayın hizmetlerini yürütecek olan kuruluş, ülke 
dtUzcyindo yaygın şekilde örgütlenmeli y ülko çapında vo yerel düzeyde örgüt- 
loın.uiş çiftçi kuruluşları ilo ilişki kurmalıdır, 

2,4“ Fiyatlar ve Bütçe Görev Sararı .... : 

Kimyasal gübrolorin parakanda vo fabrika satış fiyatlarının son İğ yıllık 
döinondoki durumu tablo - 56’da verilmiştir, Görülocoği usare perakende fiyatlar 
faıbri'n. satış fiyatlarından azotlularda fo 24 - 130, fosfatlılarda ise fo 73 -166 
ortanı.ıda daha ucuzdur. Bu oranlarş gübrelerin ithal edilmesi durumunda bir 
niJetar artıp-azalmafcla birlikte gene do yüksektir. 

,1ı/ YÜCE Atilla î Türkiye’de kimyasal Gübre Sanayii 

o'oc 
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ilalihaz fcr—paralconda satış fiyatları olarak diinya ölçoginclofci kir i:aryılaş~ 
tıırnada Türkiya j porakondo fiyatların on ucuz olduğu ülkolcr arasında yor a İnak¬ 
tan dır. Oysa; fabrika naliyotlori vo dolayısi.ylo fabrika satış fiyatları digor ül- 
kccolorlo karşılaştırıldığında Türkiyo'da daha yüksektir. 

Bu yâksok fahrili, alış fiyatı ilo düşük satış fiyatı arasındaki fark butça- 
dclan karşılanmaktadır. Vo getirdiği bütço yükü 1973 yılından buyana 9 kat artarak 
41 milyar liraya yüksoİniştir. 

İlgili bölümde do anlatıldığı gibi fiyatların düşül: tutulmasına ilişkin gÖB- 
tccrilon garokçalar yeterli doyildir. Toprakların vo gabro kullanımının dongasicli- 
ğipLndan doğan eşitsizlikler sübvansiyonla daha da artırılmaktadır. Ayrıca azotlu 
giçübrolorin önaoli ölçüdo sanayida kullanılması durumları da sözkonusudur. 

Fabrika satış fiyatlarının saptanması yöntem olarak uygun olmakla birlikte 
! mam ma d delerin ithal fiyatı vo miktarları ila stok da vir lor inin etkili denetimi 
saağlanamaeliği ve tahmini aaliyot sistemi uygulandığı şuraca yüksok naliyotlarin 
onrtaya çıkmasının vo bundan da haksız kazançlar sağlanmasının önüno gaçilmosi 
ggüç gözükmektedir. 
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* Gübre sanayii girdilerinin yurtiçi kaynaklardan sağlaması 

için gerekli önlemler zamanında alınmamış genellikle dış kaynaklı 
girdilere bağlı kalınmıştır. Halen yurtiçi kaynaklardan sağlanan 
gerdiler ise yetersiz olup gerek miktar, gerekse kalite olarak 
gübre sanayiinin istemlerine cevap vermekten uzaktır. 

Bu girdilerin kurulu tesislerin proseslerine uygun nitelik¬ 
te ve yıllık üretim programları düzeyinde kesintisiz olarak sağ- 
sağlanması zorunludur. 

Başta dışalımla sağlanan ham ve aramaddeler ile mamul gübr£ 
ol/y? ak üzere gübre sanayii girdi ve ürünlerinin taşınmasında deniz 
ve demiryolu ulaştırmacılığı çok yetersiz kalmıştır. Örneklemek 
gerekirse son onbeş yılda taşınan gübrenin % 73»4'ü karayolu, 
İ» 26,3'ü demiryolu ve % 0,3'ü ise deniz yoluyla taşınmıştır. 

Taşımanın yeterli ve programlı olarak gerçekleştirilememesi 
bir taraftan tesislerde düşük kapasite kullanımına neden olurken, 

diğer yandan da kullanımı yılın belli mevsim ve aylarında olan 

gübrenin, tüketiciye zamanında ulaştırılamamasına ve dolayısiyle 
uzun süre stoklarda beklemesine neden olmaktadır. 

Temelinde bir altyapı sorunu olan taşıma sorunlarının 

çözümü deniz ve demiryolu taşımacılığına ağırlık verilerek sağlan¬ 
malıdır. 

Uygulanmakta olan fiyat mekanizması nedeniyle halen büyük 

ölçüde hazine kaynaklarından sübvanse edilen gübre bedellerinin 
üretici kuruluşlara zamanında ödenmeyişi büyük boyutlara ulaşan 
finansman sıkıntısına, önemli miktarlarda faiz ödemesine ve zaman 
zaman üretimin durmasına bile neden olabilmektedir. 
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Kesintisiz üretim yapılmasının koşullarından biri olan 
finansman sorunu; üretilen gübrenin teslimine paralel ödeme 

olanakları getirilerek çözümlenmelidir. 

1972 yılında 78 milyon TL. *lık bir değer ve toplam gübre 
satışları içerisinde $> 16’lık bir yer tut n sübvansiyonun, 1978 
yılında ulaşacağı düzey yaklaşık 11 milyar TL. ve İ° 65 dolayında¬ 
dır. 

