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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının 
Devlet Planlama Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu madde
lerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması lıakkındaki 91 sayılı Kanun" 
yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışma
ları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlan
masında olduğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "özel ihti
sas Komisyonları" kurulmuştur.

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal sektör
lerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak,araş
tırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu 
ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Plânı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin kat
kısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek 
üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını 
yaptıkları süre; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânla sanın hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 
ile konulardaki uzlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuş
tur.

özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5-1976 tarih 
DFT-1160 sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; 
ilgili tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettik
leri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların ra
portörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manları yürütmüşlerdir.

îzel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir 
"çalışma müdeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal 
olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmış
lar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda 
kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "üç aşamalı 
Planlama" olarak adlandırılabilecek'olan bu yöntem genellikle 
şu çalışmaları içermektedir.

özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırla
dıkları raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde 
yararlanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşama
da (sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık 
taşımaktadırlar.

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun 
ve buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü-gibi, 
komisyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen 
ve taştışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel 
görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.



llgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, özel İhtisas 
Komisyonları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp 
hazırlanacak Dördüncü Beş l'ıllık Kalkınma Plânının Ülkemizin 
temel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam,hızlı 
sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, 
bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırıl
ması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli 
yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olapak sağlanması konu
larında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, özel ihtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında eınegi geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET FIANLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK
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GİRİŞ

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması:

Lastik eşya sanayii, Uluslararası standart sanayi tasnifi ve 
indeksleri isimli kitabın "İmalat Sanayii" bölüm 2-3 ana 
grup 30, grup 300 de yer almaktadır.

Lastik Sanayiini iki ana grupta toplayabiliriz:

1) Tekerlek lastiği sanayii,
2) Lastik eşya sanayii,

Yukarıda verilmiş olan ana bölümleri de kendi aralarında 
çeşitli alt kısımlara ayırmak mümkündür.

1) Tekerlek Lastiği Sanayii;

a) Binek-minibüs lastiği,
b) Kamyonet lastiği,
c) Kamyon ve otobüs lastiği,
d) Traktör ön ve arka lastiği,
e) İş makinaları lastiği,
f) Bisiklet ve motosiklet lastikleri,
g) İç lastikler,
h) Sırt kauçuğu ve tamir malzemesi,

Lastik Eşya Sanayii;

a) Lastik konfeksiyon(ayakkabılar, tabanlar, ökçe] :r 
ve elbiseler),

b) Mekanik aksam (V kayışları, transport bantları ve 
transmisyon kayışları),

c) Hortumlar (kompresör hortumları, akaryakıt, su ve 
diğer hortumlar),

d) Lateks mamulleri,
e) Diğer çeşitli mamuller,

2. Türkiye'de Lastik Sanayiinin Tarihçesi:

Türkiye'de oto lastiği sanayiinin kuruluşu 1927 yılında yü
rürlüğe giren Teşviki Sanayii Kanunu ve 1929 yılında kabul 
edilen gümrük korumalarını izleyen yıllarda olmuştur.



1932 yılında, "Svenska Gummifabrik.s Aktıebolaget Gislaved" 
in teknik yardım ve mali katkısıyla İstanbul'da kurulan hir 
şirket başlangıçta galoş ve lastik çizme üretirken, 1934 
yılın (b otomobil iç ve dış lastik üretimine ve pazar koşul
larının elverişli bulunması nedeniyle 1936 yılında da kam
yon lastiği üretimine başlamıştır. Ancak, deri ve ayakkabı 
sanayilerinin lastik ayakkabı ve galoş sanayii erekabeti 
karşısında korunabilmeleri amacıyla, 1937 yılında ham kau
çuk üzerine istihlak vergisi konulması, yerli tekerlek las
tiği imalatının ithal malı lastikler karşısında tutunabil
mesini olanaksız duruma getirmiş ve sözkonusu üretici firma 
tekerlek lastiği üretimini durdurarak faaliyetini lastik 
ayakkabı üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Döviz olanaklarının çok kısıtlı olmasına bağlı olarak, itha
latın yurtiçi talebin altında gerçekleşmesi nedeniyle ülke
mizde özellikle 1955-1958 döneminde lastiklere sırt geçirme 
işlemi büyük bir önem kazanmıştır.

Elverişli koşulları ve 1954 yılında yürürlüğe gireri yabancı 
sermayeyi teşvik kanunu'nun da etkisiyle, yurdumuzda da bu 
alana karşı ilgi yoğunlaşmış ve tekerlek lastiği üretimi 
amacıyla 1958 yılında Türk Pirelli A.Ş., 1960 yılında Good
year Lastikleri T.A.S. ve 1961 yılında da Uniroyal Endüstri 
T.A.Ş. kurulmuştur.

II. MEVCUT DURUM

1. -Sektörün Kuruluşu:

Bilindiği üzere halen ülkemizde üç fabrika tekerlek lastiği 
(bisiklet ve motosiklet lastikleri hariç) üretmektedir. Söz
konusu üç fabrikanın 1975 sonu itibariyle toplam tescil edil
miş sermayeleri, 150 milyon TL., Uniroyal Endüstri T.A.5- ne, 
120 milyon TL., Türk Pirelli A.Ş. ne ve 81 milyon TL. da 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ne ait olmak üzere, 3 5L 000.000 
TL. dır. Üç tesisin toplam sermayesi içinde yabancı sermaye 
payı %55'dir. Kurulmakta olup 1977'de faaliyete geçmesi bek
lenen Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ait dördüncü 
fabrikanın sermayesi 600.000.000 TL. dır. Ayrıca, 1976 yılı 
ortasında 200.000.000 TL. sermaye ile PETLAS kurulmuştur.
Son iki kuruluşun bütün ortakları yerli olduğundan tekerlek 
lastiği sektöründe yabancı sermaye payı %17'ye düşmektedir.

Şirketlerin yerli ve yabancı ortakları aşağıda gösterilmiş
tir:

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. :
Yerli Ortaklar : Ordu Yardımlaşma Kurumu,

Tatko, Garanti Bankası

Yabancı Ortaklar : Goodyear Tire and Rubber
Company (Amerika)



Türk-Pirelli Lastikleri A.Ş 
Yerli Ortaklar Türkiye İş Bankası»Eczacıbaşı 

Koç Grubu ... Tegenso, Erenyol
Grubu,

Yabancı Ortaklar Societe Internationale Pi
reli! (İsviçre), Dunlop Hol
dings Ltd. (İngiltere), Pi
re İli SpA (İtalya)

üairoyal Endüstri T.A.ş. 
Yerli. Ortaklar

Yabancı Ortaklar

Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası, Yapı ve Kredi Bankası, 
Vehbi Koç

Uniroyal InternationalAme
rika)

Lassa Lastik Sanayi ve 
Ticaret A.S•.

Yerli Ortaklar Vakıflar Bankası, Garanti 
Bankası, Akbank, Kordsa, Sa
bancı Holding ve %4-0 halk 
ortaklığı.

Yabancı Ortak Yok

Petlas Lastik Sanayi ve 
Ticaret A.S.

Yerli Ortaklar

Yabancı Ortak

: Petkim, Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı,Tarım Kre
di Kooperatifleri Yardımlaş
ma Birliği Vakfı.

: Yok

Bisiklet ve motosiklet lastiği sektöründe halen üretim yap
makta olan üç kuruluş bulunmaktadır. Sözkonusu kuruluşlar 
tamamen yerli ortaklık olup, isimleri ve sermayeleri aşağıda 
belirtilmiştir:
 Kuruluşun Adı Sermayesi (TL)_____
Doğan Lastik Fabrikası 
Kent Lastik Sanayii A.Ş. 
Anlaş Lastik Sanayii A.Ş.

5.000.000
7.500.000
30.000.000

Lastik eşya sanayii kuruluşları hemen tümüyle çoğunlukla özel 
sektöre ait girişimlerdir. •Kuruluşların ağırlık merkezi coğ
rafi olarak Marmara ve Ege Bölgesi olmakla beraber, yurt ça
pında dağınık bulunmaktadır. Bu bakımdan, sektörde faaliyet
te bulunan kuruluşlar hakkında yeterli bilgi bulunamamıştır.



2. Mevcut Kapasite:

Ana mallar ve 1975 yılı sonu itibariyle kurulu üç motorlu 
araç tekerlek lastiği fabrikasının toplam kapasiteleri 
Tablo-l'de verilmiştir.

Tabio-1: Motorlu Araç Tekerlek Lastiği
Sektöründe Kurulu Kapasite,

1975 Yılı Sonu İtibariyle 
(275 gün/yıl, 3 vardiya / gün)

Sıra Kapasite
No. Ana Mal Birimi Kapasite
(1) (2) (3) (4)

1 Binek Adet 1.215,000
2 Kamyonet î t 280.000
3 Kamyon-Otobüs Tl 665.000
4 Traktör (Ön) « 145.000
5 Traktör (arka) 9 75.000

Dış Lastik (Toplam) t t 2.380.000
İç Lastik(Toplam) t i 1.680.000

5 Sırt Kauçuğu Kg- 1.730.000

Kaynak: Tekerlek Lastiği Fabrikaları

Tablo-21 'de ise, bisiklet ve motosiklet lastikleri sektörün-
deki kurulu kapasite verilmiştir.

Tablo-2 : Bisiklet, Motosiklet Lastikleri Sektöründe Kurulu
Kapasite

1975 Yılı Sonu, İtibariyle
Sıra Kapasite
No. Ana Mal Birimi Kapasite
(1) (2) (3) (4)

1 Bisiklet dış lastiği Adet 1.462.000
2 ' Bisiklet iç lastiği " 2.614.000
3 Motosiklet dış lastiği • " 532.000
4 Motosiklet iç lastiği " 1.085.000

3. Öretim:

a. Üretim Yöntemi Teknoloji

Çeşitleri ne olursa olsun ham kauçuklardan yapılan 
bütün lastik mamuller:

Hazırlama,
Yoğurma,
Hamur yapma,



Şekillendirme,
Konfeksiyon,
Vulkanizasyon,
Bitirme,

kademelerinden geçmek suretiyle meydana getirilirler.

Hazırlama işlemleri için ısıtma odaları, giyotin , ve 
şerit kesme makinaları kullanılmaktadır. Yoğurma işlem- 
lamleri ise, gordan plastikatörü, dahili karıştırıcılar 
ve açık karıştırıcılar ile yapılmaktadır. Dahili ve açk 
açık karıştırıcılar hamur yapmada da kullanılmaktadır.

Kalenderler, budinözler, spreaderler, kesme makinaları 
ve malaksörler ile şekillendirme işlemi yapılır. Konfek
siyon kademesinde kullanılan teçhizat, daldırma, solus- 
yonlama, sarma, açma, pudralama, fırçalama, birleştir
me, tresaj gibi işleri görmektedirler.

Vulkanizasyon işlemi otoklav ve preslerde yapılmakta
dır. Bunun için, lastik hamuru kalıplara yerleştiril
mekte ondan sonra vulkanize edilmektedir. Kalıplama 
direkt, transfer ve enjeksiyon olmak üzere üç şekilde 
uygulanır.

Vulkanize edilmiş lastik mamullerin üzerin <fe bulunan 
kesilip atılacak kısımlar, yerine göre, makas, bıçak 
Zımpara taşı ve karbondioksit gazı ile bertaraf edilir
ler. Boyandıktan sonra nakliye ve pazar koşullarına 
göre ambalajlanırlar.

Lateksten yapılan eşya üretiminde; lateks, gerekli kat
kı maddeleri ilave edildikten sonra daldırma, sürme, 
kalıplama ve elektrodepozisyon yollarından biri ile 
eşyaya dönüştürülür. Şekillendirmeye takip eden işlem
ler, pıhtılaştırma, yıkama, kurutma ve pişirmedir.

Motorlu araçlar tekerlek lastiği ve lastik eşya sana
yiine ait akım şemaları gşlecek sayfada verilmiştir.

Kalen dünyada büyük kuruluşların araştırma ve geliştir
me merkezlerinde, dökme ve trapez lastik gibi yeni tek
nolojilerin geliştirilmesine çalışılmakta ise de, bugün 
için dünyada yaygın olan yöntem ile yalnız çapraz ve 
radyal karkaslı lastik üretilmektedir. Her iki tip las
tikte taşıyıcı ünite, sentetik veya suni elyaf veya 
çelik tellerden oluşan bip karkastır. Çapraz gövdeli 
lastiklerde, iplikler eksene nazaran 45° civarında bir 
açı ile ve katlar birbirine dik olarak yerleştirilir; 
radyal lastiklerde ise kat iplikleri damak tellerine 
dik olur ve lastiği çepeçevre kaplayan bir kuşak bulu
nur. Düz satıhlı muntazam yollarda, radyal lastiklerin, 
sür'at, viraj alma, frenleme ve aşınma bakımından bazı 
üstünlükleri vardır.
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Lastiğin tabanı, yanakları ve katlan arasında kulla
nılan kauçuk karışımı, yerine göre belli özellikler 
taşır. Aşınmaya, dış etkilere, hararete karşı lastiğe 
dayanalıklılık kazandırmak, çer ve fren randımanını 
arttırmak için, karışıma giren tabii kauçuk, sentetik 
kauçuk, karbon karası, diğer katkılar ve kimyasal mad
delerin cinsleri ve oranları üzerinde sürekli çalışı
lır.

Lastiğin pişerek vulkanize olduğu kalıp deseninin de 
gerek alman hizmet ve gerek lastik ömrü bakımından 
büyük önemi vardır.

Üretimde kullanılan makine, teçhizat ve araçlar da 
daimi gelişme halindedir.

Bütün bu çalışmaları yapmak için, özel tesislere, la
boratuarlara, atölyelere, tecrübe pistlerine ve bili
min bir çok dallarında ihtisaslaşmış uzmanlara ihti
yaç olduğundan, büyük firmaların yıllık araştırma ve 
geliştirme giderleri büyük tutarlara ulaşmaktadır. Bu 
nedenle teknoloji satan firmalar pek mahduttur. Memle
ketimizde üretilen lastikler de bu teknolojiden yarar
lanmak durumundadır. Yerli katkı, dış teknolojiyi mem
leket yol ve kullanma şartlarına uygulamaya inhisar 
etmektedir.

