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TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TESTAŞ ve GERKONSAN
Hakkında Rapor.

1 .

G i r i ş

;

D.P.T. nın 6.2.1978 güırlü yazıları ile karalan
başlangıçta belirtilen üyelerden oluşan komisyonumuza, 1976 yılın
da kurulmuş olan TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TESTAŞ ve GERKONSAN'm
bugünkü durumlarının tetkiki projelerinin irdelenmesi ve yönlen
dirilmesi, bulguların bir raporla belirlenmesi görevi verilmiş,
ayrıca sayın işletmeler Bakana., raporda ele alınmasını lüzuniLu
gördükleri ana noktalar hakkında direktif •
rini belirtmişlerdir.
Komisyonumuz ilk toplantısını 6.2.I91& tarihinde yapnekk
çalışma yöntemini saptamıştır. Bu toplantıda, komisyonun elektro
nik ve inşaat işlerinde uzman üyelerle takviyesi gerekli görülmüş
(DPT onayı ile bu üyeler daha sonra komisyona katılmışlardır.), ay
rica, istenecek bilgiler için soru formu hazırlanmıştır.

Çalışma yöntemi gereğince, üyeler arasında iş bölümü
yapılmış, incelenmesi istenen TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, TESTAŞ ve
GERKONSAN1 1 ayrı gruplar ziyaret ederek bilgi,

'dtğSğk-

mıştır. Daha sonra, bu şirketlerin, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşe
hir, Tokat, Yerköy ve Kayserideki inşaat yerleri görülmüş ve son
durumları rapor ve fotoğraflarla saptanmıştır.
Bu şirketlerden soru formlarına verdikleri cevapların
incelenmesinde, bir çakışma veya duplikasyon olup olmadığını gör
mek üzere benzer yatırımlara girişmiş olan kamu kuruluşları ile

özel kesimin durumunu araştırmak gerekmiş; bu nedenle MKEK, TEK,
TZDK, PTT ile TEZ SAN, BİMAK, HEMA- BURTRAK, BMC, TOE, UZEL'in dıurumları da incelenmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu her kuruluş için bugünkü durumları. nı gösterir tablolar tanzim edilmiş; 1978 için istenen ve tarafı
mızdan öngörülen mukayeseli harcamalar saptanmış, her kuruluş rçin
ayrı birer rapor düzenlenmiştir. Bu raporlar sırası ile 4, 5, 6, 7
ve 6'inci bölümlerde yer almıştır.

Ayrıca çalışmaların ve bulguların genel değerlendirmesi ikin
ci bölümde, özet niteliğindeki bir rapor ise üçüncü bölümünde yer
almıştır.

Buna göre sunulmakta olan özel ihtisas komisyonu raporu

1)

Giriş

2)

Genel değerlendirme

3)

Özet rapor ve özet tablo

4)

TÜMOSAN raporu ve tabloları

5)

TAKSAN raporu ve tabloları

6)

TEMSAN raporu ve tabloları

7)

TESTAŞ raporu ve tabloları

8)

GERKONSAN raporu ve tabloları

9)

Ekler

olmak üzre 9 bölümden oluşmaktadır.

2. Genel Değerlendirme :

Komisyonumuzca incelenmesi istenen Motor, Elektromekanik Makineler, Takım Tezgahları, Elektrik Sanayi, Çelik
Konstriksiyon işleri, sanayileşme çabası içinde olan Jı#r ülke
nin, enfrastrüktür yatırımları ve metalürji sanayiinden sonra
el alması gereken Makine Sanayiinin temel bölümlerindendir.
Bu bakımdan, memleketin bu projeler çerçvesinde ele alınan mü
hendislik sanayilerinin genel yapısını, projelerin içeriğini,
üretim programlarını, ülkenin gereksinmeleri, öngörülen tekno
loji (ölçek, entegrasyon, lisans bb.), zaman ve mekan boyut
ları içinde konumu, projeler veya bu projelerin kamunun bu
sektörlerdeki

benzeri diğer projeler arasında çakışma, tutar

lılık veya dublikasyon olup olmadığı açılarından araştırmak
ve irdelemek zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle, MKEK, TZDK, TEK, PTT'nin bu sektörlerde
üstlendikleri yatırım görevi ile özel kesimin duruma ta. bu ça
lışma çerçevesinde belirli bir ayrıntı ile incelenmiştir.

Mühendislik sanayilerinin bazı temel bölümlerini
kurmak gibi son derece önemli olan bu konunun, bir ana plan
çerçevesi içinde projeler arasında tutarlılıklar sağlanarak,
en azından işletme büyüklüğü ve yer seçimi açılarından teknolojik
gereklere uygun bir şekilde ele alınması gerekirdi. Oysa uygu
lama böyle olmamış, çok sayıda yöreye yatırım götürebilmek ama
cıyla, aynı konuya yönelik projeler işletme döneminde ciddi sorınlar yaratacak şekilde parçalara bölünmüşler; yer seçimlerin
de, politik önceliklere normalin ötesinde ağırlık verilerek rasyo
nel olmayan uygulamalara geçilmiştir.

Bununla beraber inceleme konularımızda henüz dönüşü
olmayan bir noktaya, gelinmemiş olduğu için, gerek bunların ge
rekse MKE yatırımlarının daha verimli bir şekilde çalışmalarını
sağlayacak tedbirleri önermek durumunu elde edebildiğimiz, inan
cındayız.

Projelerin bu rapor çerçevesinde yapılan öneriler
doğrultusunda yeniden ele alınacak yönlendirilmesi, plan disip
linine ve alınması, yakın koordinasyon ve izlenmelerinin sağlan
ması halinde sonuçlar alınabileceği, temel amaçlara büyük ölçüde
yaklaşılabileceği kanısındayız. Düzey ve yapı gereği olanaklar ölçmü
şünde entegrasyona yönelmek; aynı gruba ait ürünlerin üretimini
belirli gruplar halinde entegre tesislerde toplamak gereğini or
taya koymuştur. Bunun snnucu olarak Nevşehir, Düzçe ve Erzurumdaki tesisleri başka yörelerdeki tesislerle bütünleştirmek gerek

miştir, İlgili kuruluşlar üzerinde incelememize başlamadan evvel* lö.s
ler, Elâzığ (Elektrik şalt teçhizatı), Niğde, Sakarya, İnegöl,
Burdur, Uşak, Rize, Mardin, Erzincan projelerinden kendilikle
rinden vaz geçmişler, bu nedenle değerlendirme kapsamına alınmamış?—
lardır. Vaz geçilen bu yerlerde, tek ürün yapan veya daha düşük
teknolojiye gerektiren tesisler kurmak mümkündün.

Bu ülkenin sanayileşme sürecine büyük katkı sağlaması
beklenen bu projelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi amaç
olmakla beraber, beklenen yararların sağlanması açısından ye
terli değildir. Zira yatırımların gerçekleştirilmesi kadar gir
dilerinin, özellikle hammadde, kalifiye insangücü ve dizayn gir
dilerinin düzenli ve yeterli bir şekilde sağlanması gerekir.

Yüksek karbonlu ve alaşımlı çelikler makina •»«»—
lat sanayiinin döküm parçalar dışında temel hammadde girdisini
oluşturur. Şu anda büyük ölçüde ithal yoluyla karşılanan vasıf
lı çeliklerde dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için, Makina
ve Kimya Endüstrisinin 400 bin ton/yıl kapasiteli Aliağa yük
sek vasıflı çelik tesisin projesinin süratle gerçekleştirilme
si gerekmektedir.

Bunun ötesinde, mühendislik sanayilerindeki tesislerin
sağlıklı ve düzenli bir üretim yapısına ulaşabilmeleri ancak ye
terli düzey ve kalitede dizayn girdisine sahip olmalarıyla sağ
lanabilir. Kısaca, makina imal edecek fabrika kurulabilir, tüm
tezgahlar hazır olabilir, makina imalat teknolojisi bilinebi
lir, malzeme girdileri sağlanabilir, ancak, imali amaçlanan makinanm dizaynına sahip değilseniz makina imal edilemez. Bu ne
denlerle, bu rapor çerçevesinde ele alınan yatırımların gerçek
leştirilmesine çalışılırken, dizayn,proses geliştirme, arşiv
ve dokümantasyon olanaklarının kısa sürede artırılması; bu pro
jelerin paralelinde ayrıntılı eğitim projelerinin uygulamaya
konulması gereklidir.
Yurdumuzdaki makine sanayiinin tümüne bakıldığında,
ele alınan projelerde, tarım'm makineleşmesi için en az traktör
kadar önem taşıyan, traktör ekipmanlarına ve diğer tarım alet
ve makinelerine yeterli ağırlık verilmediği görülmektedir.