Toprakların ve gübre kullanımının dengesizliğinden doğan 
eşitsizlikler sübvansiyonla daha da artırılmaktadır. Öte yandan 

azotlu gübrelerin bir kısmı önemli ölçüde sanayide kullanılmakta¬ 
dır. 
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SOİTÜÇ . . . . : 

Tiirfciyo gabro sanayii; kuruluşu yakın bir geçmişe dayanmakla birlikte önemli 
gol Üşme lor - östorobiİniştir. 

Gübro üroti/.ii ilk kes 1939’da garçokleştirilmokla birlikte, akonomik kapasi- 
telli ve aodorn ilk gübro fabrikası bundan 15 yıl sonra, 1954'to işlet,maye açıla- 
bi 11,niştir. 

Plânlı döneme giror.kcn 340 bin ton kurulu kapa.site vo an çok 165 bin tonluk 
birr ûroti,*.ıi gerçaklaştirabilon gübro sanayiinin, 1977 yılı sonu itibariyle ulaştığı 
kurrulu kapa si to 6,1 milyon ton vo ürattiği gübro miktarı İsa 2,7 milyon tondur. 1/ 
yanni son 15 yıllık dönemde kurulan yani tosislorlo; kapasite yaklaşık lo kat, üretin 
isoo 16,7 kat artırılmıştır. 

Ancak; ulaşılan bu dtiz oy yatar liflidir? ya da varılmak istonon yoro ulan ila- 
biİlmiş midir? sorularına olumlu cevap vermekte mümkün doyildir, 

Gorçokton üretim vo tüketim sayısal ve oran olarak önemli ölçüde artmıştır, 
A ma a, 1975/76 dönemi itibariyle; Türkiye'nin dünya gübro tüketimindeki payı c/o 0,95, 
lirootiadoki payı isa ancak /5 0.5 olabilmiştir. Aynı dönem itibariyle, ekilebilir, 
araazinin birim alanında kullanılan bitki besin maddosi (îT+ P^C^+K 0) miktarları: 
Holİlanda ’da "751,' Fodoral Almanya'da 306, Fıransa’da 247, Bulgaristan'da 157, 
Yunııanistan ’da 119 ve Romanya'da 114 kg iken, Türkiye'de yaklaşık 30 kg. olmuştur. 

Öte yandan bu sanayiin, öre İlikle do ham vo aramacldolor yönünden dışa 
bağğmlı olarak kurulması nodoniylo de kapasite artışına paralel üretim artışı 
gorrçokleştirilomemiştir. Kurulan üretim kapasitelerinin son onbeş yıllık dönem- 
do /j 60’ 1, son on yıllık dönemde ‘/a 56’sı vo son beş yıllı!: döne.'. ide / 47’s i 
ku 11 la nılab i 1 .niş tir. 

Fosfatlı gübrelerde I ve II. Boş Yıllık Kalkınma Plan. . dönemlerindeki 
önooasiz geri kalışlar dışında tüketimdeki plân hedefleri genellikle aşılmış 
ol.mmakla birlikte, üretim plan hedeflerinin bü.yül: ölçüdo gerisinde kalmıştır. 

Üretimin ta’lobı karşılamaktan önemli ölçüda uzak kal,ması nedeniyle, açık 
ithhalatla kapatılmış vo gübro ithalatı artan miktar vo oranlarda devam etmiştir. 

Büyük ölçüdo mevcut kapasitenin tam olarak kul lamla:may ış m dan doğan 
"Ürrotim yotarDizliği" ise ban sorun olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 
yonni yatırımların garçokloşmo hızı son yıllarda i.yico yavaşlamış vo bir dur- 
gunnluk dayresine girmiştir. Finansman sıkıntısı vardır, Tadarik vo dağıtımdaki 
sorrunlar devam otfloktodir. Eğitim ve araştırma çalışmaları yetersizdir, Vo 
nihhayet fiyat vo bağlı olarak Sübvansiyon sorunu vardır. Sektörün sağlıklı bir 
yappıya kavun turu İması içinde bu soranların çözümlenmesi goroicmektodir. 

Ancak; sayılan sorunların tümü kısa dönemde çözümlononi.yocogindon öncelik- 
lorr saptanmalıdır, 

l/ 2.7 milyon tonluk 1977 yılı Ürotimi ancak 1975 yılı üretimi diz oy in de 
olup 1976*da 2,9 milyon tonluk üretim şerçokloştirilniştir. 
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Lu ko„udc öncolikli sorunlar s Esas olarak han vo a ra ma d do lor do dıga bağı 
lıtı'ıkiaı:. kaynaklanan, bir ölçüdo onarji sıkıntısı nadanıyla artan vo dış ödono 
/glÇİüîLüi nedeniyle ele had safhaya ulaşan "tirat im yotorsizligi" başta olmak iisoro 
u\f ıtırınl .rın sananında gorçckloştirilomamosidir. 

Bu saptaaaya gör o alınması gcrokli öncelikli önlonlor do : Bir yandan dış 
0t/cWr7C^ örd eki geliş»o loro paralol olarak gerekli han vo ara ma dd o lor i n saflanması 

o3.ara.uta yurtiçi kaynakların (başta fosforit olmak uzara amonyak vo sili 
fa t asidinde) hare kot o geçirilmesi ila yatırımların yeni bir anlayışla alo alı- 
.î.n’a'.'.kf belli - başlı projolorin (ortaanadolu vo âona ilro-amonyak toeislori, 

/. ; guorc kompleksi gibi) gorçokloştirilmesi vo üretim sürecine sokulmasının 
sa ‘'.İrinnans ıdır. 
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