Ancak, tekerlek lastiği alanında^yerli teknolojinin 
üretilmesi yolunda adımlar atılması gerekmektedir.

Kullanılmakta olan teknolojilere göre ortalama girdi
ler motorlu araçlar tekerlek lastiği için Tablo-3'de 
bisiklet ve motosiklet lastikleri için Tablo-4'de ve
rilmiştir.
Tablo-3: Tekerlek Lastiği İçin Birim

Üretim Girdileri 
(1000 Kg. için )

Tabii Sent. Kord Karb. Çelik Diğeı
Kauçuk Kauçuk Bezi Karası Tel leri

Binek/Ön
Traktör 76 445 71 268 35 125
Minibüs 77 439 80 253 35. 135
Kamyonet 200 321 92 226 40* 140
Ağır Kamyon 428 97 103 214 45 140
Arka traktör 85 475 52 270 21 120
İç lastik - 516 - 316 - 190
Sırt kauçuğu 40 534 - 308 - 130
Kaynak: Tekerlek Lastiği Fabrikaları



TabIc-4: Bisiklet ve Motosiklet Lastikleri
İçin

Birim Üretim Girdileri 
(1000 Kg. iç ve dış lastik için)

Girdiler Birim Miktar

Tabii kauçuk Kg. 210

Sentetik kauçuk »1 246

Rejenere kauçuk t! 51

Kord bezi II 176

Akseleratör fl 12

Çinko oksit fl 57

Karbon siyahı II 248

fc. Üretim

Motorlu araç tekerlek lastiğinin yerli üretimine 1963 
yılında başlanılmıştır. Tablo-5'de 1963-1975 yılları 
arasındaki yurt içi üretim miktarları verilmektedir.

1973, 1974 ve 1975 yılları üretiminin, cari yıl fabri
ka satış fiyatları ile değeri ise şöyledir:

Yıl : 1973 1974 1975
Değer (milyon TL) : 821.8 1556.5 1849.1

Üçüncü Beş Yıllık Planda 1973, 1974 ve 1975 yılları 
üretim hedefleri aşağıda belirtildiği şekilde saptan
mıştı:

1973 : 1.610.000 adet dış lastik

1974 : 1.680.000 adet dış lastik

1975 : 1.694.000 adet dış lastik

Aynı yıllarda lastik fabrikalarınca üretilen dış las
tik adedinde, hedeflere nisbetle, sırası ile %21, %22 
ve %38 dolaylarında artış kaydedilmiştir. Bu sapmanın 
en büyük nedeni, otomotiv sanayiinde beklenenin üstün
deki gelişmedir.
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TABLO : 5 

TEKERLEK LASTİÖİ YURTİÇİ ÜRETİMİ ( A d e t )

Ana
Mallar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3)

Binek 53274 122519 186340 260457 476957 383531 505180 561195 623579 786453 919752 1033373 1233643

Kamyonet 13472 39558 41504 85052
t

153071 124287 124379 166588 133164 213408 241683 228684 250315

Kamyon 57587 164111 238216 3 51885 369316 .3 75327 400346 407985 401178 494167 335650 562594 603848

Traktör(ön) 7285 12348 24265 44358 76381 65481 60096 57125 88203 116523 142030 134232 14198,5

Traktör 
(Arka) 4138 10569 17151 38018 54280 41969 45383 46217 61426 90832 102490 84292 101694

Dış Lastik 135756 349105 507476 779770 1140005 990595 1135384 1239110 1307550 1701383 1941605 2053175 2331485

İç Lastik 10872 250545 392474 629825 872100 852452 891993 879964 1006000 1186000 1365000 1478000 1553000

Sırt Kauçuğu 110 339 789 1345 1429 1164 1237 1536 1592 1094 1169 1206 1398



1963 yılında üretime başlayan tekerlek lastiği fabri
kalarının toplam üretim adedinde, bir yıldan diğer 
yıla artışlar aşağıda gösterilmiştir:

Yıllar Artış Yûzdeşii

1964 25
1965 14
1966 15
1967 14
1968 (13
1969 11
1970 11
1971 5
1972 30
1973 14
1974 6
1975 14

Lastik eşya sanayiindeki kurulu tesislerin yıllar iti
bariyle üretim miktarları Tablo-6'da gösterilmiştir:

Tahlo-6: Lastik Eşya Sektörü Yurtiçi
Üretimi (1000 ton)

Sıra No. Ana Mallar 1970 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) •

■ 1 Ayakkabı 18,5 21,5 24,9 28,0 33,0 38,8
2 Taban-ökçe 3,3 3,8 4,3 5,0 5,8 6,6
3 V-Kayışı 1,38 1,8 2,1 3,5 9,1 9,8
4 Transmisyon

kayışı 0,56 0,61 0,7 0,8 0,9 ı.ı
5 Konveyör kayışı 0,28 0,4 0,8 1,1 1,3 1,6
6 Hortumlar 0,64 0,69 0,78 0,86 0,96 1,05
7 Eldivenler 0,2 0,25 0,32 0,33 0,36 0,9
8 Lateks eşya 3,5 3,9 9,1 9,2 9,9 9,5
9 Diğerleri 12,9 15,0 16,5 18,6 21,0 23,7

Lastik eşya sanayiinin 1973, 1974 ve 1975 yılları için 
üretim değerleri, 1975 yılı fabrika satış fiyatları şu
şekildedir: (1..000.000 1
Ana Mallar 1973 1974 1975
Ayakkabı 1.260,0 1.485,0 1.746,0
Taban-ökçe 50,0 58,0 66,0
V-Kayışı 245,0 287 ,0 336,0
Transmisyon kayışı 36,0 40,5 49,5
Konveyör kayışı 71,5 84,5 104,0
Hortumlar 38,7 43,2 47,3
Eldivenler 23,1 25,2 28,0
Diğerleri 900,0 1.000,0 1.200,0



Ürün İthalatı

Yerli ilk fabrikanın faaliyete geçtiği 1963 yılı
na kadar memleket tekerlek lastiği ihtiyacının 
tamamı ithalat yolu ile karşılanmaya çalışılmış
tır. Döviz darlığı nedeniyle, bazı yıllar (1955- 
56 gibi) ithalat çok düşük olmuş ve tüketici bü
yük sıkıntılar çekmiştir. Gümrük istatistik pozis
yonları, raporumuzda uygulanan mal ayrımına uyma
dığından ve yalnız tonaj ile CİF değerleri bilin
diğinden, ithal edilen lastik adedi hakkında an
cak bir tahmin yürütmek mümkündür. 1960 yılları 
için bu rakam 400.000 civarındadır.

Yurt içinde üretimin başlaması ile, ithalat kı
sıtlanmış ve yalnız yerli fabrikaların çıkarma
dığı lastiklerin ithaline izin verilmiştir. Ancak, 
mevcut fabrikaların genişlemesi ve yeni fabrika
ların (bvreye girmeleri, otomotiv sanayiinde or
taya çıkan beklenenin üstündeki gelişmeye paralel 
olarak gerçekleştirilemediğinden lastik üretimi 
tüketimi karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu neden
le, 1973 yılından itibaren lastik ithalatı ser
best bırakılmıştır.

Büyük döviz kayıplarına sebep olan bu rejim deği
şikliği de istenilen sonucu vermemiş; ithal malı 
fiyat bakımından yerli lastik ile rekabet edemedi
ğinden ihtiyaç gene karşılanamamıştır. Bu mahzuru 
telafi etmek düşüncesi ile, ithalatta alman ver
gi ve rüsumların asgariye indirilmesine rağmen, 
gene zaman zaman piyasada bazı lastik cinslerinin 
bulunmadağı da bir gerçektir.

Tekerlek lastiği sektörü 1970-1975 yılları arası 
ürün ithalatı Tablo-7'de gösterilmiştir.
Tablo-7 : - Motorlu Araçlar Tekerlek

Lastiği 
Ürün- İthalatı

Yıl Miktar(ton)( iç-^dış)
Adet 

(Dış Lastik)
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1.128 
1.518 
1.603 
3.632 
8.042 

10. 712

294.363
139.026
142.898
284.594
700.078
608.815



Tablo-8 , .1973, 1974 ve 1975 yıllarında yapılan
tekerlek lastiği ithalatını parasal yönden ince
lemektedir.

Tablo-8: Motorlu Araçlar Tekerlek
Lastiği

Sektörü Ürün İthalatı (Bin S) 
(CİF Cari fiyatlarla)

Sıra Gümrük Y ı l l a r
Tarif No. Tarife No. 1973 1974 197 5

16 inçe ki 
(dış;

adar i 40.11.11 1.670.9 7,625,2 11.848.6

17-22 inç (Dış) 2 40.11.12 428.2 1.905.0 4.265.7

22 inçten 
(Dış)

büyük
3 40.11.13 2.297.5 2.840.3 2.448.9

5 Kg. dan 
(İç)

hafif
4 40.11.21 352.2 1.159.5 3.118.2

5 Kg. dan 
(iç)

ağır
5 40.11.22 89.5 273.3 427.7

TOPLAM 4.838.3 13.808.4 22.109.1

Bisiklet ve motosiklet tekerlek lastiği ithalatı, 
sözkonusu lastikleri imal eden fabrikaların üre- 
temediği ebatlar için çok az miktarda yapılmakta
dır.

Lastik eşya sektörünün ürün ithalatı için; onve- 
yör kayışı, kauçuklu düz bez kayış ve conta ithala
tına ait rakamlar verilmekle yetinilmiştir.
Tablo-9 : Konveyör Kayışı, Kauçuklu Düz

Bez Kayış İthalatı
Konveyör kayışı Kauç. düz bez kayış Contalar

ı'ıllar MiktarKg) Değer (TL) Miktar(Kg) Değer(TL) Miktar(Kg)Değer(TL)
1969 52.94' 805.591 215.275 4.232.081 29.005 2.090.699
1970 7 .155 303.249 221.046 5.440.812 51.468 1.628.887
1971 127.963 4,243.894 288.899 11.685.696 92.085 5.465.854
1972 291.05? 7.299.668 281.707 10.748.662 106.045 6.714.239
1973 104.675 2.530.123 141-.818 11.457.451 111.492 8.719.655
1974 36.168 1.2 70 . 3 6 5 103.128 7.353.288 127.666 2.334.472

Kaynak Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri.



(2) Yan ürün İthalatı

Bu sektörde yarı ürün ithalatı yoktur.

(3) Hammadde İthalatı

Motorlu araç tekerlek lastiği sektöründe önceleri 
îBsnîsil mal ithalatı büyük önem taşırken 1953 yı
lından itibaren ithalat mamulden hammaddeye geç
mek suretiyle bir bünye değişikliği göstermiştir.

Bir tekerlek lastiğinin maliyeti içince en büyük 
yeri ham maddeler teşkil eder. Son zamanlara ka
dar, hammaddelerin büyük bir kısmı, ithal yolu 
ile getirilmekte idi.

1974 yılında karbon karası, 1975 yılında sentetik 
kauçuk ile petkim ve 1976 başında Kordsa fabrika
larının faaliyete geçmesi ile durum tamamen de
ğişmiştir. Tabii kauçuk ve bazı sentetik kauçuk' 
türleri ile kimyasal maddeler dışında, tekerlek 
lastiği hammaddesinin tamamı yurt için cin sağlan
maktadır.

İthalatın, değer olarak tüm hammadde girdileri 
içindeki ağırlığı %20'nin altına düşmüştür.

Sektörün 1973-75 yılları hammadde ithalatı Tab- 
lo-lO1 da gösterilmiştir.

Tablo-10: Motorlu Araç Tekerlek Lastiği
Sektörü Hammadde İthalatı

(Milyon TL) 
(CİF)

Sıra
No. Hammadde 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tabii kauçuk 107.0 166.5 158.1
2 Sentetik kauçuk 94.5 143.2 132.5
3 Kord bezi 171.6 230.5 275.1
4 ’Karbon karası 58.3 84.4 7.0
5 Damak teli 7.9 • 10.4 5.7
6 Diğerleri 38.7 49. E 37.6

TOPLAM 478.0 684.5 616.0



İhracat

Fabrika kapasiteleri yu ıtiçi tüketim seviyesine göre 
ayarlandığından tekerlek lastiği ihracatı kayda değer 
olmamıştır. Zaman zaman kapasite fazlalığı olduğun <fen 
veya mevzuat ve kararname zorunluğu karşısında ihracat 
yapılmıştır. Bu zorunluk, son yıllarda ters sonuçlar 
vermiştir, yurtiçi tüketimini karşılamak için lastik 
ithal edilirken ihracat yapılmıştır.

9. bölümde değinildiği üzere; tekerlek lastiği ihracatı 
konusun efe olanaklar bugün için sınırlıdır. Ancak, bu
güne kadar kazanılan dış pazarların kaybedilmemesi ama
cıyla yerli talep durumu da gözönüne alınarak ihracatın 
devamında yarar görülmektedir.

Sektörün ihraç ettiği lastikler, miktar olarak Tablo-11 
ve değer’olarak Tablo-12'de gösterilmiştir.

Tablo-11:

Yıl

Motorlu Araçlar Tekerlek 
Sektö rü İhracatı

Toplam (İçtDış) (Ton)

Lastiği

Adet 
(Dış Lastik).

1970 1.329.3 106.558
1971 649. 5 25u 839
1972 593.7 23.984
1973 937.8 3 7.460
1974 1.699^5' 67.013
197 5 1.056.6 38.623
Tablo-12: Motorlu Araçlar Tekerlek Lastiği 

İhracatı
(FOB Cari Fiyatlarla) (Bin $)

Sıra
Tarif No. Güm.Tar.No. 1973 1974 1975

16 ince kadar(dış) 1 40.11.11
(dış)
17-22 inç (dış) 2 40.11.12
22 inçten büyük
(dış) 3 40.11.13
5 Kg. dan hafif
(iç) 4 40.11.21

58.1 36.9 0.4

933.3 2.168.1 2.078.2 

47 . 6 2 56 . 4 6 .5

74.3 117.6 43.4

5 Kg. chn ağır 
(İÇ)

TOPLAM

40.11.22 49.9 313.6 71.7

1.1.163.2 2.892£ 2.2002



Bisiklet ve motosiklet lastiği sanayiinde üretim ancak 
yurtiçi talebini karşıladığından ihracat yapılmamakta
dır. Lastik eşya iş kolunda ise gerek üretim maliyet
leri, gerekse mamul standardizasyonu açısından ihracat 
olanakları çok sınırlıdır.