-

Toprak işleme

ve hazırlama aletleri

-

Ekim ve bakım

-

Hasat ve ayıklama aletleri

-

Taşımaarac ve

aletleri

aletleri

olarak 4 ana grupta toplanması mümkün olan; toprak yapısı;
iklim şartları ve ürün cinslerine göre farklılıklar gösteren
bu aletlerin yurd içi üretiminin hem miktar hem de özellikle
kalite bakımından çok yetersiz olduğu emniyetle söylenebilir.

Bu nedenle, memleketimiz tarımı için çok büyük
önem taşıyan bu sanayi dalı için gerekli önlemlerin alın
masında zorunlar olduğuna burada işaret etmek isteriz.

9. TUMOSAIi. İAKLAW, TEM5AE. TE5TAŞ. G.)EKONSAM
İçin Düzenlenen Raporların ÖZETİ

3.1. Durum Saptaması :

3.1.1. Genel Durum :

Yurdumuzda üretimi hiç yapılmayan veya yetersiz miktar
larda yapılan, buna karşın sanayileşmenin ve kalkınmanın temel öğe
lerini oluşturan ürünlerden:

1) Traktör, kamyon, (küçük deniz araçları) dizel motor
ları (hiç üretilmemektedir.)

2) Traktör (yetersiz miktarda ve çok çeşitli markalar
da üretilmekte ve ithal edilmektedir.)

3) Takım tezgahları (yetersiz miktar ve çeşitlerde
üretilmektedir.)

4) Elektrik üretimi için gerekli su türbinleri, gaz
türbünleri, buhar türbünleri, jenaratörler (memleketimizde ilretilmemektedir.)

5) Elektrik iletimi için gerekli som alüminyum ve çelik
çekirdekli Alüminyum teller, (yetersiz miktar ve nitelikte üretil
mektedir) ; Şalter ve kesiciler (seksiyonerler), şalt tabloları, (ye
tersiz miktarda üretilmektedir); Parafoudre'ler, (hiç üretilmemek
tedir.), büyük güçlü transformatörler, (hiç üretilmemektedir.);
6) Elektrik kullanımı için gerekli büyük güçlü elektrik
motorları (hiç üretilmemektedir.)

7)

Termik elektrik santralı donanımı elemanlarından yük

sek basınçlı buhar kazanları, yüksek basınçlı pompalar, derin kuyu
pompaları, (memleketimizde kısmen üretilmektedir.)

8)

Elektronik haberleşme cihazları, (kısmen üretilmek

tedir.)
9)

10)

Elektronik proses cihazları, (hiç üretilmemektedir.)

Elektronik cihaz komponent1leri (hiç üretilmemektedir.)

11)
için

gerekli

Binalar, gezer vinçler, ağır iş makinaları, pilonlar
çelik

konstrüksiyon

işleri,

(yetersiz

miktarda

üretil

mektedir. )

Gruplarında toplanan ürünlerin yurt içinde yapılması,
ikinci Beş Yıllık Plandan beri üretim hedefleri arasında gösteril
mektedir. Ancak 1976 yılma kadar bir girişime raslanmamaktadır.

1975 yılı sonlarında resmi gazetelerde yayınlanan
Bakanlar kurulu kararlarına dayanılarak 1976 yılında

TÜMOSAN

(ürün grubları 1 ve 2)

TAKSAN

("

TEMSAN

<

TESTAŞ
GERKONSAN

M

3 )

”

"

4,5,6,7)

(

"

"

8,9,10)

(

"

”

11)

anonim şirketleri kurulmuştur. Sermayesinin İ» 90' ı dolaylı olarak
hâzineden karşılanmakta olan bu şirketlere yukarıda gösterilen ürün
leri ya yerli teknik birikiminden yararlanarak, yada lisans ve KnonHow anlaşmaları ile teknoloji ithal ederek, gerekli tesisleri kur
mak ve üretime geçmek ana hadef olarak verilmiştir.

Ancak anonim şirket olmaları dolayısıyle bu kuruluşlara, üre
tecekleri mal gruplarını ithal etmek, bunların dağıtım ve ticareti
ni yapmak, bsnzer üretim yapan veya yapmak niyetinde olan özel kuru
luşlarla ortaklıklar kurmak gibi yan olanaklarda sağlanmıştır.

Bunlar anonim şirket olarak kurulurken, serbest ve süratli ha
reket edebilmeleri, kuracakları tesislerde (öncelikle yer seçimi ve
teknoloji transferi bakımından), teknik ve bilimin gereklerini ye
rine getirebilmeleri olanakları bulunacağı, nitelikli eleman teda
rikinde daha geniş olanaklar sağlanacağı düşünülmüş olmalıdır.

Ancak Kamu sahipliliginde anonim şirket modelinin geliştiril
mesi ülke sinai üretiminin çok önemli bir bölümünü sağlıyan, son
yıllarda içine girdikleri mali ve yönetim darboğazlarına rağmen eko
nomi irin temel taşlarını oluşturan Kamu İktisadî Teşebbüslerini olum
suz yönde etkilemiştir. Zira bu yeni şirketler çerçevesinde çözüm
lendiği sanılan sorunların bedelini büyük ölçüde KIT'ler ve Kamu
ortakça ödemektedir. Bu şirketler elemanlarının büyük bölümünü dlaha
fazla ücret ödiyerek KIT'lerden sağlamışlar. Böylelikle KÎT'lerin
zaten zayıf olan kalifiye eleman kadrosu belirli kesimlerde d ah* da
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zayıflamıştır. Onun ötesinde, anonim şirket statüsünün sağladığı ola
naklarla uyguladıkları savurgan yönetim ve çalışma şekli Kamu için
kötü bir örnek olmuştur. Örneğin MKEK’nın üstlendiği yatırım ve üre
tim görevi en az bu şirketlerin ki kadar önemlidir. Oysa bu şirket
lerin oluşturulması MKEK'yı kadro açısından daha da zayıflatmıştır.
Sorun tüm KİT*lerin reorganizasyonu, ve daha verimli, üretken yapı
ya kavuşturulması sorunudur. Bu sorunu çözümlemeden Tümosan vb. de
olduğu gibi şirket statüsünde uygulamalara geçmek, hele bu uygula
maları plan disiplininin ve Kamu denetiminin dışında tutmak çok sa
kıncalıdır.

Bu şirketlerin uygulamadaki başarı derecelerini irdelemeden
açıkça belirtmek gerekirin, mühendislik sanayiilerinin bazı temel
mallarını üretmeğe yönelik olan bu tesislerin, 1978 yılı yatırım
programında yer aldığı şekilde gerçekleştirilmeleri ülkeye, sanayi
leşme sürecini geliştirme ve dışa bağımlılığı azaltma uğraşıların
da önemli bir aşama sağlıyacaktır. Bu kuruluşların daha etken ve
verimli görev yapmalarını sağlamak için düşünülen önlemler öneriler
bölümünde yer alacaktır.

Uygulamada bu şirketlerin başarı dereceleri, yukarı düzeydeki
kadroların tutumlarına göre farklılıklar göstermiştir.

Bir buçuk—iki yıllık faaliyet sonunda bu şirketlerin davranış
larından bir kısmı birbirine paralellik göstermiş, bir kısmı kendi
lerine özgü olmuştur.

Birbirine paralel davranışları şöyle özetlemek mUmkündür.
t

Kendilerine verilen özerk statüye rağmen, bu şirketler,
bir veya birkaç merkezde yoğunlaşması gereken yatırımlarını yurt
yüzeyine dağıtmışlardır. Yapılabilirlik raporlarını da bu yerle
re göre hazırlatmışlar ve bazılarını sonradan bir kaç kez değif*»
tirmişlerdir.

Ana yatırımlarla ilgili olarak yaptıkları en büyük ilerle
me lisans anlaşmaları düzeyinde kalmıştır. (TEMSAN ve TESTAŞ’ta bu
bile yapılmamıştır.) Ana yatırımlardan hiç birisinin uygulamaya
olanak sağlayan projeleri hazır olmadığı gibi böyle bir proje
yapımına olanak sağlayacak çalışmalar tamamlanmış değildir.

Hiç birisinin ana yatırım projeleri daha hazır olmadığı
ve bir kısmında bu projelerin ana hatları bile belirlenmediği hal
de sosyal konut, idari binalar ve anbar yapımı ile inşaat faaliyet
lerine başlanmış ve ihaleler yapılarak oldukça büyük harommmİKra gi
rilmiştir.

Ticari faaliyet ana hedef olmamasına rağmen, bu şirket
lerin ticari işlemler için harcadıkları çaba, üretim hedefi için
harcadıklarından az olmamıştır.

Başka özel şirketlerle ortaklık kurma işi yalnızca bir
olanak olarak verildiği halde bunlar, daha tesislerini nasıl ku
rup işleteceklerini saptamadan,(özel kesim ile ortaklıklar kurma
yolunu benimsemişlerdir.