5. Stok Durumu

Türkiye'de 1500'ün üstünde lastik bayii vardır; ellerindeki 
stoklar hakkında yeterli derecede istasitik bilgi derleme
si yapılmamıştır. Üretimin tüketimi karşılayamaması sonucu 
tekerlek lastiği fabrikalarında mamul madde stokları da çok 
cüz'i bir yekun tutmaktadır. Zaten lastik stoklamaya gelme
yen, stokta bekletilmesi zararlı olan ve bekledikçe ömrü 
azalan bir üründür.

Aynı durum, bisiklet ve motosiklet lâstikleri ile lastik 
eşya sanayii için de geçerlidir.

6. Yurtiçi Talebi

İthalat ve : in? » car - : y-, .isliklerinden, ana mal grupları 
ayırımına göre ve adet olarak bilgi derlenmesi imkansızdır. 
Örneğin: 40.11.12 sayılı gümrük pozisyonu "kutru 17-22 inç
olan" dış lastikleri kapsamaktadır. Bu tanımlamaya ağır 
kamyon ve büyük otobüs lastikleri gibi bisiklet lastiği de 
girer. Stok durumu dâ, yukarıda açıklandığı gibi, belirsiz 
olduğundan hesap yolu ile kesin bir talep tesbiti mümkün 
değildir. Yurtiçi fiili roketime ilişkin hesaplama sonuçla
rı aşağıda verilmektedir:

Tablo-13: Tekerlek Lastiği Yurtiçi
Tüketimi (Dış lastik)

(Adet)
Tüketim

Yıl_________________ (Üretim? İthalat i- ihracat)
1 ° t ~ 135.756
1964 349.105
1965 707.476
1966 779.770
1967 1.140.005
1968 990.595
1969 1.135.384
1970 1.426.915
1971 1.420 . 737
1972 1.820.297
1973 2.188.739
1974 2.686.240
1975 2.901.677



Lastik eşya sektöründe, özellikle kayış ve contalar olmak 
üzere bazı maddeler dışında ithalat sözkonusu olmadığı, ve 
yerli üretim yurtiçi tüketime yönelik olduğu cihetle, Tab- 
lo-6'da verilmiş olan üretim değerleri tüketimi yansıtmak
tadırlar. Bu durum bisiklet ve motosiklet lastikleri için (te 
sözkonusudur.

7. F iyat Durumu

Tekerlek lastiği imal eden üç tesis bayilere satış yapmak
tadırlar. Toptan satış fiyatları Sanayi ve Teknoloji Bakan- 
lığı'nca tesbit edilmektedir.

Sürünü en fazla olan ve ana mal gruplarını temsil eden las
tiklerin bayilere teslim fiyatları ile perakende fiyatları 
aşağıda belirtilmiştir:

(TL)

Sınıf Eb'ad

5 .10.1973 12.7.1974' 1976 Başı
Bayi
Alış Peraken.

Bayi
Alış Peraken

Bayi
Alış Perak.

155-13 207.- 23 7.- 238.- 268.- 275.- 308.-
165 SR 13 35'4. - 405.- 407.- 458.- 465.- 520.-
590-13 207.- 237.- 238.- 268.- 275.- 308.-
750-14 328.- 375.- 377.- 424.t- 430.- 480.-

Kamyonet 750-16 573.- 655.- 659.- 741.- 765.- 857.-
Kamyon 900-20 1.289.- 1.473.- 1.482.- 1.668.- 1,.715.- 1.924.-

1000-20 1.718.- 1.963.- 1.976.- 2.223.- 2 ,285.- 2.568.-
Traktör 600-16 322.- 35:8.- 370.- 417.- 420.7 471.-

11-28 1.203.- 1.375.- 1.383.- 1.556." 1 .580.- 1."74.-

Günümüzde yerli üretilen lastik fiyatları ile ithal edi en 
lastik fiyatları arasında görülen büyük farklılığın giderek 
kaldırılması yolunda, gerekli tedbirlerin alınması faydalı 
görülmektedir.

Bisiklet ve motosiklet lastikleri çok çeşitli ebatlarda 
olup, bunların en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda 
verilmiştir:

1) Motosiklet dış lastikleri:
Naylon kordlu : 83.30 TL-396.75 TL.
Bez kordlu : 73.30 TL-334.80 TL.

2) Motosiklet iç lastikleri:
Ekli : 23.40 TL. - 65.0 TL.
Yekpare : 37.80 TL. - 83.70 TL.



3) Bisiklet ve Hoped dış lastikleri:
Naylon kordlu ' : 4-7.20 TL. - 105.80 TL.
Bez kordlu : 40.2z TL. - 79.00 TL.

4) Bisiklet ve Moped dış lastikleri:
Ekli ' : 18.75 TL. - 20.95 TL.
Eksiz : 22.95 TL. - 32.20 TL.

Lastik eşya sanayiindeki cari fiyat durumu ise, aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir:

Üretici Toptancı Tüketici
Ana Üretim Birim Fiyatı Fiyatı Fiyatı
Taban-Ökçe TL/adet 2,0 2,25" 2. 30
V-Kayışı TL/Kg. 70,0 85,0 100,00
Transmisyon
Kayışı tî 45,0 55,0 70,00
Konveyör kayışı tf 65,0 - 65,00
Hortumlar tt 45,0 55,0 70,00
Vulkanize hamur 1f 40,0 45,0 55,00

8. İstihdam Durumu

Tablo - 14: Tekerlek Lastiği Fabrikalarının İstihdam
Durumu 

(Üç vardiya) ■

3ıra No. İş gücü______  1973 ■____1974___1975

1 Tekn-’k Eleman 34 34 . 36

2 İdari Eleman 87 71 71

3 Teknisyen ve Yard. 
Eleman 145 209 206

4 İşçi 2.483 2.351 2.396

TOPLAM 2.749 2.665 2. 709

Her üç fabrika da haftada 48 saatlik mesai' yugulamakta, 
vardiya 8 saatten günde 24 saat çalışmaktadır.

Tekerlek lastiği sanayiinde çalışan personel, diğer sanayi 
kolları gözör.ünde bulundurulduğunda, daha rahat iş koşulla
rı ve daha yüksek ücret gibi avantajlara sahip bulunmakta
dır.



Tablo-15: Lastik Eşya Sektörünün İstihdam
Durumu

Birim:Kişi 

1973 197U 1975

Mühendisler 200 220 255
Teknikerler 580 510 67 5
Teknisyenler 950 1.090 1,.12 5
İdari Elemanlar 1.975 2.225: 2,. 750
İşçiler 15.960 18.690 20,.950

İşyerlerinde haftada 98 saatlik mesai uygulanmakta olup, 
işçi sayısının %10 kadarı vasıflı işçidir. Vardiya sayısı 
mevsime ve talep durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Lastik eşya sanayi sektörü emek-yoğun bir nitelik taşıdığın
dan, işçi ücretleri ürün maliyetleri içerisinde önemli bir 
yer tutmaktadır.

Bisiklet ve motosiklet lastiği fabrikalarının durumuna iliş
kin bilgiler aşağıda verilmektedir:

Tablo-16 : Bisiklet ve Motosiklet Lastiği
Fabrikaları 

İstihdam Durumu

Mühendisler : 12
Teknisyen : 7
Usta : 67
İşçi : 520
İdari personel : 105

9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar:

Bugün için motorlu araç tekerlek lastiği sektörünün ana 
sorunu; üretimin talebi karşılayaması ve ihtiyacın ithalat 
ile kapatılmaya çalışılmasıdır. Bugünkü üretim açığının 
1977 yılında Lassa, 1980 yılın da da Petlas tesislerinin dev
reye girmesi kapanması beklenmektedir. Ancak, mevcut ve ku
rulmakta olan tesislerin kapasite düzeyleri esas alındığın
da, 1982'den itibaren yeniden doğması muhtemel üretim açık
larını kapatacak düzeyde kapasite arttırımı sağlayacak ya
tırımlara zamanın başlanılmadığı takdirde, IV. Beş Yıllık 
Plan'ın son yılından itibaren yeniden kapasite yetersizliği 
sorunu ile karşılaşılacaktır. Bu konu; Raporun Yatırım Prog
ramı bölümün 4 daha ayrıntılı şekilde İncelenmektedir.
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Yukarıda belirtiler, mevcut kapasite yetersizliğin tfen ötürü, 
bu sektörde ihracat olanakları çok sınırlıdır. Kapasite faz
lalığı durumunda dahi, ihracatı güçleştiren sebepler vardır:

ı Bütün sanayi kolları için geçerli olan sebepler; Enf- 
rastrüktür noksanlığı (örneğin enerji açığı) formali
teler, acemilik gibi,

2. İhracattaki vergi iadesi oranı kifayetsizliği, (hammad
de girdileri maliyetin ?o70'ini oluşturur. Yerli ile dış 
fiyatlar arasındaki fark, vergi iadesinin çok üstünde
dir) ,

3. Doğal ihraç piyasamız olabilecek Orta Doğu ve Afrika 
ülkelerin* yerli lastik fabrikaları kurulması (Bölüm 
10).

Lastik eşya sektö rünüıı miktar ve mamul spesifikasyonları 
yönün den yurtiçi talebi yeterince karşılayabilmesinde önem
li sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar aşağıda ana 
çizgileriyle belirtilmektedir.

1. Ham ve yardımcı maddeler ile katkı maddelerinin büyük 
bir bölümünün yurt dışından getirilme zorunluluğu te
min güçlüklerine ve fiyat dalgalanmalarına yol açmak
tadır.

2. Sermaye birikiminin yetersizliği ve kredi darlıkları 
tevsi ve modernizasyon yatırımlarını olumsuz yönde et- 
k ilemekt ed ir,

3. Bu sektöre hammadde, yardımcı madde ve katkı maddesi 
temin eden yerli tesis kapasiteleri talebi tümüyle 
karşılayamamaktadır,

B. Bu sektörce üretilen mamuller için uluslararası stan
dartlar yeterince bulunmamaktadır,

5. Enerji kısıtlamaları sektör üretimini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Bisiklet ve motosiklet sektörün* ise, motosiklet fiyatları
nın nisbd olarak yüksek olması nedeniyle motosiklete olan 
talebin giderek azalması, bu sektörde atıl kapasite yara
tacaktır.

10. Diğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi.
Dünya'daki motorlu vasıta sanayiinin hızla gelişmesi, bu 
sanayiinin ana malı olan oto lastiği üretimini de etkile
miştir.



Dünya memleketleri arasın ete (sosyalist ülkeler hariç) en 
çok oto lastiği üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.
Bu ülke, her geçen gün üretim metodlarını ve lastik ömrünü 
uzatmak için çalışmalar yapmaktadır.

A.B.D.’ için 1975 yılı verileri aşağıdadır:
General

Goodyear Firestone Uniroyal Goodrich T.and

Satışlar
(milyon S) 5.452 3. '724 2.188 1.901 1.752

Aktifler
(milyon S) 4.174 3.181 1.606 1.597 1.427

Net kâr
(milyon Z) 162 134 23 26 62

Personel sayısı 
(kişi) 148.225 111.000 55.542 44.898 39.285

Kâr/Satış(%) 3,0 3,6 • 1,1 1,3 3,6

Kâr/öz sermaye(%)8,9 8,8 3,7 3.5 8,8

Avrupadaki iki önemli lastik f 
leri ise aşağıdaki gibidir:

irması için 1975 yılı veri-

Dunlop-Pirelli Union Michelin 
(İngiltere-İtalya) (Fransa)

Satışlar (milyon Z) 3.981 2.904

Aktifler (milyon Z) 3.350 3.906

Net kâr (milyon Z) (0.198) 95

Personel sayısı (kişi) 154.239 107.500

Kâr/Satış (%) - 3,3

Kaynak: Her iki tablo için, Fortune; May, June, August 1976.

Komşu ülkelerdeki lastik fabrikaları ise, aşağıda gösteril
miştir:

Yunanistan : Goodyear, Pirelli,

İran : Goodrich, General, Pirelli, Bridgestone,

Irak : Pirelli,

Ürdün : Fireston ^



Hin cistan Dunlop, Goodyear, Firestone, Uniroyal, 
Goodrich, Gen aral,

Fakiot.-.:. ; Gen azal,

Mısır : Michelin, yerli,

Cezayir Michelin,

Fas : General, Goodyear, Fireston e.

Tunus : Firestone, 1
1

Lübnan : Uniroyal,

Diğer Afrika 
Ülkeleri : Goodyear, Michelin, Uniroyal, Goodrich, Ge

neral, Continental,

Stratejik bir hammadde olan cbğal kauçuk, genellikle, ikinci 
dünya savaşın dhn önce sömürge olan ve bugün bağımsızlıkla
rına kavuşmuş olan ülkelerde üretilmektedir. Bu ülkeler, 
sırasıyla; Malezya, Endonezya, Seylan, Vietnam, Kamboçya, 
Tayland, Hindistan ve Afrika ülkeleridir.

Yukarıda belirtilen ülkeler, sömürge durumundayken doğal 
kauçuk tekeli İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın elindeydi. 
Bugün ise, gelecekleri belirsiz ve devamlı kargaşalıkların 
çıktığı adı geçen güney ve güneydoğu asya ülkelerinin elin
dedir. Bu durum, A.B.D., Almanya, Rusya ve hatta kalkınmak
ta olan üklelerin sentetik kauçuk üretiminse önem vermeleri
ni gerektirmiştir.

Dünya doğal kauçuk üretiminin %85’’ine sahip altı ülke"Doğal 
Kauçuk Üreten Ülkeler Birliği" adı altın ch birleşmişlerdir. 
Bu birlik üretimi koordine etmekte, pazarlamada en uygun 
ve stabil bir fiyat politikası gütmektedir. Türkiye ile 
A.E.T. arasındaki anlaşma gereğince, lastik üzerin deki güm
rük 12 sene içinde kalkacaktır. 12 yıl sonunda rekabet ede
bilmek için, yerli hammadde fiyatlarının Avrupa fiyat seviye 
sine indirilmesi zorunlu olacaktır. Keza imalat hacmi yönün
den de rekabet kuvveti kazanabilmek için, düşük kapasiteli 

• birçok yerli fabrika yerine, büyük birkaç fabrika prensibi 
de benimsenmelidir.

III. ÜLKE OLANAKLARI

Türkiye lastik işleme endüstrisindeki gelişim ithalat olanakları 
ile birlikte bu sanayide kulanılan ana ve yardımcı maddeler sa
nayin «ki gelişmeye büyük ölçüde bağlıdır. İthalat olanaklarının 
geniş olduğu veya ithalata daha az bağlı olan sanayi kesimlerin
deki gelişim hızının diğer sanayii kesimlerine nazaran yüksekliği



bu' hususu desteklemektedir. Bu durumda, gerek miktar, gerekse 
özellikler bakımından lastik işleme endüstrisinin ihtiyacı olan 
ana ve yardımcı maddeler sanayiine duyulan gereksinme ayrı bir 
önem kazanmaktadır.

Türkiye lastik işleme endstrisi tarafından tüketilen ve memleke
timiz imkanları ile karşılanabilen ana ve yardımcı maddeler en
düstrisinin görünüşü ana hatlarıyla şöyledir:

Sentetik kauçuklar:

Lastik işleme endüstrisinin ana hammaddesi elan sentetik 
kauçuk üretimi, Petkim Kauçuk A.Ş.'nin 1975 yılında işlet
meye alman Sentetik Kauçuk ünitelerinde yapılmaktadır.

Kuruluş kapasiteleri 32,150 ton/yıl SBR (Styrene-Butadiene 
Rubber) ve 13.500 ton/yıl CBR (Cis-Butadiene Rubber) olan 
sözkonusu üniteler, halen yurtiçi ihtiyacını tamamen karşı
layacak durumdadırlar. Ancak, ilerideki yıllarda işletmeye 
alınacak yeni tekerlek lastiği tesislerinin ihtiyacı göz- 
önünde tutularak SBR üretim kapasitesinin arttırılması yolun
daki çalışmalara başlanılması Petkim Petrokimya A.S- ce prog
ramlanmış bulunmaktadır.

Karbon Siyahı:

Lastik sanayiinde kauçuktan sonra tüketilen en önemli madde
lerden biri karbon siyahıdır.

Karbon Siyahı.Ülkemizde, Petkim Petrokimya-A.Ş. nin Yarımca 
Petrokimya Kompleksinde üretilmektedir. Üretimine 1374 yılı 
başlarında başlanılan Karbon Siyahı'nm kurulu kapasitesi
15.000 ton/yıl olup, 1978 sonlarında işletmeye alınacak tev
si bölümü ve darboğazların giderilmesi ile ülke üretimi
36.000 ton/yıl'a ulaşacaktır.

Karbon Siyahı talebinin hızlı bir artış göstermesine paralel 
olarak Petkim Petrokimya A.S- tarafından ikinci bir Karbon 

- Siyahı tesisi kurulması hususu etüd safhasın çadır.

Kord Bezi:

Tekerlek lastiği, konveyör band ve kayış sanayiinin bir 
diğer temel girdisi olan kord bezinin üretimine ise, Kordsa 
tesislerinin 1975 yılında işletmeye alınmasıyla başlanılmış 
bulunmaktadır. Halen yurtiçi talebi tümüyle karşılayan söz
konusu tesisin kapasitesi, talep artışlarına paralel olarak, 
giderek yükseltilecektir.

Bu üç önemli madde dışında rejenere kauçuk, bazı akselera- 
törler, subap ve bir çok katkı maddesi Ülkemizde üretilmek
te olup, doğal kauçuk ise, ithal edilmektedir.



Lastik sanayiinin kükürt ihtiyacı, kısmen ithal edilerek 
giderilmekte, bir kısmı da Keçiborlu'da ve petrol rafinerile
rinde istihsal edilen yerli kükürt ile karşılanmaktadır.

IV. ÜRETİM PROGRAMI

1. Genel Politika

Sektör planlamasında iki ana hedef öngörülmelidir;

a) Tüketimin yerli üretimle karşılanması.,

b) Döviz dengesine olumlu katkıda bulunabilmesi için, 

ihracat olanakları sağlanması.

Bu hedeflere ulaşabilmek için en etkili tedbir, üretim ka
pasitelerinin arttırılması ve vakit kaybına meydan vermeden 
istenilen tevsi ve yatırım izinlerinin çıkarılmasıdır. Ka
pasite fazlalığı olan kuruluşlar, hiçbir zorlamaya lüzum 
kalmadan- ihracata yöneleceklerdir. İhracatı teşvik için, 
evvelce sözkonusu edilen, tedbirler (vergi iadesi oranının 
arttırılması, hammadde fiyatlarının ayarlanması, vs.) alın
malı ve genellikle yatırımı teşvik yöntemlerinin uygulanma
sına devam edilmelidir.

Yabancı sermayeli kuruluşlara yatırım izni verilirken, döviz 
döviz girdi ve çıktılarında leyhte bir denge sağlamak amacı 
ile kâr ve teknoloji transferleri ile ilgili kısıtlayıcı ko
şullar öngörülmelidir.

Topyekûn üretim kapasitesinin arttırılması ile ilgili ve 
çözülmesi gereken bir sorun vardır; bu artış mevcut veya 
kurulmakta olan fabrikaların genişletilmesi yolu .ile mi, ve
ya yeni ünitelerin ilâvesi suretiyle’mi sağlanmalıdır?

Genişleme yönteminin üstünlükleri şunlardır:

ı, aynı crtışı sağlamak için yapılacak yatırım çok daha
düşük olacak ve kaynaklardan daha iyi yararlanacaktır.

2. Keza, yatırımın dış finansman ihtiyacı da çok daha az 
olacak, döviz israfı önlenecektir. Mevcut fabrikaların 
yerli makine imalat sanayiinden yararlanma olanakları 
kuvvetli olduğundan, döviz tasarrufu'%75'ten az olma
yacaktır .

3. Hacmin maliyet düşürücü etkisi olduğundan, ithalat <ve 
ihracat karşısında, rekabet gücü daha fazla olacak; 
tüketiciye daha ehven artlar ile satış yapılabilecek
tir.



ı+. Teknoloji transferi için yapılan ödemeler, genellikle 
satış hasılatı arttıkça anılan bir skalaya göre yapıl
dığından, bu yönden de döviz tasarruf edilecektir.

Mahsurları ise şunlardır:

1. İstihdam gücünden fazla bir artış olmayacak, diğer bir 
deyimle yeni bir ünite daha çok iş imkanı sağlayacak
tır.

2. Halen mevcut ve kurulmakta olan fabrikalar Kocaeli-Sa- 
karya yöresinde yerleşmiştir. Yeni ünitenin başka bir 
bölgede kurulması halinde, savunma ve sosyal politika yö 
yönünden yararlar vardır.

3. Genişleme bir yabancı kuruluş tarafından gerçekleşti
rilir ise, kâr transferi artabilecektir. (Teoride ge
çerli olan bu görüş, uygulamada her zaman doğrulanma— 
maktadır. Geçmiş kâr transferleri incelendiğinde, bun
ların belirli bir düzeyde kaldığı, hatta devalüasyon 
nedeniyle gerilediği ve temettü- dağıtımının satış ile 
orantılı olmadığı görülür).

Lastik eşya sektöründe gerek hızlı bir artış gösteren yurt
içi talebin miktar ve ürün spesifikasyonları yönünden yete
rince karşılanabilmesi, gerekse bu alanda ihraç potansiyeli 
yaratabilmesi yönünden aşağıda belirtilen hususların gerçek
leştirilmesinin önemle ele alınmasında zorunluluk görülmek
tedir.

1. Sanayi Odaları görüşlerini gözönünde tutan ürün stan
dartları hazırlanması,

2. Kurulu tesislerin gerek kapasite arttırıınına gerekse 
modernizasyonuna yönelik yatırımlarına teşvik edilmesi,

3. Bu sektöre hizmet eden makine donatım sanayiinin ku
rulması ve geliştirilmesi yolunda gerekli teşvik araç
larının uygulamaya konulması,

•4. Bu sektörü kalifiye teknisyen ve işçi yetiştirilmesine 
yönelik şekilde eğitim olanakları sağlanması,

5. Yerli imal durumu da gözönünde tutularak bu sanayi için 
gerekli makine donatım ithalinin kolaylaştırılması.

E. Yüksek mukavemetli band imaline geçilmesi.



2. Talep Çalışması (1976-1982 Dönemi):

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu:

Motorlu araçlar tekerlek lastiği yurtiçi talep projek
siyonunun hazırlanmasında 1975 yılı vasıta parkından 
hareket edilmiş ve otomotiv endüstrisinde ileriye yö
nelik tevsi projeleri ve yeni yatırımlar gözönünde bu
lundurul muştur. Bu surette ortaya konan yıllık park 
ve üretim rakamları gerekli' katsayılarla çarpılarak 
yıllara göre lastik talebi saptanmıştır. "Binek" seri
sinde ithal edilen vasıta adedinin hurdaya çıkacak 
vasıta adedine eşit olacağı görüşü benimsenmiştir.

Talep projeksiyonu yapılırken, dikkate alınması gere
ken bir husus da, ihtiyacın küçümsenmeyecek bir kıs
mının bilhassa ağır vasıtalarda kaplama lastik ile 
karşılandığıdır. Ancak, yurdun bütün sathına yayılmış 
kaplama atelyelerinin üretimi ve kapasiteleri hakkında 
sıhhatli bilgiler yoktur. Bu nedenle, aşınma katsayı
ları saptanırken yalnız yeni lastik ihtiyacı gözönünde 
tutulmuş ve aşağıdaki talep projeksiyonu bu esas üze
rinden hazırlanmıştır; ihracat - evvelce açıklanan 
nedenler ile - projesiyona dahil edilmemiştir.

Tekerlek Lastiği Yurtiçi Talep

Birim 1976

Pro'îeks

1977

iyonu

1978 1979 1980 1981 1982

Binek 1000 adet 1464 1713 1969 212 5 2472 2802 3082
Kamyonet 11 537 624 715 816 521 1036 1118
Kamyon-Otobüs 11 691 766 849 938 1035 1141 1220
Traktör (Ön) 11 204 241 277 327 381 43 7 485
Traktör (Arka) 11 157 186 211 250 290 331 367
Dış Lastik Top 11 3053 3530 4021 4456 5099 5747 62 72
İç Lastik Top. 11 2442 2824 3217 3564 4079 4597 5017
Sırt Kauçuğu Ton 1900 2300 2600 2900 3300 3700 4100

Bisiklet dış ve iç lastikleri projeksiyonunda; mevcut
bisiklet parkı, hurdaya ayrılan bisiklet sayısı ve 
o yıla ait bisiklet üretimi esas alınmıştır.

Motosiklet iç ve dış lastikleri projeksiyonu için ge
rekli bilgiler sağlanamamıştır. Ancak, motosiklet fi
yatlarının yüksek olması doyasıyla, motosiklet üreti
minde devamlı bir düşüş görülmekte olup, buna paralel 
olarak da motosiklet iç ve dış lastiği talebi azalmak
tadır.



Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında, bisiklet 
dış ve iç lastiklerine ilişkin talep projeksiyonu aşağıda 
verilmektedir:

Bisiklet Lastiği Yurtiçi Talep Projeksiyonu

Cinsi___________ Birim 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Bisiklet (dış) 1000 Adet 943 1,041 1.160 1.302 1.471 1.610 1.940

Bisiklet (iç) " 1.287 1.413 1.565 1.747 1.965 2.190 2.550

Lastik eşya sektöründa ana mallar itibariyle vaki talep 
projeksiyonuna; talep politikası, nüfus artışı, daha önceki 
çalışmalar, raporlar ve kalkınma hızı esas alınmıştır.

Aşağıda verilen talep projeksiyonu tablosu yurtiçi lastik 
eşya sektörü taleplerini kapsamaktadır.

Ana Mallar Birim 1978 1979 1980 1961 1982

Ayakkabı 1000 ton 58,2 68,0 79,0 93,0 109,0

Taban-Ökçe Tl 9,0 10,5 12,3 14 ,4 16,8

V-Kayışı 11 10,0 11,8 13,6 16,0 18, 7

Transmisyon
kayış 11 1,4 1.5 1.6 1.7 1,6
Konveyör kayış 11 3,5 4,5 5,0 7,0 8,3
Hortumlar 11 2,5 2,75 2,63 2,75 2 ö:

Düğer lastik 
eşya 11 35,0 50,0 58,5 68,5 80,0

3. Üretim Hedefleri

Üretim hedefleri projeksiyonu Tablo-17'de gösterilmiştir. 
Proj eks iyonda;

Lassa tesisinin 1977 yılı içinde,

Petlas tesisinin ise 1980 yılında,

işletmeye alınacağı dikkate alınmış ve sözkonusu tesislerin 
üretimi projeksiyonda gösterilmiştir.



•-j.o-17'de yKiralar; üretim miktarları, Tekerlek Lastiği 
yurtiçi talep projeksiyonu ile karşılaştırıldığında 1976 
ve 1977 yıllarında tekerlek lastiği ithalatının gerekeceği, 
1978-1981 döneminde üretimin talebi hemen tümüyle karşıla
yacağı ve ithalatın sadece yurtiçinde üretilmeyen lastik 
ebadlarına inhisar edeceği, ancak, yeni kapasite arttın- 
mma gidilmediği takdirde, 1982 yılından itibaren üretim 
açığı ortaya çıkacağı görülmektedir. Bununla beraber mev
cut Kuruluşların tevsi talepleri bulunmakta olup, diğer 
taraftan Lassa tevsie yönelmeyi programlamamakta, Petlas 
isek kuruluş kapasitesini daha büyük tutma konusunda etüd- 
lerini sürdürmektedir. Kapasite arttırımma ilişkifı söz- 
konusu projelerden birinin 1982 yılına kadar gerçekleşme
si halinde, talep tümüyle yerli üretimle karşılanabile
cektir.