- Uygulamada bu teşekküller, planlamadan ve devletin kamu
kesimi için öngördüğü yatırım programlarından ve dolayısıyle plan
disiplininden uzak kalmaya özen göstermişlerdir. Gerçekte bu ku
ruluşları plan disiplimine almak için oiddi bir girişimde olmamış
tır.
- Bu şirketler, henüz yatırım safhasına girmedikleri ve
personelinin büyük çoğunluğu başlangıçta sözleşmeli olarak alındı
ğı halde yeniden toplu sözleşme yapmışlardır.

3.1.2. TÜMOSAN'm Durumu :

1976 yılında TUMOSAN'a aşağıdaki ürünlerin yanlarında
belirtilen yerlerde üretmek için tesis kurma görevi Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına verilmiştir.
Traktör dizel motorları (Konya), ağır kamyon dizel mo
torları (Aksaray), orta kamyon dizel motorları (Niğde), minibü*
dizel motorları (Sakarya), benzin motorları (İnegöl), gemi ağır
dizel motorları (Rize), lokomotif dizel motorları (Eskişehir), ak
tarma organları (Nevşehir), Traktör imalatı (Konya, Burdur, Mardin),
Traktör motoru yenileme tesisi (Konya), otomobil motoru yenileme
tesisi (Uşak) olmak üzere 13 muhtelif yerde, 11 ürün grubu,

11 muhtelif imalatın 13 değişik yerde, bir anda başla
yarak yürütülmesini olanak dışı gören yönetioiler, faaliyetlerini,
Traktör, Traktör motorları, ağır kamyon motorları, orta kamyon motarlan, Midibüs ve Minibüs motorları, aktarma organları üzerinde
yoğunlaştırmışlar ve bunlar için lisans, Know - Hovt anlaşmaları
yapmışlardır. (Aktarma organları müstesna)
Traktör ve Traktör motoru için Fiat ile, ağır kamyon
motorları için Volvo ile (bu motor deniz araçlarında da kullanı
labilir) orta kamyon motorları için Daimler-Benz (Mercedes) ile

Minibüs, Midibüs motorları için Mitsibushi ile lisans anlaşması
yapmışlar, bu tesisleri Konya, Aksaray, Nevşehir ve Düzcede kur
mayı planlamışlar ve şimdiye kadar Toplam 121 milyon TL.harcama
yapmışlardır. Yalnız Fiat lisans anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi
için, Türk Traktör fabrikası ile taraflar arasında imzalanmış pro
tokol hükümlerinin yerine getirilmesi lazımdır. Aktarma organları
için henüz bir lisans anlaşması yoktur.

Fabrika projeleri, tezgah cinsleri, tezgah yerleştirme
planları, çeşitli ünitelerin arazide yerleştirme nihai planı he
nüz hazır değildir. Bu işletmeler için gerekli dökümhane, dövme
tesisleri, dişli imal tesisleri, takım mastar ve aparat tesisleri
henüz tasarı aşamasında olupf bu kuruluşta toplam 85 kişi çalışmak
tadır.
3. 1« 3. TAKSAN1 m Durumu :

TAKSAN'a başlangıçta, Freze ve Matkap (Tokat), Taşlama ve
Bileme (Tokat Sonra Kayseri) Otomatik Torna (Kayseri), Üniversal
torna, planya ve vargel (Erzincan) tezgahları imalı ile bunlar için
lüzumlu komple dişli ve dişli kutuları (Yerköy) imali görevi veril
miştir. TAKSAN uygulamada bunlardan üniversal Torna planya ve vargel
tezgahlarını (Erzincan projesi) ileriki zamana bırakarak diğerleri
üzerinde faaliyetini yoğunlaştırmış, bu tesisleri Tokat, Yerköy ve
Kayseri*de kurmayı tasarlamış ve bunların lisans anlaşmalarını Doğu
Alman WMW ile Çekoslovak Strojimport teşekkülleri ile yapmıştır. Bu
lisans anlaşmaları, hem imal edilecek tezgahların imalat resimleri
ni vermeyi, hem kurulacak tesisleri projelendirmeyi içermekte, ayrıoa, bu tesisleri kurmak üzere dış kaynaklı tezgah ve tesisat için

İ» 5,75, % 6 faizli, 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve toplam 73 mil
yon dolarlık ayni kredi vermeyi öngörmektedir. Ancak bu lisans an
laşmalarının geçerli olabilmesi için 1978 yılında toplam 10 milyon

0 lık parenin transfer edilmesi lazımdır. TAKSAN da faaliyetlerinin
bir kısmını ticari sahaya kaydırmış, WMW nın Türkiye temsilciliği
ni almış, tüm Freze tezganlarınm tek ithalatçısı olmak için teşeb
büslere girişmiş, ayrıca Antalya Birlik Aş ile planya tezgahı üret
mek ve Türkiye satıcılığını yapmak üzere % 30 iştirak ile 10 mil
yon TL. sermayeli bir şirket kurmuştur.

Fabrika nihai projeleri henüz hazır olmadan, TAKSAN Kayseri,
Yerköy ve Tokat'ta alt yapı, idari binalar, sosyal konutlar ve
anbar inşaat faaliyetine girişmiş, ve gerek bunlar gerekse diğer
faaliyetler ve demirbaşlar için toplam olarak 45,8 milyon TL. har
camıştır. Halen bu teşekkülde toplam 84 kişi çalışmaktadır. Bunun
77'si sözleşmelidir. Ayrıca bunlarla toplu sözleşme imzalanmıştır.

3«1.4. TEMSAN'm Durumu :

Başlangıçta bu kuruluşa, yüksek basınçlı buhar kazanları,
buhar türbinleri, su türbinleri, gaz türbinleri, elektrik üretim
elemanları (şalter, seksiyoner, parafudrr, alüminyum tel,) büyük
güçlü transformatör, büyük güçlü elektrik motorları, yüksek basınç
lı pompalar gibi, son derece önemli mamuller için gerekli tesisleri
kurmak görevi verilmiştir. Bu sanayiin kuruluş yerleri olarak, Di
yarbakır, Elazığ, Malatya ve Yozgat seçilmiştir. Bu ürünler ve bu
yerler için Fizibilite raporları tanzim edilmiş olmakla beraber, ürün
grubları içerisinde gerekli olan ürün cinsleri seçilememiş, hiç bir
ürün için lisans anlaşması yapılmamıştır. Oysa bu sektörde lisans
sağlanması son derece gereklidir.

Buna mukabil TEMSAN, Diyarbakır da ve Ankarada idari ve sosyal
binalar yapımı için faaliyete başlamıştır.

Bundan başka, dağıtım transformatörü yapımı için 42 milyon TL.
sermayeli Maksan firmasına % 25 katkı ile, kesici, değıtıcı, parafudr yapımı için 100 milyon TL. sermayeli Cestaş firmasına $ 25 kat
kı ile ortak olmuş ve bu suretle kendisi için ilerde en kârlı ola
bilecek kalemlerden vazgeçmiştir. 1978 yılında da benzer ortaklık
lar kurmayı tasarlamakta ve ayrıca ithalat ve mümessillikler için
faaliyetlere girişmiş bulunmaktadır.

Bu arada şunuda belirtmek lazımdırki TEK 'm bir taraftan
TEMSAN ürünlerinin yegane alıcısı olması diğer taraftan benzer
üretim üniteleri kurma gayreti içine girmesi, bu nedenle yardım
cı olmaya yanaşmaması TEMSAN'm faaliyetlerini bir ölçüde baltala
mıştır.

Bu kuruluş şimdiye kadar 71,2 milyon TL.harcaaa yapmış olupy
halen 74 kişi çalıştırmaktadır.

3.1.5. TESTAŞ1 m Durumu ;

Başlangıçta kendisine askeri telsiz cihazları, radyo
link, telem, proses kontrol cihazları, nümerik kontrol cihazları,
yarı iletken devre elemanları, pasif devre elemanları elektromekanik devre elemanları imali ile, araştırma, eğitim, prototip ge
liştirme işleri verilmiş olan bu kuruluş, tesislerini Pasinler,
Erzurum, Ankara ve Aydın'da kurmakla görevlendirilmiştir. Bu ürün
ler ve yarı ürünler için Fizibilite raporları hazırlanmış, arazi
alınmış, Ankarada inşaata başlanmıştır. Buna mukabil, çeşitli ürün
ler için çeşitli firmalardan temin edilmesi gereken lisans ve KhowHow girişimleri bir sonuca ulaşamamıştır. Bu arada ELektromekanik
devre elemanları imalinden vaz geçilmiş ve dolayısile pasinler proje
si kaldırılmıştır.

Burada şunu belirtmek lazımdırki; PTT'nin İstanbulda, Kara
Kuvvetleri Vakfının Ankarada (A2ELSAN) benzer girişimleri olmuş,
sonuçda PTT radyo-link üretimin geçmiş, telem için ilerlemeler
kayd etmiş; ASELSAN ise bir başka çeşit askeri telsiz cihazının
üretimine başlama aşamasına gelmiştir.