Tablo-17:

Tekerlek Lastiği 
Sektörü 

Üretim Hedefleri 
(Mevcut ve Kurulmakta Olan Fabrikalar) (000 adet)

Cinsi 1976 1977 1978 1.979 1980 1981 1982

Binek 1.224 1.478 2.091 2.026 2.424 2.758 2.888
Kamyonet 433- 52*+ 740 800 908 1.023 1.061
Kamyon-Otobüs 587 708 88Ş 910 1.021 1.127 1.161
Traktör(ön) 170 216 296 330 376 431 457
T f'zi 3i- k İrka j 127 154 215 200 287 327 349
Dış Lastik (Toplam) 2.550 3.080 4.230 4.316 5.016 5.666 5.916
İç Lastik (Toplam) 2.040 2.464 3.384 3.453 3.836 4.193 4.325
Sırt Kauçuğu (ton) 1.900 2.300 2.900 3.000 3.100 3.200 3.200

9. Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri

II. Bölümün 3 (a) kısmında izah edildiği gibi, motorlu 
araç tekerlek lastiği s»ktöründa halen kullanılan teknoji 
en ileri düzeydedir-. Dördüncü Eeş-Yıllık plan devresinde 
önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Bu nedenle, üreti
min girdileri yalnız miktar yönünden ayarlanarak tablolara 
tablolara geçirilmiştir.

Bir tek istisna, radyal lastiklerde çelik kuşağa geçilmesi 
halinde sözkonusu olabilir. Bu takdirde, yerli üretilen 
kord bezi yerine çelik tel veya kauçukla kaplanmış çelik 
mensucat ithali gerekecek, sektörün döviz dengesi bozula
caktır.



Tablo-18: üretimin Girdileri 
(1000 Kg. Tpkerlek Lastiği için)

Girdiler Birim Mevcut Tesisler

T. Kauçuk Kg. 310
S. Kauçuk Kg. 244
K. Siyahı Kg. 240
Kord Bezi Kg. 91
Damak Teli Kg. 35
Diğerleri Kg. 115

Tablo 17'de verilen tekerlek lastiği üretim projeksiyonu 
çerçevesinde, bu sektörün tüketeceği girdiler aşağıda tab
lo halinde verilmektedir.

Tablo-19:

Üretim Girdileri Projeksiyonu

Girdiler Birim 1976 1977 197e 1979 1980 1981 1982

T. Kauçuk Ton 19.000 22.900 31.500 32.100 36.600

1 oOcoo 42.400
S. Kauçuk II 14.900 18.000 24.800 25.300 32.100 38.300 40.800
K. Siyahı İlli 14.700 17.700 23.400 24.800 30.400 35.400 37.400
K.Bezi 11 5.600 6.700 9.200 9.400 11.400 13.300 14.100
Damak Teli II 2.150 2.600 3.550 3.600 4.400 5.00C 5.300
Diğer 11 7.100 8.600 11.800 12.000 14.400 16.500 17.300

Sayfa 27'de verilen tekerlek lastiği talep projeksiyonu ve 
Tablo 17'de verilen üretim hedefleri esas alınarak hesaplanan 
yıllar itibariyle tekerlek lastiği ithalat gereksinimi aşağ: ia 
verilmektedir.

Tablo-20:
Tekerlek Lastiği Sektörü 

Ürün İthalat Projeksiyonu
(000 adet)

Ana Mallar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198:

Binek 240 235 (100) 70 48 44 194
Kamyonet 104 100 (30) 10 13 13 57
Kamyon-Otobüs - 104 58 (20) 20 14 14 59
Traktör (Ön) 25 25 (20) 10 5 6 28
Traktör (Arka) 30 32 (30) 40 3 4 18

Dış Lastik Toplam 503 450 (200)xx 140 83 81 355
(x) Halen kurulu tesisler ile Lassa'nm tevsi projeleri vardır. Diğer

taraftan Petlas kuruluş kapasitesi artırımına ilişkin etüdlerini sür
dürmektedir. Bu projelerden birinin gerçekleşmesi durumunda üretim 
açığı olmayacak hattı ihraç olanağı doğacaktır.

(xx) İhracat
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Aşağıda verilen tablolarda Üretim Hedefleri Tablosu esas 
alınarak hesaplanan tekerlek lastiği sektörü girdileri it
halat projeksiyonları miktar ve değer olarak verilmektedir.

Tablo-21

Girdiler
Hammadde İthalat Projeksiyonu(miktar) 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

S.Kauçuk 
T. Kauçuk 
K.Siyahı 
K. Bezi
Çelik Tel(x)

3,000 3.600 4.900 6.500 7.300 8.500 9.200
19.000 22.900 31.500 32,100 36.615 40.813 42.400

2.700 8.400 - - 407 2.400
60 70 10 10 10 10 10
- - - 1.100 1.200 2.600 2.800

Diğerleri 5.400 6.400 8.200 9.000 11.000 12.400 13.000

(x) çelik kuşaklı radyal üretimine geçilmesi halinde

Tablo-22 Hammadde İthalat Projeksiyonu (değer)
(CİF 1975 fiyatlarıyla)

Girdiler Birim 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

T. Kauçuk TLxl06 171,0 206,1 283,5 288,9 329,5 367,3 381,6'
K.Siyahı t i - 16,5 51,2, - - 2,5 14,6
K, Bezi t f 4,0 4,7 - - - - -
Çelik Tel İ t - - - 12,6 15,1 32,8. 35,3
Diğerleri I I 43 7 51,8 66,4 72,9 89,1 100,4 105,2

TOPLAM I I 218,7 279,1 401,1 374,4 433,7 503,7 536,8

Bisiklet ve motosiklet lastiği sektöründe kurulu tesisle
rin toplam kapasiteleri ile talep projeksiyonlarının ir
delenmesi, bisiklet dış ve iç lastikleri için IV. Beş Yıl
lık Plan döneminde ihracat potansiyeli olacağını göstermek
tedir. Aşağıdaki tabloda bisiklet dış ve iç lastiği için 
ihracat projeksiyonları verilmektedir.

Tablo-23
Bisiklet Dış ve îç Lastikleri 

İhracat Projeksiyonu

1977

Dış

İç

1978

302421

1.201 1.049

1579

160

S67

1980

649

(x 000 adet) 

1981 1982

424 64

Lastik sanayi sektörünün temel girdileri olan karbon si
yahı, SBR kauçuğu ve CER kauçuğu için talep projeksiyonu 
aşağıdaki tabloda verilmektedir.



Tablo-24

Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı
Toplam Talep Projeksiyonu (ton)

1977 1978 1979 1980 1981 1982

Karbon Siyahı 26.700 33.600 34.400 39.600 43.600 46.100

SBR 23.500 27.000 31.000 34.500 37.000 42.000

CBR 6.900 7.700 8.600 10.100 11.600 13.500

YATIRIM PROGRAMI

Tablo 20'de görüldüğü üzere, Uniroyal'in halen devam etmekte 
olan tevsii yatırımına ve Lassa tesisinin 1977 yılında, Petlas 
tesisinin ise, 1980 yılında işletmeye alınmalarının öngörülmüş 
olmasına rağmen, tekerlek lastiği talebinin çok hızlı bir artış 
göstermesine sağlı olarak, 1982 yılında, yukarıda belirtilenle
rin dışında bir kapasite arttırımı gerçekleşemediği takdirde, 
yeniden kapasite açığı doğacaktır.

Halen kurulu tesislerin tevsi talepleri bulunmaktadır. Öte yan
dan Lassa tevsiye yönelmeyi programlamakta, Petlas ise,1.250.000 
adet/240 işgünü olan mevcut projesinin kuruluş kapasitesinin da
ha yüksek tutulması yolunda etüdlerini sürdürmektedir.

Gerek mevcut ve projelendirilmiş yatırımlara göre 1982 yılında 
ortaya çıkması beklenen-üretim açığına meydan verilmemesini, 
gerekse Beşinci 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde bu alanda ye
terli kapasitenin oluşumunu sağlamak üzere,mevcut ve kurulmakte 
olan kapasitelere ek olarak tevsi şeklinde bir kapasite arttırı- 
mınm sağlanması için Dördüncü 5 Yıllık Plan döneminde 1.5 mil
yon adet/yıl kapasiteli bir tevsi yatırımına başlanılması ge
rekmektedir. Sözkonusu kapasitenin en geç 1982 yılında devreye 
girecek şekilde planlanması gerekmektedir.

Ayrıca yukarıda sözkonusu edilen bu kapasite arttırımlarma 
rağmen, yapılan projeksiyonlar 1985 yılında yeniden kapasite 
açığı doğacağını göstermektedir. Tekerlek Lastiği tesislerinin 
yatırım süresi ve makina donatım imal süreleri gözönüne alındı
ğında, 1981 yılında en'az.1,5 milyon adetlik yeni bir tevsi 
yatırımına başlanmış olması gerektiği görülmektedir.



Bu duruma göre IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
tekerlek lastiği sektörüne yapılması gereken yatırım 
aşağıda verilmektedir:

Tablo:25 Yatırım Programı (milyon TL)

(1976 Yılı Fiyatlarıyla)

Toplam______ 1977 1978 1979 1980 1881 1982

Dış

Toplam

VI.

Bölüm 5'de öngörülen yatırımların gerçekleşeceği kabulüne göre 
tesbit edilen tekerlek lastiği sektörünca sağlanacak yararlar 
aşağıda verilmektedir.

1. Katma Değer (x)

Tabio-26
Net Katma Değer 

(1975 Fiyatlarıyla). (milyon TL)

Yıllar__________  Net Katma Değer  Endeks

1976 1.335 100
1977 1.575 118
1978 2.210 166
1979 2.260 169
1980 2.625 197
1981 2.960 222
1982 3,450 258

2.676,7 332,0 674,4 596,3 376,0 322,0 376,0

4.974,4 651,6 1.211,1 1.111,7 700,0 600,0 700,0

SAĞLANACAK YARARLAR

(x) Katma değer hesabı, motorlu araç tekerlek lastiği sektörü
nün yanısıra bisiklet ve - motosiklet ile lastik eşya sek
törlerince yaratılan katma değeri de kapsamaktadır.

2. Dış Ticaret Etkisi _____

Yatırım Malı 

Hammadde
Ürün İth.thr.Farkı 
Dış Ticaret 
Dengesi

a)' Dış Ticaret Dengesi
Tatlo-27 Dış Ticaret Dengesi

1977 1973 1979 1980Toplam
(Bin S) 

1981 1982
40.922 36.183 22.815 15.539 22.8İ5 
24.338 22.718 26.317 30.522 36.^27

23.550 18.000 8.000 5.000 3.320 3.240(14.000)

162.419
157.258

20.145
16.936

343.237 55.081 73.260 63.901 52.452 53.301 45.242



b) İthalat İkamesi

Hammadde üreten yerli fabrikaların faaliyete gşçmesiy- 
le, yerli üretimin sağladığı ithalat ikamesi büyük ölçü
de artmıştır. (Yaklaşık %50). Bu kuruluşların kendi bün- 
3'elerinde kullandıkları ithal malı hammadde girdileri, 
ödedikleri lisans ve know-how tutarları ile yabancı uz
man personel ücretleri bilinmediğinden, net döviz ta
sarrufu hesabı yapılmamış, ancak mevcut ve projelendi
rilmiş tesisler ile Böiüfn-V'de öngörülen yatırımların 
gerçekleşeceği esasına göre, bu sektörün sağlayacağı 
ithalat ikamesi saptanmıştır.

İthalat İkamesi 
(.1975 Fiyatlarıyla) (Milyon $)

1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982

86 105 144 147 1'71 193 225

3. İstihdam Etkisi:

a) İnşaat ve montaj aşamasında yaratılacak iş hacmi: 

Tablo-28

1977 1978 1980 1982

1) Mühendis 8 16 30 20
2) İdareci 15 24 40 30
3) Teknisyen ve yardımcı 20 50 100 70
4) İşçi 200 500 1000 600

b) İşletme aşamasında

1) Mühendis ve Y. İdareci 30 60 100 140
2) İdareci 100 150 300 400
3) Teknisyen ve yardım. 100 200 300 450
4) İşçi 800 1500 2500 3700

Not: 1. Yukarıda yazılı rakamlar birikmedir)Örnek; iş
letme aşamasında 1977 yılı için 100 idareciye 
ihtiyaç var ise, 1978 yılında bu ihtiyaç 50 kişi 
artarak istihdam edilen idareci adedi 150'ye va~ 
racaktır.

2. İnşaat ve montaj işlerinde çalışan elemanlardan 
bir kısmı, muhakkak işletmeye intikal edecektir. 
Bu nedenle, yukarıdaki (a) ve (b) aşamalarının 
toplamı, yaratılan toplam işgücü demek değildir.



VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Sektörün genel politikası ve sorunlarına bundan evvelki bölüm
lerde yeri geldikçe değinilmiştir. Ayrıca, aşağıda yazılı ted
birlerin de alınmasında fayda vardır.

1. İhracat

V. bölümde belirtilen projeler gerçekleştiği takdirde 
1982 yılından itibaren ortaya bir ihraç potansiyeli çıkmak
tadır. Yapılacak ihracatın bütün ilgili kuruluşların üretim 
kapasiteleri gözönünae bulundurularak adil bir şekilde bö- 
lüştürülmesinde yarar görülmektedir.

2. Vergiler

a) Vasıtasız Vergiler

i.- Bütün dünyada ve bilhassa yurdumuzda enflasyonun 
hakim olduğu bir ortamda sabit kıymetlerin ye
niden değerlendirilmesinde zorunluk vardır. Ha
len faaliyette bulunan üç fabrikanın, kanuni 
amortisman ile karşılanamayan yenileme fonu açı
ğı, ortalama yılda 20 milyon liradır.' Bu neden
le, Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanun ile ek
lenen Geçici II. madde hükmünün biranevvel yürür
lüğe girmesi için gereken yapılmalıdır.

ii.~ İş Kanunu gereğince ödenecek kıdem tazminatları, 
en son kanun değişikliği ve toplu iş sözleşme
leri ile, büyük meblağlara ulaşmaktadır. Gerek 
işletmenin finansal sağlığı ve. gerek hak kaza
nan işçilere bu ödemenin yapılmasını teminat al
tına almak için, her yıl bir karşılık ayrılması 
yerinde olur. Vergi Usul Kanununda bu hususu sağ* 
layacak açıklamanın getirilmesi lazımdır.

b) İşletme Vergisi

Lastik satışı %5 oranında işletme vergisine tabidir. 
Otomotiv endüstrisinin ana malı olan ve lüks olmaktan 
çok uzak günlük yaşantının kaçınılmaz bir eşyası olan 
lastik üzerinden bu verginin kaldırılmasında yarar gö
rülmektedir.