TEMSAN'ın TEK ile olan ihtilafı gibi, TESTAŞ’m da PTT ile
ve kısmen M.S.B. ile ihtilafı, lisans anlaşmasının sonuçlandı
rılmasında bir ölçüde etken olmuştur. IESTAŞ'da, esas uğraşı
dışına çıkarak temsilcilikler almış ve diğerleri gibi ticari
ilişki ve işlemlere önem vermiştir. Pu teşekkül şimdiye kadar
52 milyon TL. harcama yapmıştır, aldığı arsalar için 17 milyon
TL., yaptırdığı idari ve sosyal amaçlı inşaat için 8,5 milyon TL.
ödemiştir. Ayrıca Aydır, tesisleri için 70 milyon TL. 'lık ihale
yapmıştır. Bu kuruluşta toplam 73 kişi çalışmaktadır.

3,1.6. GERKONSATTm Durumu :

Bu Teşekküle, yılda 60 000 ton çelik konstruksiyon,
40 000 ton galvanizli çelik konstruksiyon, 4 000 tor. bağlama
elemanları ile büyük makine parçaları işleme tesisleri kurma
ve bu imalatı gerçekleştirme görevi verilmiştir. Bu imalat
için herhangi bir lisans anlaşmasına ihtiyaç yoktur.
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1977 sonuna kadar 20 milyon TL. sarf etmiş olan bu kuruluş,
diğerlerinden farklı olarak, ticari faaliyetlere girişmediği gibi
özel şirketlerle de ortaklık kurmamıştır. Gerkonacm'da toplam 121
kişi çalışmaktadır.

3.2. İRDELEME
3o2.1- Genelde

Kamu eli ile kurulmuş bu şirketler, kendilerine çabuk
luk ve hareket serbestliği veren özel şirket statüsünü kullanırken
kendilerini gerçek özel kesim sayarak davranışlarım bu görüş açı
sından ayarlamışlar, dolayısıyla sanayi tesisleri kurna gayretle
rini tioari girişimlerle bölmüşler ve zayıf latm şiardır. Zaten kıt
olan sermayelerinin ana hedefin gerçekleştirilmesi yerime ticari
girişimlerde bulunmaları ve özel kesim ile ortaklık kazmaları isa
betli bii' davranış olmamıştır. Lisans anlaşmalarına dayanarak ya
pılması gereken ana fabrika projeleri hazır olmadan, arsa ile uyum
lu gerçek yerleştirme planlan bulunmadan, bilhassa idari ve sos
yal bina inşaatına girişmeleri zamansız ve yersiz olmuştur.

Bu kuruluş lan n gene İde. harcadı klan paraya göre elde
edilen sonuç yetersiz olmuştur. Bunların genel görünümü, israf ve bol
haroama alışkanlığını yansıtmaktadır.

3i 2.2- TÖMOSAK’m

İrdelenmesi :

Gerek kendisine verilen üretim hedeflerinin ayıklanmasın
da, gerek 13 muhtelif bilgeye dağıtılmak istenea tesislerin 4 böl
geye toplanmasında, gerekse seçtiği ürünlerin gruplarında ve ni
hayet lisans anlaşmalannı sonuca bağlamada lÜM0SAH*ın belirli bir
gayret gösterdiği söylenebilir.

Ayrıca, bu teşekkülün İslam Kredi Bankasından Kredi al
masa, ve Fiat Lisansı dolayısıyle tesislerin dış para ihtiyacının
oluşması umut edilen ve öngörüşmeleri 1977 yılanda yapılan 1 mil
yar . dolarlak İtalyan Kredisine dahil edilebileceğinin belirlen
miş bulunması önemli bir adım sayılabilir.

Ancak üretime montaj ile başlamayı düşünmesi şimdiye ka
dar memleketimizde uygulanan Montaj sanayiin bir tekrarı izlenimi
ni vermekte, bu uygulamanın gerçek imalata geçmekte geçilmelere
neden olacağı endişesini yaratmaktadır.

Esas görevi imalat olan bu kuruluşun kendi ürünlerine
benzer mamullerin ticaretini yapmaya girişmesi ve bunların dağı
tımını üstlenmesi uygun görülememektedir.

TÜMOSAN tarafından üretilecek Traktör ve kamyon motorla
rının yurdumuzda üretilecek bütün kamyonlara ve diğer tip trak
törlere adaptasyonu önemli bir konu olarak çözüm beklemektedir.

3*2.3- TAKSAN»m İrdelenmesi :

Kendisine verilen üretim hedeflerine erişmek için uygun
iki lisans anlaşmasını yapmış olması ve dış para ihtiyacını kar
şılamak üzere 10 yıl vadeli 73 milyon dolarlık kredi sağlaması
önemli bir aşamadır.

Ancak bu teşekkülün, özel şirketlerle ortaklık kurması,
satış teşkilatı meydana getirmesi ve bayilikler kurmaya yönelmesi

uygun bir davranış olarak görülememektedir. Buna mukabil, Takım tez
gahlan ithalatını üstlenmesi, üretim ve ithalatta koordinasyon
sağlaması, ithalatı denetim altına almak açılarından olumlu bir gi
rişim olarak değerlendirilebilir. Fabrika ana planlan belirleme
den, inşaat faaliyetlerine girişmiş olma lan
davranış aayılamıypcağı gibi

isabetli bir

proje yapım ve geliştirmede

verimli çalışma ortam yaratılamamıştır.

3.2.4- TEMSAN1m İrdelenmesi :

Son derece önemli olan elektrik makine ve araçlarını üre
tecek tesisleri kurmakla görevli olan bu teşekkülün, belirgin başansından söz etmek mümkün değildir. Bu teşekkül, ürün cinslerini
açıkça saptayarak lisans an la şma lannı elde etme aşamasına bile
girememiştir.

Bu kuruluşun şimdiye kadar gösterdiği faaliyet, kendisi
ne gösterilen yerlerde, belli ürün grublan için fizibilite raporlan hazırlatma, arsalar satın alma, Diyarbakır ve Ankara da idari
ve sosyal, konut yaptırma sınırını aşamamıştır. Bunun dışında, ken
disine görev olarak verilen ürünlerin üretimini, özel kesim ile or
taklıklar kurarak sağlama cihetine gitmiş; projeleri geliştirip ger
çek yatırıma yönelmek yerine mümasillik alma ve ticari ilişkileri
geliştirmeye yönelmiştir.
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3.2.5- TESTAŞ*xn İrdelenmesi :

TESTAŞ*m yatarın konulara "bilimsel bir yöntemle sap
tanma ş bir stratejiye göre ve ayrın ta la yapılabilirlik çalışmala
ra sonunda seçilmemiştir. Yataramcı olarak hemen her konuya el
atalmaş fakat hiç bir konu gerçekleştirilememiş, yatarama geçile
memiştir. Sanayi Bakanlığınca kendilerine tesis yeri olarak öne
rilen yerlerin bu sanayi için uygunluk dereceleri araştırılmadan
arsa a limana, ve idari ve sosyal konut yapımına geçilmiştir. Bu
kuruluşda da verilen görevler ve amaçlar dışına çıkılarak, mümes
sillik alınması cihetine gidilmiş, ticarete önem verilmiştir.

3.2.6- GERKDNSAN*,ın İrdelenmesi :

Yapacağı imalat için lisans anlaşmasına ihtiyaç olma
yan bu kuruluş, arsa aliminin % 70'ini gerçekleştirmiş, üç ana
bölümden ibaret esas fabrika binalarının l'inci bölümü olan 60.000
ton/yıl çelik konstruksiyon kapasiteli tesis binasını ihaleye ha2
zır hale getirmiş, daha evvel kurulmuş 1000 m lik bir binada,
çelik konstruksiyon imalatına başlamış ve 1978 sonuna kadar 1000
ton çelik konstruksiyon yapılacağı bildirilmiştir. Bu faaliyetler
yeterli olmamakla beraber yön vermekte yardımcı olacak nitelik
tedir. En az sarfiyat yapmasına rağmen, bu teşekkülün diğerleri
ne oranla daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir.

3.3, ÖNERİLER:
3.3.1. Genelde 'öner-. lor
Ttirlri. yenin, n.oü", alektromekanik, elektronik
ve takım tezgahları sanayii gibi ao:, derece önemli sanayi kolları
nı kurmakla görevlendirilmiş olan i: turuluşlar için genelde şu
önerilerde bulunmak mümkündür:

3.3.1.1. Bu şirketler bir buçuk yıldan beri kendi konu
ları hakkında, (az veya çok) bir bilgi birikimine sahip oldukların
dan, bunlarda hukuki bakımdan köklü bir statü değişikliği, verilen
görevlerin geriye atılmasına neden olabilir. Bunun için (bazıla
rında sermaye kaydırmaları sureti ile) yatırımlarını tamamlayıp
işletmeye alınıncaya dek statülerinin, olduğu gibi muhafazaları
düşünülebilir.

Ancak bu uygulamanın KIT’lerin özellikle MjSK’nin za
rarına işliyen bir sisteme daha etkinlik kazanaıraeağgun hatırda):
çıkarmamak gerekir. Bu nedenle, kısa sürede KIT’lerin reorganizas-j
yonu sorunu ale alınmalıdır, P&kat bunların her birinin yatırım
tutarının milyarlarca Tu*yı aştığı (toplam 35-40 Milyar İL), bu
paranın Hazin» Kaynaklarından karşılanması gerektiği göz önüne
alınırsa.,, bu harcamaların B.P.T.’nın yıllık programlarında vs
Beş Yıllık Planlarda yer elmas: Burunluğu ortaya çıkar. Bu neden
le bu şirketlerin P&. kim* e uygulanan* a benzer bir formalite ile,
en kısa zamanda İlan kapsamına alınarak plan disiplinine girme
leri sağlanmalıdır. Ayrıca..- bunların kaosu denetimine girmelerini,
sağlayacak yolların bulunması -m uygulanması önemle önerilir.
Bu nedenlerle, yatırımlar tasarlanıp tesisler içleşmeye alındık
tan sonre bu şirket: srin bütünü ile DESÎY&B modelinden çıkarıla
cak Kİ1 sistemine Sahil edilmesi yararlı görülmektedir.

3.3.1.2.

Her ne kadar bu şirketlerde 80-100 Kişilik

kadrolar kurulmuş isede, bu kadar kapsamlı yatırımların, »aman
ve gider bakımından, az kayıbla gerçekleşebilmesi içir, kadro
ların nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi şarttır.

3.3.1.3. Ellerinde son derece büyük yatırım paket
leri bulunan bu şirketlerin bütün olanaklarını, bu yatırımları
sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanmaları
esastır. Bu bakımdan, daha şimdiden satış, tevzi,ticaret işleri
gibi konulara girmemeleri gerekir. A,>.ıcr , bunların, finansman
müessesesi gibi hareket ederek başka şirketlerle ortaklık kurma
larından vaz geçmeleri zorunludur.

3.3.1.4.
beheri

Bu şirketler kuruldukları tarihten

bu yana,

20 Mil. TL. ile120 Mil. TL. (Toplam 310 Milyon TL.) harcama

yapmışlardır. Bu harcamaların yerinde yapılıp yapılmadığının,
usulsüz harcama olup olmadığının,elde edilen sonucun yapılan
harcamaya uygun olup olmadığının incelenmesinin görev alanımı
zın dışında kaldığı düşünülmüştür. Bu hususu ayrıca ve önemle
belirtmekte yarar görüyoruz.

3.3.1.5.
diğer bir

Bu şirketlerin durumları ile ilgili

konuyu dadile

önemli

getirmekte zorunluluk vardır.

a) Türkiye Zirai Donatım Kurumu, bahçe tipi
traktörler yapmakta, bunun dışında, 30.000 ad./yıl. Steyer tipi
orta güçlü traktör yapımı içir. girişimde

bulunmaktadır.

Steyer traktörleri gücündeki Traktörlerin imali, TÜMOSAN progra
mında da vardır. T.Z.D.K.'nın bunları üretmeye başlaması, çeşiı

arttırmak bakımından sakıncalı olduğu gibi, iki devlet kuruluşu
nun birbirine rakip duruma girmesi doğru gözükmemektedir. T.Z.D.K.'nm henüz yatırım yanmadığı bu konudan vaz geçerek, TÜMOSAN tarafın
dan üretilecek Traktörlerin bütün yurtda dağıtım , satış ve bakı—
mırıı üstlenmesi daha tutarlı gözükmektedir. T.Z.D.K. bunu üstlene
bilecek yapıdadır. Esasen T.Z.D.K.'nın, üretim ile meşgul olmayı
olduğunca azaltarak bütün gücünü çiftçinin ihtiyaç duyduğu mal
zeme, alet ve makineleri, araya,,bayilik teşkilâtı sokmadan, en
kısa ve en ucuz yoldan çiftçiye ulaştırmaya yönelmesi ve bu yön
de örgütünü geliştirmesi bir çok bakımdan zorunludur.
b)

Türkiye Elektrik Kurumu ile TEM5AN arasındada

benzer durum vardır. TEK, TEMSAN'a görev olarak verilmiş konula
rın pek çoğunu-Türkiye'de bunların tek alıcısı kendisi olduğu
için-Uretmek üzere Fizibilite ve Lisans temini çalışmalarına
girişmiş bulunmaktadır. Aynı konuda, iki devlet kuruluşunun
gırıçimde bulunmaları, TEMSAN aleyhine bir durum yaratmış, TEK'in ilerlemesini de de bir ölçüde yavaşlatmıştır. Bu nedenle, bun
ların birbirleriyle uyum içinde çalışma yapmaları gerekir. TEK'ir
ana görevinin, Türkiyede Elektrik üretimi ve dağıtımı olduğu, bu
görevinin içine bir de makine üretimini dahil etmesinin ana he
defi şaşırtacak bir nitelik taşıdığı göz önünde tutularak teşeb
büslerinin sonuçlarını TEMSAN'a intikal ettirmesinin ve kendisini
ana hedefe yoğunlaştırmasının faydasına işaret etmekte yarar var
dır. TEMSÂN üretimlerinin tek alıcısının Türkiye Elektrik Kurumu
olması dolayısile kurumun TEMSAN'm faaliyetlerini gözetim ve
denetim altında tutmak istemesi doğaldır. TEMSAN'm sermaye yapı
sında değişiklik yapılarak ve TEK'ir hissesini çok daha yüksek
miktara (örneğin $ 45's) çıkarmak sureti ile bunu sağlamak müm
kündür.
Kaldiki ileride tesisin işletmeye geçişinde
da:-1 edilmesi -le bv sorunun kökünden çözümlenmesi sağlanabile-

c) P.T.T. ile TESTAŞ arasında, da, ben7<?r bir du
rum vardır. Elektronik sanayiine ilk yönelen kuru' uş PTT olnjuş
ve 196Ş - 1971 arasında Umraniyede araştırma laboratuvaıu 1 ve
Radyo-Link üretim tesisini kurmuştur. Elektronik sanayi büyiik
bir ihtiyaç halinde belirince, P.T.T.'nin bu tesisini ve burada
ki. deney ve bilgi birikimini esas alan, Türkiye Elektronik Sana
yii A.Ş. ismi altında bir şirket kurulması, PTT'nin bu şirkette
söz sahibi olması 26.1.1974 tarih ve 7/9058 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile zorunlu hale getirilmiş, fakat sonradan nedence P.T.T
nin bu kararnamenin 8.'inci maddesini uygu. onak istememesine göz
yumularak, 1975 tarih

T/lQ?9§ sayılı "kinci bir Bakar, .ar

Kurulu Kararı ile TESTAŞ kurulmuştur. P.T.T.’nm, aslı görevinin
haberleşmeyi sağlamak olduğu göz önüne alınarak, elindeki labt.ratuvar, üretim tesisi ve bilgi birikimi ile bu teşe küle 7/9058 sayı
lı kararnamenin 8!inci maddesi uyarınca katılması, TESTAŞ'm daha
iyi çalışması ve ha.tta başarıya ulaşması bakımından büyük önem ta
şıyacaktır. Bu konuda memleketin bütün kabiliyet ve olanaklarını
tek bir çatı altında toplanmasında zorunluk vardır. Bunun içir
TESTAŞ*m sermaye yapısında, en büyük ağırlığı PTT'ye verecek de
ğişikliğin yapılması ve 7/9058 sayılı kararnamenin uygulanması
yeterlidir. Bu suretle P.T.T. ile TESTAŞ arasındaki sürtüşmeniz
giderilmesi olanağı doğar.

3*3*2* TÜMOSAN îçin öneriler ;
3.3*2.1. Örün cinsleri Özerinde öneriler :
a) TÜlffOSAN 6 muhtelif güçte 18 muhtelif Trak
tör yapmayı düşünmekte, ve lisans anlaşmasını buna göre yapmış bu
lunmaktadır. Bu çeşitler üzerinde bir daha inceleme yaparak gerek
güç, gerek tip adedini yurdun gerçek şartlarına uyacak şekilde
azaltması önerilir.

b) Tümosan, 6 muhtelif tipte 140.000 ad./yıl
traktör motoru yapmayı düşünmektedir. Bir daha bu konu ciddi bir
şekilde incelenerek* tip adedini ve yıllık motor üretim miktarının
optimal ölçek büyüklüğününü bozmadan yeniden saptanması üzerin
de durulmalıdır.

c) Orta ve ağır kamyon motorları ile, minübüs
motorları için saptanan üretim hedefleri uygun gözükmektedir.
d) TÜMSOSAN'm üreteceği Traktör ve kamyon mo
torlarını başka kuruluşların da kullanması öngörülmüştür. TÜMOSAN
dışındaki kuruluşların bu motorları kendi üretimlerine adapte et
me çalışmalarına şimdiden başlamaları için bunların sık sık uya
rılması zorunludur.
3*İ.2.2. Lisans anlaşmaları üzerinde öneriler :

Lisans için seçilmiş fiat, Daimler-Benz Volvo
ve Mitsibushı firmaları, dünyaca tanınmış markalar olması dolasile
uygun g^Ükmek&idir. Lisans anlaşmalarının içeriğini yeterince
incelemek mümkün olamamıştır. Bunlar üzerinde bir daha durularak
lehimize bazı tadilat elde edilip edilemiyecegi araştırılması şa
yet bu mümkün olmaz ise uygulamada çok dikkatli davralınarak hak
larımızdan hiç bir fedakarlık yapılmaması önerilir.