3. Amortismanlar

Genel olarak yukarıda değinilen kıymetlendirmeden başka, 
teknik yönden kifayetsiz olan-ve aşağıda yazılı-amortis- 
man oranının da yükseltilmesi lâzımdır:

Tablo XVII Kauçuk Sanayi
c.-2: Kalıplar ' %10 dan %33 1/3’e



t. Sendikal sorunlar, kurul:, üretim kapasitesinden en üst dü
zeyde yararlanılmasını, . nel tatil ve bayram -günlerinde 
çalışma olanağı sağlanamadığı için, önlemektedir. Halen 
kurulu kapasitenin yurtiçi tüketime cevap vermediği ve it
halat gereğinin önemli döviz harcamalarına yol açtığı te
kerlek lastiği sektöründe, yukarıda belirtilen günlerde de 
üretimin sürdürülmesinin sağlanması, üretim miktarında yak
laşık %20 dolayında bir artış sağlayabilecektir.

5. Lastik sanayii sektörüne ham ve yardımcı maddeler ile katkı 
maddeleri üretecek sanayi kuruluşlarının teşvik araçların-, 
dan daha etkin şekilde yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

S. Lastik Sanayi sektörü için gerekli makina donatımı üretmeyi 
amaçlayan projeler daha etkili şekilde teşvik edilmelidir
ler. ,

7. Özellikle konveyör baııdları için temel girdi niteliği taşı
yan kord bezi üretiminin miktar ve spesifıkasyon yönünden 
yeterli duruma gelmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

8. D.İ.E. nin sektörle ilgili bilgileri geçerli sınıflandır- N 
malara göre vaktinde yayınlaması sağlanmalıdır.



Lastik Sanayii
Özel İhtisas Komisyonu
Başkanlığı'na;

Mayıs 1976'das buyana sürdürülen Lastik Sanayii Özel İhtisas 
Komisyoru çalışmalarınch, özellikle tekerlek lastiği sektöründe, 
günümüzde görülen üretim açığının ilerde göstereceği gelişme ve 
çözüm yolia-çı konusunda. Komisyonu teşkil eden yabancı sermayeli 
kuruluş temsilcileri ile yerli sermayeli kuruluş temsilcileri ara
sında görüş ayrılıkları çıkmıştır.

Tekerlek lastiği sektöründe ortaya çıkan bugünkü arz-talep denge
sizliğine; bu sektörde 1960'ların başların dan buyana faaliyette 
bulunan yabancı sermayeli kuruluşların, otomotiv sanayiin efe görü
len hızlı büyümeye paralel olarak ortaya çıkan tekerlek lastiği 
talep gelişmesine seyirci kalmaları yol açmıştır. Bu durum dola- 
yısı iledir ki 197 3 yılı son üç ayında bu sahaya yatırım yapmak 
isteyen 4 yerli kuruluşun müracaatı olumlu karşılanarak, kendile
rine teşvik belgesi verilmiştir. Zira yabancı sermayeli kuruluş
lar yurtiçi tekerlek lastiği talebini tümüyle karşılayacak kapasi
te arttırımlarına zamanında yönelmiş olsalardı, sahaya yeni giren 
kuruluşlar için pazarda tutunma zorluğunu bilen yerli kuruluşlar 
bu alana yatırım isteği duymayacaklardı. Yabancı sermayeli mevcut 
kuruluşların yukarıda belirtildiği veçhile zamanın <a kapasite art
tır ıralarına gitmemeleri sonucu, 1973'den başlayarak karşılaşılan 
ve giderek önem kazanan üretim kapasitesi yetersizliği sonucu, it
halat gereği doğmuş ve Raporun 7 No.lu tablosunda görüleceği üzere 
1973 de 285.000, 1974 de 700.000, 1975 de de 609.000 adet tekerlek 
lastiği ithal edilmiştir.

Halen tekerlek lastiği sektöründe görülen üretim açığının, hızla 
artan talep durumu da dikkate alınarak, çözümü yolunda gerekli ted
birler. alınmıştır. Lassa tekerlek lastiği üretim tesisinin 1977 
yılında devreye alınmasıyla bu alanda önemli bir kapasite arttırımı 
sağlanılacak ve Rapor'un 20 No.lu tablosunda görüleceği üzere, 1978 
yılında vurtiçi üretim, talebi tümüyle karşılayabilir bir seviyeye 
erişecektir. Diğer taraftan, III. Beş Yıllık Kalkınma Planının, 
bu sektörde kamu öncülüğü ile yeni bir kapasite arttırımma gidil
mesi yolundaki ilkesi uyarınca Şirketimiz öncülüğünde kurulan PET- 
LAS Lastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. fiili yatırım faaliyetine geçil
mesi konusunda yoğun bir faaliyet içerisindedir. Ayrıca adı geçen 
iştirakimizin 4.11.1976 gün ve 4/2 sayılı İdare Meclisi kararıyla; 
Rapor sonuçlarına göre 1982 yılında ortaya çıkacak 356.000 adet 
düzeyindeki üretim açığına meydan verilmemesi amacıyla, kurulacak 
tesisin kapasitesi 2 milyon/adet yıl olarak tesbit edilmiştir.



c el: 
l nece;

Tekerle!' lastiği sektörünün mevcut yapısı ve bu yapının ilerde gös
tereceğe çelişme de, sektöre ilişkin makro düzeydeki tercihlerin 
yapılmasında önerale gözönündo tutulmalıdır.

1960* 1ar::n başında yabancı sermayeli mevcut üç kuruluşun devreye 
girmesini. , kurdumuzda tekerlek lastiğinin yerli üretimi gereçek- 
leştiriirniş. ve daha sonra Şirketimizin Karbon Siyanı ve Sentetik 
Kauçuk fabrikalarının, Kordsa'nın ise kord bezi tesislerinin işlet
meye alınmasıyla sektör girdi yönünden de büyük ölçüde dışa bağımlı
lıktan Kurtulmuştur.

Elverişli pazar koşullarının etkisiyle sözkonusu üç kuruluş yüksek 
bir kârlılık sağlamışlar ve bu arada önemli bir1 meblağ, yabancı 
ortak kâr payı olarak dışarıya transfer edilmiştir. Bu yüksek kâr
lılığın ve düşük yatırım tutarlarının etkisiyle bu kuruluşların 
bazılarında birikmiş ihtiyatlar yatırılan sermayeyi aşan bir sevi
yeye ulaşmıştır. Daha açık bir deyimle bu sektörde yabancı sermaye 
vazifesini yapmış ve karşılığını tümüyle almıştır. Ve paylarını, 
olmasa dahi bu kuruluşlar sektörde yerlerini koruyacakladır. Konu
nun diğer bir önemli yönü de, teknolojik yönden tümüyle ana Şirket
lerine bağımlı olan bu şirketler, Yurdumuzda bu alanda bir tekno
loji birikiminin meydana getirilmesi yolunda çaba harcamamışlar
dır.

Taşıdığı özellikler dolayısıyla, bu sektöre bir yerii kuruluşun gir
mesi, özellikle eleman yetiştirilmesi, lastik spesifikasyonlarmıı 
Ülke koşullarına uygun hale getirilmesi, pazarlama teşkilatının 
kurulması yönlerinden önemli güçlükler arzetmektedir.

Bu alanda görülen kapasite açığının yerli iki kuruluş tarafından 
giderilmesi yolunda yoğun bir faaliyet gösterilirken ve bu açık 
1978'de kapanacakken, sözkonusu yabancı sermayeli Şirketlere talep 
ettikleri tevsi izinlerininin verilmesi önemli mahzurlar doğuracak
tır. Zira, piyasaya giren iki yeni şirket karşısında, tesislerini 
tümüyle amorti etmiş, personel yetiştirme sorununu çözümlemiş, geniş 
bir pazarlama teşkilatını kurmuş olmanın kendilerine sağladığı önem
li avantajlara; bu şirketler, tevsiler yoluyla yüksek kapasitenin 
avantajını da ekleyecekler ve Lassa ve Petlas'ın bu sektörde tutun
malarını önemli ölçüde güçleştirecekler ve royalty ödemelerinin yanı- 
sıra artan kâr transferleri ile Ülkenin döviz dengesini olumsuz 
yönde etkileyeceklerdir.

:z:iu zer uııuda-kapasila arttır un - 
kan üret açığı, Lassa um 1S77 

198: '..s.1 'O dev;--y, girmesiyle önlenebile-
i arz-t- sp dengesi, kurularak sorun çözüm-
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Yukarıda ayrıntıları ile verilen hususların ışığı altında; tekerlek 
lastiği sektörünün IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde göst ire
ceği gelişmenin yön ve niteliğinin tayininde yerli sermayeli kuruluş
ların taşıdığı önem ve öncelik açıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Saygılarımızla,
Petlas Lastik Sanayii 

Ticaret A. S- 
Temsilcisi

Petkim Petrokimya A.Ş. 
Temsilcisi

Ahmet FETTAHOSLU

d

Metin ERGEN



Lastik Sanayii lizol İhtisas ' omisyonu 
Başkanlığına,

Türkiye'nin "Lastik Sanayii"nin içinde bulunduğu durumu ve 
gelecek yıllardaki muhtemel gelişmeleri aksettirmek suretiyle 
Devlet Planlama Teşkilatı'na Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
Yıllık Programları hazırlama etiidlerinde ışık tutmak üzere 
teşkil olunan "Lastik Sanayii.Özel İhtisas Komisyonu"nun 
çalışmalarını iki ana kategoride değerlendirmek faydalı olur.

1. Türkiye'de lastik sektörünün kurulması, gelişmesi ve
mevcut durumla ilgili istatistiki bilgiler, geleceğe 
ait talep projeksiyonları ve diğer teknik bilgiler
yönünden,

2. Bugünkü durumu itibariyle arz-talep dengesi bozulmuş 
bulunan tekerlek lastiği sektöründe çözüm yolları yö
nünden ,

Komisyon üyeleri arasında yukarıdaki 1. maddedeki husus
larla ilgili hemen hemen tam mutabakat sağlanmıştır. Bu durum 
Sayın Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. üyesi tarafından kaleme alı
nan bütün taslaklarda görülmektedir.

İkinci maddedeki mesele üzerinde ise ilgili tarafların orta ve 
uzun vadede problemlerin çözülebilmesi için değişik görüşlere 
sahip olmaları nedeniyle' bir mutabakat sağlanamamıştır.

Üyelerin arasında yabancı ve Milli Sermayeli kuruluşların 
temsilcilerinin, 1963'denberi üretimde bulunan ve yeni dev
reye girecek kuruluşların temsilcilerinin bulunmaları nede
niyle bu durum yadırganmamalıdır. Hatta, şu husus teslim 
edilmelidir ki, komisyonun son toplantısına'kadar şerh ver
meden asgari müştereklerde birleşmeye çalışılarak rapor kale
me alınmış, ancak, son toplantıda taraflar görüşlerini muha
lefet şerhi şeklinde rapora eklemekte fayda gördükleri için 
bu yol seçilmiştir. Üzerinde "anlaşmaya varılamayan konu, 
tekrar etmek gerekir ki,yukarıda zikredilen 2. maddedeki" 
çözüm yolunu getirmektedir.

Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. olarak lastik konusuna 
çoktan çözüm getirildiğine ve sanki bir çözüm gerekmiş gibi 
sun'i bir ortam yaratıldığına inanıyoruz.

Sorun, 1971-1972 yıllarında yatırım yapmaları gerekirken, 
yabancı sermayeli şirketlerin talebin hızla artan temposuna 
seyirci kalmaları ve 1973'den itibaren bir arz-talep farkının 
doğmasıyla ortaya çıkmıştır. Nitekim istatistiki bilgi olarak 
verilen Tablo 7'de görüldüğü gibi 1973 yılında 28*+.000 adet; 
1.974'de 700.000 adet; ve 1975'de 609.000 adet lastik ithal edilm 
miştir.
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Eğer, üç yabancı sermayeli şirket resmi mercilerin uyanla
rına uymuş ve :a.-,',on,ıdc yatırıma giderek, yukarıdaki açıkların 
oluşmasına meydan vermemi? olsalardı, bugün LASSA ve PETLAS’dan 
bahsedilemezdi. Zira raporda de belirtildiği gibi ihracat ola
naklarının zayıf olduğu bu sektörde LA^SA ve PETLAS gibi 2-3 
milyarlık yatırımlara pazar olmadan girmek rantabl değildir.

İşte,yabancı sermayeli şirketlerin yatırım yapmada gösterdik
leri bu çekingenlikten dolayıdıi’ ki, 3. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, Türkiye'deki lastik sektörünün kompozisyonunu daha den
geli bir şekle sokmak gayesiyle üç mevcudun dışında ve %100 
milli olan şirketlerin yatırım yapmalarını öngörmüştür. Böy- 
lece, lastik üretmek üzere yatırım yapmaya talip olan 4 kuru
luşa daha önce yabancı sermayeli şirketlere konulamayan %100 
milli sermaye %45 halk ortaklığı ve kamu iştiraki gibi şartlar
la 1.10.1973-3.12.1973 tarihleri arasında Teşvik Belgeleri veril- 
miştir. Hatta, bilahare 1974- yılı başında OYAK'a ve daha sonra 
da PETLAS'a yatırım için müsaadeler verilmiştir. Burada not 
etmek gerekir ki ancak milli firmaların bu girişiminden 8-9 
ay sonra dır ki,üç mevcut şirket tevsi için niyetli oldukla
rını yetkili mercilere bildirmişlerdir.

LASSA. 1973 yılında Teşvik Belgesini aldıktan bu yana termin 
programını tıiç aksatmadan yatırıma geçmiş, 600 milyon TL, ser
mayeli şirket kuruluşu, know-how, kredi, makina teçhizat ve 
inşaatla ilgili tüm problemlerini yine zamanında hallederek 
1977 yılı ikinci yarısında üretime geçecek şekilde montaj ça
lışmalarını sürdürmektedir. LASSA, Türkiye'nin ihtiyaç duydu
ğu tüm lastik cinslerini (iş makinaiarı, traktör dahil) üre
tecektir.

Durum böyle olduğuna göre ve Lassa Türkiye'de bugünden itiba
ren, ihtiyaca yetecek seviyede üretim yaparak devreye girecek 
ilk proje olduğuna göre, "yabancı:, sermayeli şirketlerin tevsii 
projelerine müsaade etmek hiçbir probleme yardımcı olmayacağı 
gibi, kurulma yolunda olan dengeyi bozmak manasını taşımak
tadır.

Lastik sorununa çözüm getirilmiştir. Yeni bir denge kurulmuş, 
yeni "model" in meyva vermesi beklenmektedir. Esasen, yazımı
zın başında bahsettiğimiz ve bütün taraflarca üzerinde muta
bakata varılan arz ve talep, tabloları bu hususu kanıtlamak
tadır. Tablo J.6 ve Tablo 17'de görülmektedir ki, 1982 ‘yılında 
350.000 adet'lik bir açık söz konusudur.

LASSA kuruluşta ekonomik nedenlerle kapasiteye bir elastiki
yet tanımış, bazı ana makina teçhizat ve bütün alt yapı tesisle
rinin kapasitesi yüksek tutulmuştur. Böylece ihtiyaç duyuldu
ğu zaman bazı pres ve makina ilaveleriyle 600.000 adet/yıl’lık 
bir kapasite artışını sağlamak mümkün olacaktır. 1980'lerde 
üretime geçecek PETLAS kifayet etmez ise, ikinci kademe tevsi 
imkan dahilindedir.



Bu bakımdan, Kalkınma Planları ve yatırım programları yönün
den lastik sorunu çözülmüştür. Bir denge kurulma yolundadır.
Bu denge içinde yabancı sermayeli şirketlerin yeri ve payı 
vardır. Avantajlı durumları ise herkezce kabul edilmektedir. 
Hakikaten, 1963'den beri, ana şirketlerin verdiği tecrübey
le rahatça çalışan, etkin bir pazarlanateşkilatına sahip olan, 
koyduğu sermayeyi ve yatırımı bugüne kadar kat be kat amorti 
otds olan bu şirketlerin kaygılanmaları için hiçbir sebep 
yoktur.

Ancak, yabancı sermayeli şirketlerin büyümeleri halinde,yeni 
doğan LASSA için pazarda bir yer kalmamış olacak 600 milyon • 
TL. sermaye koyarak %H0 halk ortaklığı ile yola çıkan milli 
bir şirket baltalanmış olacaktır. Zira, senelerdenberi piya
saya yerleşmiş 3.000.000 adet kapasiteli yabancı sermayeli bir 
kuruluşla, 1.<+00.000 adet kapasiteli bir yerli kuruluşun eşit 
şartlarla rekabet etmesi olanaksızdır.

Özetlenirse, Türkiye'nin lastik sektöründeki ilk milli şirke
ti, Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, üzerimize dü
şen sorumluluğun idraki içinde teknoloji üretiminden arz açı
ğına kadar doğabilecek problemleri halledebilmek için sıhhat
li bir doğuş yapmayı amaçlamakta, bunun için de fırsat veril
mesini ve ihtiyaç duyulan desteğin esirgenmemesini talep et
mekteyiz.

LASSA Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Barış R.AKSOY 
Genel Sekreter

/< . S /



Lastik Sanayii Özel İmtisas 
Komisyonu Başkanlığına»

4-. BEŞ YILLIK PLAN 
HARKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

Bugüne kadar muhtelif toplantılarda aynı görüşmeleri yaptığımız 
kaide» raporun tizlerin istediği şekilde hazırlanmaması enteresandır. 
Bu takıma itirazımız '»ulunan Te değiştirilmesini istediğimiz husus- 
lan aşağıda tek tek Belirteceğiz.

M1. Birinei tasarının taşında» yerli ortaklar kısmına re
700 hissedarın meydana getirdiği halk ortaklığı " sözü Hare edil-
aelidir. Bunu evvelce talep etmiştik.

2. Birinci tasarı Sayfa : 5
Rapor " I 12

Dış Ticaret Kısmı’nın ikinci paragrafında Birinci satır aynen 
muhafaza edilmiş» ancak ikinci satır manasını tamamen kayıp edecek 
şekilde değiştirilmiştir. Bu paragrafın taslağa göre yazılması.
Aksi halde rapordaki metin karışık olup mana ifade etmemektedir.

3. Birinci tasarı Sayfa : 10
Rapor ” : 20

" Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar " : Burada yine paragraf Birinei
raporda olduğu gihi Bırakılmalıdır. Sanki darlık yalnız 1976
yılına aitmiş ve 1977 yılından itibaren herşeyin düzeleceği kakül 
edilmektedir. Bu fikre kat’iyet ile iştirak etmiyoruz. Darlık 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. (Bu konuya Üretim Hedef
leri ve Yatırım Programı kısmında yeniden değineceğiz.)

4. Yurt İçi Talep Projeksiyonu (Rapor» Sayfa 27) 
Üretim Hedefleri (Rapor» Sayfa 29)



Üreti» hedefi talebe göre yüksek gösterilmektedir. Bu sonradan 
yapılmış kir düvoltmedir. (Bak ; Birinci tasarı» Sayfa 14l Tablo 
II/A) Esa sen Biı.nci tasarı* sayfa 16 da mevcut Tablo 15 kaldırıl
dığından kütün mana kontrolünü kaybetmektedir.

Birinci t--sarı r qa yf a i 6'daki Tablo 15'in konulmaşı şarttır.
Aksi halde firmaların büyüme durumu ve lastik ihtiyacını karşılama 
durumlar’, gözükmez. Mesulıyetsiz olarak şifahi rakamlar ile henii» 
çalışmaya başlamamış fabrikaların tevsiini (Lasaa) öngörmek* veya 
çalışan bir fabrikanın (üniroyal, 1*500*000 lastik adet/yıl) kapa» 
sitesinin üs tüne bir tahminde bulunulması geçerli olamaz.

5. Bapor» Sayf; 29
ttretim Hedefleri kısmada halen çalışmaya başlamamış fabrikaları» 
üretimi dikkate alınırken» kurulu ve çalışmakta olan Goodyear 
Lastikleri T.A. Ş. nin iki buçuk yıl önce hazırlanıp ilgili merci» 
lere takdim edilmiş üretim hedefinin de dikkate alınması gerekir*
Çalışmaya başlamamış bir fabrikanın tevsii öngörülemez. Görüldüğü 
takdirde» iki buçuk yıldır bekliyen Goodyear tevsiinin de dikkat* 
alınması şarttır.

6. Bapor» Sayfa 31
Crün İthalat Projeksiyonunda* yine sözle, yeni kurulacak fabrika» 
ların afaki tevsileri veya yeni kurulacak yüksek kapasiteler 
dikkate alınarak düşük tutulmaktadır.
Tablo 20'nin altına konulan notlar tek taraflı görüşe göre yazıl» 
niştir. Daha.bitaraf olarak yazılmalı veya hiç, konulmamalıdır.
Hele son satırı» yani projelerden birinin gerçekleşmesi halinde 
üretim açığı olmıyacağı hususunu kabul edemeyiz.



7» Ha.por* Sayfa 32
Raptorun sayfa 29* sayfa 31 ve sayfa 32 de aynı sözler tekrarlanarak 
adeta iki firaanm müdafaası reya reklamı yapılmaktadır. Raporda 
ya kütün firmaların durumlarından bahsedilir* reya isis vermeksizin 
söz edilir. Rakamlara dayanaıyan sözler ile raporu okuyan kir kişi, 
kurulmuş ve çalışmakta olan Goodyear Fabrikasının * önümüzdeki yıl
larda lastik ihtiyacı olmıyacağı için* küyüaesine lüzum olmadığı 

kanaatine varır»

Özetle :
1. Raporda yukarıda kelirtilen hususlar değiştirilmediği*'

2. Bilhassa Birinci tasarıdaki (Sayfa 16) Tahlo 15 konulmadığı*

3. tfade tarzı ortadan yazılmadığı takdirde*

hu raporu hazırlıyan Komitede bulunmamıza imkan olmadığını* 
Türkiye'deki lastik kullanıcısının önümüzdeki yıllarda çekeceği 
ızdırakı şimdiden göre göre, ku raporun hazırlanış mcsuliyetirt 
taşıyamayacağınızı * ve köyle kir raporun altına imza atamıyaosjı- 
mısı saygılarımızla arzederiz»

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

ivil Kıran Aydın Şanıvar



İstanbul, 9.11.1976

SAYIN METİN ERGEN 
Lâstik Sanayii
Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 
Petkim Petrokimya A . Ş .

İzmir Cad. No. 26 

A N K A R A

" Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Lâstik Sanayii 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu" 'na ilişkin görüşlerim ekte dikkatinize 
sunulmuş tur.

Bu görüşlerin rapora muhalefet şerhi olarak ilavesini
rica ederim.

Saygılarımla,

Asaf Yenisey

Ek : 2 nüsha "Ayrıntılı görüş"



DÖRDÜNCÜ BEŞ-YILLIK PLAN 

LASTİK SANAYİİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

HAKKINDA 

AYRINTILI GÖRÜŞ

Dış Ticaret Durumu (Bölüm II Kesim 4)
1974 yılında başlayan ve halen devam eden lâstik sıkıntısı, kurulu 
tesislere zamanında tevsi izini verilmemesinden ileri gelmiştir.
Döviz kaybı yılda en az 100 milyon liradır. Kordsa ve Petkim'in üretime 
geçmesi ile, bu döviz kaybı çok daha fazla artmıştır. Halen, Ticaret 
Bakanlığı tarafından ithal ön müsaadesi verilmiş olan 8,5 milyon lâstiğin 
CİF tutarı 300 milyon dolar civarındadır; ve bunun yarısından fazlası 
israf edilecektir.

Üretim Tahminleri' (Bölüm IV Kesim 3)
Tablo 17'de Lassa ve Petlas'm üretime katkıları, aşağıda gösterildiği 
gibi öngörülmüştür:

LASSA (Toplam dış, bin ad.) 400 1400 1400 . 1400

Üretim sorunları ve özellikle işçi yetiştirme güçlükleri göz önünde 
tutulduğunda, bu kadar büyük hedeflere bu kadar kısa bir sürede 
ulaşılamıyacağı kanaatindeyim.

Yatırım Programı (Bölüm V)
Mevcut veya kurulmakta olan tesisler, yurtiçi tüketimini zamanında 
karşılayamayacak, ve bu nedenle lâstik sıkıntısı IV. plân döneminde de 
devam edecektir. Halen izin bekleyen tevsi projelerinin ise kısa bir 
zamanda ve asgari bir yatırımla (Bk. Bölüm IV Kesim •! : " Genel Politika") 
gerçekleşmesi ve açığın kapatılması mümkündür. Her üç talebin is'afma imk 
görülemiyor ise ; hakkaniyet yönünden ve rekabet eşitliğini sağlayabilmek 
için, Pirelli ve Goodyear'in Uniroyal seviyesine çıkmalarına derhal izin 
verilmelidir.

1977 1978 1980 1982

PETLAS ( I I 11 ) 700 1600

Asaf Yenisey



Istanbul, 8.11.1976
SAYIN METİN ERGEN 
Lâstik Sanayii
Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 
Petkim Petrokimya A.Ş.
İzmir Cad. No. 26 

A N K A R A

" Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Lâstik Sanayii Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu" ’na ilişkin görüşlerimiz aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Görüşleri
mizin mezkûr raporda muhalefet şerhi olarak yer alması tensiplerinize 
arzolunur.

1.- Mezkûr raporda yer alan "Tekerlek Lâstiği Yurtiçi Talep Projeksiyonu" 
ve "Tekerlek Lâstiği Sektörü Üretim Hedefleri - Mevcut ve Kurulmakta 
olan Fabrikalar- " kendi bilgi ve tecrübemizle çelişki halindedir. 
Raporda belirtilen esaslar gözönüne alındığında, Tablo 17 de belirlenen 
üretim hedefleri rakamlarına ulaşılamayacağı kanısındayız.

2.- Lassa ve Petlas yatırımlarının raporda zikredilen süre içinde 
işaretlenen kapasitelere erişemeyeceği, ve dolayısı ile Dördüncü Plân 
döneminde, Ürün ithalât Projeksiyonu (Tablo 20) de gösterilen rakamların 
çok üzerinde tekerlek lâstiği ithalâtının gerekeceği kanısındayız.

3.- Dördüncü Plân döneminde Türkiyede ortaya çıkacak lâstik açığının 
ithalât yerine yerli üretimle karşılanması uygun olur görüşündeyiz.
Bu nedenle, tekerlek lâstiği açığının süratle kapatılması gayesi ile 
mevcut kuruluşların tevsi taleplerinin öncelikle gözönünde bulundurul la
sında yarar görmekteyiz.

4.- Raporda belirtilen üretim girdileri rakamları mevcut tesislerin rakamla
rının ortalamasıdır. Bu değerlerin, ayrıca, ürün imalâtındaki değişik
liklerden de etkileneceği tabiidir. Bu nedenle, raporda belirtilen 
üretim girdileri rakamlarının tekerlek lâstiği fabrikalarının üretici
ve tahsis talepleri ile ilgili olarak kıstas teşkil edemeyeceği görüşün
deyiz.

Saygılarımızla

Komisyon Üyeleri 

Ergun tncekara

Cengiz Bayraç
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MERKEZ : SELANİK CADDESİ NO : 76

M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S !

PK. 12 YENİŞEHİR - ANKARA TED : 25 02 00 (5 Hat)

DPT IV. Ses Yıllık 
Kalkınma Planı 
Tekerlek Lastiği özel 
ihtisas Komisyonu 
Başkanlığına 
A N K A P. A

Ankara, _4..S-Od03—1976

İşaretimiz, bo/Cy <9-90

Odamızın.hazırlanmakta olan raporun Genel Politika kısmına ilişkin 
görüşleri ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica eder,çalışma!arınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla, 
MÂKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

BAŞKAN VEKİLİ

Oğuz TORKYILMAZ

Ek: Görüşler (15 adet)

NK/nk.



I V .  ( j  E T İ  E  P R O G R A M I

1 -  Genel  Pol i t ika  :

Sektörün  p lan lamas ında  üç  ana  öze l l ik  vard ı r .

a )  Ta lep  pro jeks iyonlar ı  bugünkü ekonominin  b i r  uzant ı s ı  şok l indodi r .  