3.3.2.3. Üretim üniteleri üzerinde öneriler :
a) Üniteler ve yerleri hakkında öneriler s
Motor ve Traktör sanayiinin yurdumuz şart
larında bir kompleks olarak kurulması zorunludur. Bu nedenle li
sans anlaşmalarında öngörülen ana ünitelerin dışında :

- Dökümhane (ihtiyaca göre 80-100 bin ton/yıl
kapasiteli)
- Dövme tesisleri
- Dişli imal tesisleri
- Takım, kalıp, mastar ve aparat imal tesisleri
- Bütün bunlar için gerekli destek tesisleri
(su, buhar, tazyikli hava, muayene ve kontrol,
laboratuar ambalaj, ambar v.b.)
kurulması zorunludur.

Yer olarak bunların mümkün olduğu kadar bir
birine yakın ve entegre olmaları teknik bakımıdan uygun isede, baş
lanmış işleri de göz önüne alarak,

- Orta ve ağır kamyon motoru ile Midibus motor
larının, imal, montaj, deneme, ambalaj hatla
rının Aksaray'da
- Diğer bütün ünitelerin Konya'da
kurulmaları önerilir. (Gerekirse bir kısım arazi alınmak süretiyle)

b) Tesislerin kurulması ile ilgili öneriler

Tesislerin üretim akış şeması ve ana ünitele
rin gerçek boyutlarının lisansör firmalarla saptanmasından evvel
şu hususların saptanması son derece önemlidir :

- Traktör ve Traktör motoru türlerinin azaltıl
masının mümkün ve uygun olup olmayacağı hakkmdaki çalışmalar kısa zamanda bitirilmeli
ve nihai türler ve yıllık üretim miktarları
kesin olarak saptanmalıdır.

- Bu tespit sonunda, Traktör, Traktör motoru,
orta kamyon motoru, ağır kamyon motoru, Mıdıbus motoru ve aktarma organları için ayrı
ayrı evela şunlar yapılmalıdır :

1) Lisansör firma tarafından üretildiği hal
de, lisansı başka firmaya ait parça ve
yarı komplelerin listeleri çıkarılmalı
(isim ve No'ları ile)
i ve

2) Lisansör fiı*a tarafından üretilmeyen/baş
ka firmalardan satın «liîtaaı parçaların
listeleri çıkarılmalı (isim ve No1 lan ile'

3) Yerli sanayiden tedarik edilecek parça
ların ve yarı komplelerin listeleri çıka
rılmalı (isim No*lar ile)

4)Yard dışından ithali zorunlu olan parça*- ların, komple ve yarı komplelarin lis
tesi çıkarılmalı (isim ve No1 lan ile)

5) TÜMOSAN'ın kendisi tarafından imal edilekomple
cek parçaların/ve yarı komplelerin liste
si çıkarılmalı (isim ve No'lan ile)

- Bunlar yapıldıktan sonra TÜMOSAJf tara
fından yapılacak parça listesi gözönüne alınarak lisansör firma ile
müştereken, imalat akışı, ana ve yan ünitelerin, cinsleri,kullanı
lacak makine ve teçhizat tespit edilmeli, fabrika ana ünite ve bun
lara bağlı yan ünite binalarının planlan ve yerleştirmeleri yapıl
malıdır.

- Dökümhane, dövme tesisi, dişli imal tesisi
Takım, kalıp, master ve aparat imal tesisi için de, TÜMOSAN'm
kendisinin imal edeceği parça cins ve miktarları göz önüne alın
malıdır. Bu üniteler için lisansör firmalarla işbirliği yapılmalı

dır.
3.3.2.4-

Uygulamada öneriler :
TÜMOSAN kuracağı tesisler'de
- Lisansör firmalardan parçalar ithal etmek
- Yerli sanayi'e parçalar yaptırmak
- Kendi kuracağı muvakkat tesislerde parça
lar yaptırmak
- Muvakkat bir montaj hattı kurmak suretile,

montaj ile işe başlamayı tasarlamaktadır. Bu usul yurdumuzda şim
diye kadar kurulan benzer bütün tesislerde uygulanan sakıncaları
saptanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bu neviden tesislerin dışa
bağımlı kalmalarında çok önemli bir etken olmuştur.

Bu nedenle, montaj ile işe başlama yaklaşı
mından hemen vaz geçerek, bütün güçleri ile, Traktör ve Motor komp
leksini en kısa sürede kurmaya ve tesisi işletmeye almaya gayret
sarf etmeleri önemle önerilir.

3.3.2.5. Hukuki Durum ve Sermaye Yapısı Bakımından
Öneriler :
Hukuki durum bakımından 3.3.1.'de belirti
len hususlar, genel hatları ile TÜMOSAN için de geçerlidir. Şim
diki sermaye yapısında ve oranlarda bir değişiklik yapmaya ge
rek yoktur. .

3-3.2. 6. İslâm Kalkınma Bahkabı Kredisi Hakkında
Öneriler :

TÜMOSAN için İslâm Kalkınma Bankasından
10 milyon Riyal (12-13 Milyon #) Kredi sağlanmıştır. TÜMOSAN bu
kredi ile, muvakkat imalat ve montaj hatları için dış kaynaklı ma
kine ve teçhizatın teminini düşünmekte, bir kısmı ile montaj ima
line geçmek üzere parça ithaline girişmeyi ön görmektedir.3.3.2.4*de
belirtilen nedenler ile, bu kredinin bu amaç için değil, İtalyan
Kredisi çerçevesi dışında sağlanması daha uygun olacak tezgah ve
teçhizat için saklanması uygun olacaktır.

3.3.3.' TAKSAN İçin Öneriler
î.3.3.1- ÜrffiTTürleri Üzerinde Öneriler
TAKSAN, yurdumuzda tüketimi her sene hız
la artan takım tezgahlarının, özellikle üniversal

tip ta

kım tezgahlarını üretecek tesisleri kurmakla görevlidir. Ürün cinsi
olarak, freze, matkap, taşlama, bileme otomattorna tezgahları ile
bunlar için gerekli dişli kutuları ve tahrik milleri imalatını
öngörmüş, fakat üniversal torna, planya ve vargel tezgahlarını daha
sonraki döneme bırakmıştır. Bu konudaki öneriler şudur :

- Üretim programına alınan tezgahların
■türlerinin ülke ihtiyaçları açısından
daha ayrıntılı bir inceleme ile tekrar
dan irdelenmesi,
- Programa alınmayan üreversal torna,
planya ve vargel tezgahların (Başka ku
ruluşlar tarafından üretilmeyen tiple
rini) bu çerçevede yeniden incelenerek
üretimlerinin planlanması,
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- îlerde bu tezgahlara nümerik kontrol donanımı
nın eklenmesi gerekeceğinin göz önünde tutulması,
.3.3.?. Lisans Anlaşmaları Üzerinde Öneriler
Lisans içir. \VMW ve Strojimport firmalarının
seçilmesi olumludur. Böylece takım tezgahı imalatında küçümsenemiyecek performansa sahip kuruluşlar seçilmiş, yalnız iki lisans an
laşması ile üretim programı karşılanmış, bundan başka uygun koşul
larla dış kredi olanakları sağlanmıştır.
Lisans anlaşmalarının içeriğini ayrıntıda in
celeyerek çıkarımızı daha fazla koruyacak değişiklikler yapma olana
ğı araştırılmalı, bu sağlanamazsa, uygulamada elde edilmiş bütün haklar
dan sonuna kadar yararlanmaya çalışılmalıdır.

3.3.3.3. Üretim Birimleri ve Yerleri Üzerinde Öneriler
TAKSAN kuruluşları, çok sayıda nitelikli ele
man' a ihtiyaç gösterdiği gibi, imalat esnasında sık sık çıkacak
problemlerin çözümü için bunların birbiri ile ilişkileri olmasını
gerektirecek yapıda, yüksek teknolojiye sahip, birbirine paralel ve
birbirini tamamlayıcı kuruluşlardır. Bu da 4 çeşitli yerde değil tek
merkezde, entegre olarak kurulmalarını gerekli kılmaktadır. Bu ne
denlerle, tesislerin ön görülen kuruluş yerleri arasında sanayi alış
kanlıkları, yüksek eğitim kurumlan ve diğer eğitim olanakları bulu
nan, büyük yan sanayi'e sahip Kayseri'de toplanması ön görülmüştür.
Ayrıca, kuruluşun aksaksız işlemesi dökümhane ve takım, kalıp, mas
tar ve aparat imal birimlerinide kurmayı gerektirir. Gerekli olan
çelik malzemeyi MKE Kırıkkale veya İzmir tesislerinden, dövme par
çaları TÜMOSAN veya Kırıkkale dövme tesislerinden temin edilebilir.

■3.3.4. Kuruluşa İlişkin Öneriler

Bütün üretim üniteleri ile dökümhane, ve
takımhane tek bir merkezde toplanacağına göre, lisansör firmalar
ile bir araya gelerek, imalat akışlarının, kullanılacak tezgah cins
lerinin, imalat ana binalarının, imalat yardımcı binalarının, su,
buhar, basınçlı hava, elektrik, ambar, ambalaj gibi yardımcı ünitele
rin yeniden saptanması ve arazi üzerinde yerleştirilmesi planlarının
çıkarılması gereklidir. İnşaat ihalesine ancak bundan sonra girişi
lebilir.

.3.3.5. Hukuki Durum ve Sermaye Yapısı

Hukuki durum bakımından 3.3.1.'de belirtilen
hususlar, TAKSAK içinde, tümü ile geçerlidir.

"3 3-4.

TEMSAN İçin Öneriler :

3,3.4.1. Ürün Türleri üzerinde Öneriler

TEMSAN, Fizibilite raporları hazırlanmış
olmakla beraber, ilk olarak kendisine görev olarak verilmiş olan

ürün gruplarından ürün türlerini (kesin karakterlerini belirterek)
ve bunlardan yılda üretilmesi gereken miktarlarısap Gaması gerekir.
TEMSAN ürünlerinin en büyük, hatta tek alıcısının "virkiye Elekt
rik Kurumu olduğu göz önüne alınırsa, bunun kısa zamanda yapılma
sı olanağı vardır.

".3.4.2. Lisans Anlaşmaları Üzerinde Öneriler :

Ürün türleri ve bunlar1n karakteristiği sap
tandıktan sonra, bunların imalatında başarı sağlamış müesseselerle lisans anlaşmaları yapılması gerekir.. Bu aşamada Türkiye Elek
trik Kurumu ile çok sıkı bir işbirliğinde olması şarttır.

3.3.4.3-

Üretim Birimleri ve Yerleri Hakkında
Öneriler :

TEMSAN*m üstlendiği ürün gruplarından :

- Türbinler (Su türbinleri, buhar türbinleri,
gerekirse gaz türbinleri)
- Jenaratörler
- Büyük güçlü eleketrik motorları
- Pompalar

birbirine benzer veya birbirini tamamlayıcı teknoloji ile üretil
diklerinden bunların entegre bir kuruluşla üretilmeleri gerekir.
Ayrıca dökümhane ve bünyesine uygun şekilde takım, mastar ve apa
rat imal birimleride bulunmalıdır.

Bu tesisler entegre bir şekilde bir araya toplana
rak önelilen yerler arasında en uygunu Diyarbakır1 gözükmektedir.

Bunun dışında, yüksek kapasiteli transformatörler
ile Alüminyum iletkenler ve yüksek basınçlı buhar kazanları için
üç ayrı yerde tesis kurulabilir. Bunlar için sırasile, Malatya,
Elazığ, ve Yozgat (Yerköy) düşünülebilir.

TEMSAN, kendisine dörev olarak verilen, şalter, ke
sici, (seksiyoner) parafudr, v.b. elektrik dağıtım elemanlarının
üretimini # 30 ile ortak olduğu CESTAŞ şirketine bırakmıştır. Ko
misyonumuz bu yaklaşımı TEMSAN için zararlı bir girişim olarak de
ğerlendirmektedir.

Kuruluş Aşamasına îlişkin öneriler

TEMSAN, Diyarbakirda bir dökümhane ve pom
pa fabrikası kurarak, burada, yurdumuzun bir çok yerlerinde üzerilen
türden imalatla işe başlamayı düşünmekte, ilerde, türbin imala
tına geçmeyi tasarlamaktadır.

Bu,TEMSAN'm birşeyler yapıyor izlenimini
vermesinden ve bir zarar kaynağı olmaktan öteye gitmeyecek yanlış
bir yoldur. Bu nedenle, TEMSAN, öncelikle üreteceği ürün türlerini
saptamalı, bu ürün türleri için lisans anlaşmaları yapmalı, lisans
anlaşmaları göz önüne alınarak, imalat akışları, kullanılacak tez
gah ve teçhizat cinsleri ve bunların yerleştirilmeleri, ana imalat
binaları ve tesisleri (Su, buhar, elektrik, tezyikli hava, ambar,
ambalaj v.b.) meydana çıkmalı, bunların arazi üzerinde yerleştiril
mesi yapılmalı ve ancak bundan sonra inşaata geçilmelidir. Arazi
dözenlemeleri ile ilgili-Topografik harita çıkarılması, zemin muka
vemeti saptanması, su sağlanması gibi çalışmalar önceden sonuçlan
dırılmalıdır.

"$.3*4.5. Hukuki Durura ve Sermaye Yapısı

Hukuki durum açısından 3.3.1.'de belirti
len hususlar ve öneriler bilhassa TEMSAN için geçerlidir. TEMSAN'm
sermaye yapısını değiştirerek Türkiye Elektrik Kurumu hissesinin
İ» 45' e çıkarılmasının yarar sağlayacağı umulur. TEK'in elektromekanik sanayiinde ileri bir teknolojik düzeye sahip olan Sovyetler Bir
liğinden sağlıyabileceği kredi lisans ve diğer olanaklar, TEK ile
TEMSAN arasında sağlanarak uyum ile TEMSAN'a aktarılmalı; TEMSAN'a
verilen görev ile bütünleştirilmelidir.
3.3.5. Testaş Hakkında Öneriler
3.3.5.1. Ürün Türleri Üzerinde Öneriler

TESTAŞ'm yatırım konuları ve üretimleri,
bilimsel yöntemlerde saptanmış bir stratejiye göre yapılabilirlik
çalışmaları sonunda seçilmemiş olduğundan çok geniş bir spektrum
göstermektedir. Bunların ana türlerinin şu grublara indirilmesi
önerilir :

a) Haberleşme cihazları (HF/SSB Telsiz,
Radyolink, telem)
b) Proses kontrol sistemleri (Proses kont
rol

sistemleri,

nümerik

kontrol

sistem

leri)
c) Yarı iletken devre elemanları (Yarı ilet
ken devre elemanları, silikon dilimleri)

d) Pasif devre elemanları (Direnç, Al.
Elektrolitik dondensatör, Polyester film
kondensatör, seramik kondensatör)
e) Elektromekanik devre elemanları

3.3-5.2. Lisans Anlaşmaları Üzerinde Öneriler

Bu konuların hemen hepsi, dışarıdan tek
noloji transferini gerektirmektedir. Ancak, bu girişimlere geçmeden,
kuvvetli kadrolarla çok dikkatli, titiz ve ayrıntılı bir çalışmaya
ihtiyaç vardır.

3.3.5.3. Üretim Birimleri ve Yerleri Üzerinde
Öneriler :

Elektronik sanayi en yüksek düzeyde tek
nolojiyi gerektiren ve son derece hızlı gelişen bir yapıdadır. Bu
nedenle, 3.3.5.1.'de belirtilen grupların üretimini sağlayacak ya
tırımların dışında ve bunların yanında araştırma ve geliştirme bölüm
lerinin kurulması burada çalışanların bu konudaki en bilgili insan
lar ile daima ilişkide olmalarının sağlanması şarttır. Bütün bunlar
göz önüne alınarak aşağıdaki yatırımların yapılması önerilir :

1) Ankara yatırım grubu : (Ankara'daki TEM5AN Arazi
sinin devri gereklidir.)

- HF/SSB telsiz cihazları
- Proses kontrol cihazları
- Nümerik kontrol cihazları
- Araştırma-geliştirme laboratuarı

2) İstanbul yatırım grubu :

- P.T.T. Ümraniye araştırma geliştirme laboratuvarı
- Radyolink üretimi
- Telem üretimi
- Yarı iletken devre elemanları üretimi
- Silikon dilimleri üretimi

3) Aydın yatırım grubu :

- Direnç üretimi
- Alüminyum elektrolitik kondensatör üretimi
- Polyester film kondensatör üretimi
- Seramik disk kondensatör üretimi
- Elektromekanik devre elemanları üretimi

Bunlardan en kısa zamanda üretime geçecek olan
İ stanbul grubu olacaktır.