Teker lek  las t iğ i  ü re t imi  taş ımacı l ık  po l i t ikas ına  çok  s ık ı  bağ ım

l ıd ı r .  Ki t le  t aş ımacı l ığ ın ı  amaç  ed inmemiş  bugünkü pol i t ika  b inek  

a raç la r ı  ü re t imin i  h ız landı rmakta  t :ker lck  a rz ı  i l e  t a leb i  a ras ın

da  b i r  "aç ık"  doğmaktad ı r .  Böylecc  sek tör  aş ı r ı  ü re t ime zor lanma.~  

tad ı r .  Bu  sek tördeki  ü re t im ar t ı ş ı  b i r  yar ı  mamul  maddes i  o lduğu  

o tomobi l  ü re t imin in  a r t ı ş ına  f ı r sa t  haz ı r lamaktad ı r .  Böylccc  kar 

ş ı l ık l ı  b i rb i r le r in i  a r t t ı r ı rken  teker lek  las t iğ i  ü re t iminde  ta 

lebe  göre  aç ık  o lacak  ve  bu  sürg i t  devam edecekt i r .  Oysa  teker i .  •.<: 

l as t iğ i  ü re t imin in  i ş  makina la r ı  g ib i  ü re t ime kaynak  o luş turacak  

c l lan la ra  yöne lmes i  ü lkemiz in  ç ıkar la r ı  aç ı s ından  gerek l id i r .  B  

nedenle  teker lek  las t iğ i  ü re t imin i  ü lkemiz in  ç ıkar la r ına  'uygun 

p lan layabi lmek iç in ,  önce  o tomot iv  sanayi i  ü re t imin i  p lan lama; - ,  

gerek l id i r .

b )  Kamu öncülüğü

Bugünkü yapıs ı  i çe rs inde  sek törde  kamu üre t imi  yoktur .  0 ;  sa  I I I .  

Baş  Yı l l ık  Kalk ınma Plan ına  da  uygun o la rak ;  kamunun bu  sek törde  

b i r  ya t ı r ımcı  görünen  üre t im aç ığ ın ı  karş ı layabi lecekt i r .  Bu  ayrı  

zamanda  dene t leme o lanağın ı  dev le to  kazandı racakt ı r .  Görünen  ay ı 

ğ ı  karş ı lama görev i  b i r  kamu kuru luşuna  ver i lmel id i r .

c )  İhraca t  i ç in  pazar  var  o lmakla  berabor  ne  verg i  i ades i  ne  dc  b  

zer  b i r  fo rmül le  ih raca t ı  ge l i ş t i rme o lanağı  yoktur .  Hem hammadde  

y i  hem de  teknolo j iy i  sa t ın  a la rak  d ı ş  pazarda  b ize  bu  teknolo j i 

y i  vc  ham maddeyi  sa tan la r la  rekabe t  o lanaks ızd ı r .  İh raca t  i ç in  

çok  yüksok  verg i  i ade le r i  gerekecek  bu  da  devle te  yoni  b i r  yük  o-  

lacakt ı r .  Bu  nedenle  ih raca t  umuduyla  yeni  kapas i te lere  iz in  "o-  

r i lmos i  ha ta  o lacakt ı r .
MAKİN A MÜHENDİSLERİ  0 7.
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Odanızın,IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı,lastik Sanayii Özel İhtisas
Komisyonu Raporuna karşı görüş yazısı ekte sunulmuştur.

Raporun tasım ve dağıtımında rapor ekinde yer almasını sağlamanı
zı diler bilginize sunarız.

Saygılarımızla.
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI a



IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı
lastik Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporuna 
Kimya Mühendisleri Odasının Karşı Görüş Yazısı

1) Planlama Anlayışı :
Planlamadan amaç.toplumun gereksinmelerine uygun olarak üretimin sağlan

masıdır.Bu ise,her birimin üretiminin ayrı ayrı değil,hu birimlerin birbir- 
leriyle ilişkileri göz önüne alınarak tüm ekonominin üretiminin planlanma
sı ile gerçekleşebilir.

Elimizdeki rapor lastik üretimini toplumun gerçek gereksinmelerine tabi 
kılacak yerde,piyasa ilişkileri içinde,anarşik bir yapıyla gelişen otomotiv 
sanayiine lastik tekerlek yetiştirmek amacıyla üretimi programlamaktadır. 
3.BYKP da 1977 yılı için 50.000 adet otomobil üretimi planlanmışken daha 
1975 yılında 67466 otomobil üretilmiştir.Yeterli altyapı bulunmadığından 
ve kitle taşımacılığına yönelinmediğinden.böyle bir üretim patlaması,son 
yıllarda ayda 400-500 kişiye kadar yurttaşın.trafik kazalarında ölmesine, 
milyonlarca liralık kayıplara yol açmaktadır.Planlamanın amaeı,böylesine 
anarşik bir gelişmeye senaryo yazmak olmamalıdır.Bu nedenle tekerlek lasti
ği üretiminin planlanması,otomotiv sanayii üretiminin doğru biçimde planl 
lanması ile birlikte ele alınmalıdır.
2) Raporda yerli tüketimi karşılamaktan öte,ihracat için de üretimin artı
rılması öngörülmektedir.Böylelikle yaratılacak kapasite fazlalığı nın ver
gi iadesi Vb.yöntemierie ihracata yöneltilmesi istenmektedir.Oys gene ra
porda belirtildiği gibi yerli ve dış fiyatlar arasındaki fark bii üktür.
(sh 21) Hammadde ve teknolojinin dışardan alındığı düşünüldüğünde çok do
ğal olan bu rekabet güçlüğü,ihracatı engelleyici önemli bir faktördür.Öte 
yandan Dünya pazarları büyük tekeller tarafından çoktan bölüşülmüştür.Yer
li firmalar için pazar olabilğcek Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de yerli 
lastik fabrikaları kurulmuştur.(sh 21) Bu nedenle ihracat amacıyla yeni fc>

rv> Crika kurulması yada kapasite arttırımına gidilmesi gerekir.
3) Alınması öngörülen teklifler kısmında a) "otomotiv endüstrisinin ana ma
lı olan lastikten alınmakta olan işletme vergisinin kaldırılması"istenmekte 
b) "sendikal sorunlar nedeniyle genel tatil ve bayram günlerinde çalışma 
olanağı olmadığı" bu nedenle üretimin aksadığı,bu günlerde de işçiler çalış
tırılırsa,üretimin % 20 artacağı belirtilmektedir.

1.maddede açıklanan nedenlerle bu görüşlere katılmak olanaksızdır.Öte 
yandan9bir demokratik kitle örgütü olarak işçi sınıfının sendikal mücade
lesiyle kazandığı hakların geri alınması gibi bir görüşün kesinlikle kar
şısında olacağımızı belirtiriz.



ÎADEI.I TAAHHÜTLÜ

9 Kasım 1976

T.C.
Başbakanlık
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
‘"•i“.t-’şarlı<îı
lâstik özel İhtisas komisyonu
Başkanlığı
A N K A R A

Şimdiye dek katılmış olduğumuz il toplantı sonunda
ortaya çıkmış ve 5.10.1976 Salı günü Petkıia Petrokimya 
A.Ş. Genel Müdürlüğünde imzalanmış bulunan raporla ilgi
li görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
özel İhtisas Komisyonları, kuruluş ve çalışma düzeni ile 
ilgili broşüründe de belirtilmiş olduğu gibi, "ihtisas
larıyla ilgili konularda«aştırma yapmak, bilgi topla
mak, işlemek ve tavsiyelerde bulunmak suretiyle D.P.T.- 
na yardımcı olmak üzere, 91 sayılı kanun ve 5/1722 sayı
lı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tüzük ge
reğince kurutmuştur.
Yine aynı broşürde, komisyonların kuruluşunda "kalkınma 
çabalarında ahenk sağlanması ve uygulama yeteneği yüksek 
bir plân hazırlatması",amaçlanmıştır.
Bu noktalardan hareket ederek, aşağıda yer alan tavsiye 
ve görüşlerimizin, daha gerçekçi ve uygulanma olanağı 
yüksek bir plânın oluşumuna katkıda bulunacağı inancın
dayız .
1. Raporun 13.cü sahifesinut ithalâtla ilgili bölüme, 

içinde bulunduğumuz uygulama ile ilgili bilgiler 
katılmalıdır. Şöyleki 1977 yılı içinde lâstik it
hâli için Ticaret Bakanlığına müracaat edip gerek
li izni sağlayan Şirketlerin altı ay içinde getir
me zorunluğunda oldukları lâstik adedi, Ticaret 
Bakanlığı yetkililerinden öğrendiğinize göre, 
8.500.000 dir. Rapordan da anlaşılacağı üzere bu 
adat yaklaşık olarak, mevcut 3 kuruluş dikkate 
alınmadığı takdirde yurdumuzun 3 yıllık ihtiyacı 
olan lâstik adedine eşittir.



Bu kadar lâstiğin gerektireceği dövizle ilgili 
sorunlar uzmanlığımızın dışında kaldığından, biz, 
sadece söz konusu adedin raporun tüm projeksiyon
larını ve varsayımlarını değiştirebilecek nite
likte olduğuna değiniyoruz.
Bu noktayı komisyonun dikkatine sunduğumuzda, tüm 
çalışmalarımızda izlemiş olduğumuz yöntemin dı
şında, oylamaya gidilmiş, konu ile ilgili kuruluş
ların çoğu söz konusu noktanın belirtilmesinde 
birleşirlerken, diğer alt komisyonların üyeleri, 
kendi alanlarına girmeyen hususlar için oy vermek 
zorunda kalmışlardır. Bununla da yetinilmeyip,
ÖİK kuruluş ve çalışmaları hakkmdaki tüzükte, 
taraflardan biri olan Başkan'm re'sen karar alma 
yetkisine rastlanılmamış olmakla birlikte,uygula
ma, maalesef bu yönde olmuştur.

2. 20.ci sayfada yer alan mevcut durum ve tıkanıklık
lar bölümünde bugünkü üretim açığının, 1977 ve 1980 
yıllarında devreye gireceği sanılan tesislerle gi
derileceği belirtilmiştir. Kurulmakta olan tesis
lerden birinin en yetkili kişisi, bizzat, 1978 yı
lında devreye gireceğini belirtirken, 1977 de dev
reye gireceği keyfiyeti samimiyet ve ciddiyetten 
uzaktır.

3. 23.cü sayfada 10.cu bölümün son cümlesi, makro açı
dan yanılan bir analizle, gerçeği belirtmekteyse de, 
raporun tümünde önerilen uygulama cümleyle çeliş
mektedir. Kaldı ki, raporda yer alan hâli ile 1977- 
1978 yılları arasında üretimde görülen 1.150.000 
adetlik artış gerçekçi addedilemez.

4. 25.ci sayfada üretim programı bölümü 2.ci paragra
fı yurt çıkarları düşünülerek önerilmiştir.
Ne var ki, aynı bölümün birinci paragrafında görü
len "hiç bir ayrıcalık gözetmeden" ibaresi Sayın 
Başkan'ın. da yerinde müdahalesi ile esas metinden 
çıkarrlmış, fakat bir alt paragrafta sakınılan ay
rıcalığa tekrar yer verilmiştir. Döviz girdi ve 
çıktılarında lehte bir denge sağlamak amacı ile kâr 
ve teknoloji transferleri ile ilgili kısıtlayıcı 
koşulların, kurulmakta olan tesisler için de geçer
li olacağı doğaldır. Bu nedenle raporun bu anlam
da değiştirilmesi gereklidir.



5. 29.cu sayfada yer alan üretin hedefleri ile
ilgili bölümde, dikkate alman varsayımlar, 
olayın tümünü kapsayacak mahiyette değildir. 
Şöyleki ; tevsi talebinde bulunan mevcut ku
ruluşlar gerekli işlemleri tamamladıkları 
takdirde, 17 numaralı üretim hedefleri tab
losu, eklenecek yeni kapasiteler tablosu ile 
birlikte düşünülmelidir.
Devlet Plânlama Teşkilâtı IV. 5 Yıllık Kal
kınma plânı özil İhtisas Komisyonları çalışma 
modelinin 17.ci sayfası 15.ci tablosunda yer 
alan " ..... Sektöründe eklenecek yeni kapasi
teler" adlı tablo esas metinden kasıtlı ola
rak kaldırılmıştır.
Devlet Plânlama Teşkilâtı yetkilisi Sayın özden 
Tolunay'm da değinmiş olduğu gibi, ayrı çıkar
ları savunan bir gurupta, ortak bir noktayı 
tesis etmek amacı ile, raporda belirtilme kıs
tası olarak konunun kamu'ya intikali kabul edil
miştir. Bununla beraber Devlet Plânlama Teşki
lâtına gönderilecek metinde sadece bir varsa
yıma dayanılmış ve raporun buna bağlı diğer 
bölümleri öylece hesaplanmıştır.
"arsayım olarak mevcut kuruluşların tevsi al
mayacakları, kurulmakta olan kuruluşların>1977 
ve 1330 de devreye girecekleri düşünülmektedir. 
Halbuki mevcut kuruluşlardan birinin ya da 
tümünün gerekli işlemleri tamamlaması, tüm 
projeksiyonların değişmesini gerektirecektir.
Çözüm olarak, bu seçeneklerin de raporda belir
tilmesi vs son çözümün Devlet Plânlama Teşkilâ
tı yetkililerine bırakılması gereğini savun
maktayız .

Raporun geri kalan bölümleri bu bölüme bağlı olduğun
dan, daha sonraki sayfalarla ilgili görüşlerimizi 
belirtmekte yarar görmüyoruz.



29 Eylül 1961 tarih ve 5/1722 sayılı Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, özel İhtisas Komisyonu ile Koordinasyon 
komisyonlarının kuruluş ve çalışmaları hakkmdaki 
tüzüğü yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararının, 
komisyon çalışması ile ilgili bölümünün 4. madde (e) 
fıkrası hükmüne göre ; mutabakata varılmamış husus
larımızın ve ayrı görüşlerimizin nihâi raporda ayrı 
ayrı belirtilmesini rica eder, aksi halde konunun 
uzmanları olaaak,bilimsel ahlâkımıza sığınarak bu 
hali ile çıkacak bir rapora imza koyamayacağımızı 
üzülerek bildiririz.
Saygılarımızla,

özel İhtisas Komisyonu özel İhtisas Komisyonu
üyesi 

Müfit 1. BAHTOĞLO
Üyesi 

Mâcit AKMAN
/

MA/mk
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Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 
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