3.3.5-4. Hukuki Yapı ve Sermaye Durumu Hakkında
Öneriler :

Hukuki duman bakımından genelde3.3.1. *de be
lirtilen hususlar ve öneriler geçerlidir. Ancak, PTT Ümraniye tesis
lerinin bu teşekküle katılmasını, ve PTTnm bu şirketteki sermaye
payının $ 40'm üstüne çıkarılmasını saffl —k şarttır. Bak. (3.3.1. 5)

3.3.6. Gerkonsan Hakkında Öneriler

3.3*6.1. Ürün Türleri Üzerinde öneriler :

Bu şirket yılda 60 000 t/yıl taşıyıcı çelik
konstruksiyon, 40 000 t/yıl galvanizli çelik konatrukaiyon, 4 000
t/yıl bağlama elemanları, imali ile 15 000 t/yıl makira elemanla
rı işlemeyi ön görmektedir. Makine elemanları işleme konusu dışın
daki hususlar bu teşekkülün konusu olma niteliğindedir.

3.3.6.2. Lisans Anlaşması :

Gerkonsan üretimi çin lisans ve Know Hov
anlaşmasına ihtiyaç yoktur. Karabükte bu konuda yeterli bilgi biri
kimi vardır.

.3.6.3. Üretim Üniteleri ve Yerleri Üzerinde
Öneriler :

GERKONSAN1 m bütün ünitelerinin Geredede kurulması ön görülmüştür. Her nekadar bu iş için belki demiryo
lu üzerinde daha uygun yerler düşünmek mümkün isede, bunların Gere
de de kalmasının fazla bir sorun yaratmayacağı kabul edilebilir.

Burada
demede

düşünülen,

Makine

elemanları

kurulacak
işleme

ünitelerden,

tesisinin

son

projeden

çıka

rılması önerilir.

.

3 3.6.4. Tesislerin Kurulması :

Şimdiye kadar uygulanan ve ilerisi
için tasarlanan yol normaldir.

3.3.6.5. Hukuki Durum Üzerinde Öneriler :
ı

Bu kuruluş, ayrı bir teşekkül olmaktan ziyade,
Karabük Çelik Konstruksiyon atelyesinin bir parçası olma niteliğin
dedir. Bu sebeble TDÇİ'nm bunu kendi bünyesine alması, Karabük Çe
lik Konstruksiyon bölümü ile bütünleştirerek bir müessese haline
getirilmesi önerilir.

ka

- 39 Öze^ Tablo

TÜMOSAN
ürün Grupları

TESTAŞ

JERKONSAN

TdPIAM

Türbinler, elek
trik teçhizat,
Transf ormotibr,
Elektrik motoru
Jeneratör, Al.
tel, buhar kazan

Elektronik haber
leşme aletleri,
yarı iletkenler,
Dirençler, elektromekanik deVre elemanları

Taşıyıcı çelik
kons t ruka i yon,
Galanizli çelik
konstruksiyon
Bağlama ele
manları

tik Kuruluş Yerleri Nevşehir
Aksaray
Konya
Düzce

Tokat
Yerköy
Kayseri

Diyarbakır
Malatya
Elazığ
Yozğat

Erzurum
Ankara
Aydın

Gerede

Öngörülen Kuruluş
Yerleri

Aksaray
Konya

Kayseri

Diyarbakır
Malatya
Elazığ
Yerköy

İstanbul
Ankara
Aydın

Gerede

Proje Sayısı ve
Toplam Tutarı

5
17 520 000

3
4 042 000

7
4 832 000

3
1 694 304

1
1 996 000

19
30 084 304

1 009 000

708 400

1 514 000

655 000

600 000

4 486 400

250 000

441 000

300 000

2 400 000

İhtiyaç yok

-

1978 Program
Tahsisi

929 000

480 000

Lisana Anlaşmaları

4 adet

Dış Kredi Durumu

İslam Banka
WMW den 43 Mil.
sından 10 mil. % Stojimportdan Riyal; Îtalyaîı 31 Mil %
kredisine gir
mesi ihtimali

Sermayesi
Personel Sayısı
Şimdiye Kadar Toplam
Sarfiyat

2 adet

-

-

-

-

-

-

-

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

95

94

74

73

121

457

121 700

45 800

71 170

51 850

19 700

310 220

28 200

46 500
130
2 600

25 500

13 100

10 900

-

209 000
11 030

2 500

1 500

15 800

8 880
8 130

6 690
6 260

4 600

9 630
42 270
20 490

- Arsa ve İnşaat İçin 95 700
- Makine Donanımı İçin
- Taşıt Mefruşat İçin 6 500
- Ortaklık Payı İçin
13 900
- Personel için
5 600
- Diğer
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TEMSAN

Freze,Malkap
Taşlama, bi
leme tezgah
ları

1978 Yılı
Talebleri

Traktör moto
ru kamyon mo
toru Traktör

TAKSAN

Bin TL

2 700
750
10 950
3 200

4 930

500

-

TÜMOSAN RAPORU

4. TtMO SAN
4.1. DURUM SAPTANMASI
4.1.1. G İ R İ Ş

TÜMOSAR TÜRK MOTOR SANAYİ Ve TİC. A.Ş. son yıl
larda kurulan kuruluşlar gibi 13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile ' Anonim Şirket Kurulmasına izin
verilmesi sonucu 26.6.1976 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluş Sermayesi 100.000.000 TL. dır. Ortakları
katkı oranlarıyla, DESİYAB 41), MKE ( $ 29 ), DENİZCİLİK BAN
KASI (

1o 10 ) TZDK ( ! 10 ), ŞEKERBANK ( # 1 )'dır. Aynı paylar

la Sermaye 500.000.000 TL.'ya çıkarılmıştır.

Kuruluya ilk etapta aşağıdaki konularla ilgilenme görevi
verilmiştir.

1. TRAKTÖR MOTORU (Konya)
2. AĞIR KAMYON MOTORU (Aksaray)
3. KAMYON MOTORU (Niğde)
4. MİNİBÜS MOTORU (Sakarya)
5. BENZİN MOTORU (İnegöl)
6. GEMİ MOTORU (Rize)
7. LOKOMOTİF MOTORU (Eskişehir)
8.

TRAKTÖR FABRİKASI (Konya)

9.

"

"

(Burdur)

10.

"

"

(Mardin)

11.

AKTARMA ORGANLARI (Nevşehir)

12. TRAKTÖR MOTORU YENİLEME (Konya)
13. OTOMOBİL MOTORU YENİLEME (Uşak)

Sonradan yaptıkları değerlendirme sonucu bugün kuruluş
Traktör Fabrikası, Traktör Motoru Fabrikası, Kamyon Motorları Fab
rikası , Aktarma Organları Fabrikası, Minibüs-Kamyonet Motorları
Fabrikası olmak üzere 5 konuya yönelmiştir. Diğer konular şimdilik
bırakılmıştır.

Kuruluş yerleri olarak traktör ve traktör Motoru Fabrika
sı için Konya, ağır ve orta Kamyon Motorları Fabrikası için • Aksa
ray Aktarma Organları Fabrikası için Nevşehir, Minibüs Kamyonet Mo
torları Fabrikası için Düzce seçilmiştir.

Traktör ve Traktör Motorları için İtalyan FİAT'la Kamyon
Motorları İçin Alman Daimler Benz ve İsveç VOLVO ile, Minibüs-Kam
yonet Motorlarında Japon MİTSIBUSHI ile lisans anlaşması yapılmış
tır.
(Fiat lisansının, Türk Traktör Fabrikası ile ön koşulu varü
dır. Buna göre Türk Traktörünün kapasitesinin 30 bin adete çıkarıl
masına izin verilmesi istenmektedir.) Kapasiteler Kurumsal Özellik
ler Tablosunda Ayrıntılı Olarak Gösterilmiştir.

4.1.2. Harcama, " Durumu
Yönetim Kurulu ve Genel Denetçiler dışında 64 ki
şilik kadrosuyla işlerini sürdüren TÜMOSAN, 1977 sonuna göre yakla
şık 121 Milyon TL. harcama yapmıştır.. Bu miktarın 13,9 Milyon TL. si
personel harcamalarıdır. 86 Milyon TL. inşaatlara harcanmıştır. 7-3
Milyon TL.'lık Arsa alınmıştır. Diğer giderler için 5-2 Milyon TL.
harcanmıştır.

4.1*3. Arsa ve İnşaat Durumu
.dekar
TÜMOSAN, Zonyada 8.00(r (11 000 dekar'a çıkabilir)
Aksaray'da 2.700 dekar, Nevşehir'de 2.000 dekar arazi satmalın
mış, tır. Araziler üzerinde, arazi düzenlemesi ve alt yapı ile bir
likte, ilerde fabrika ünitelerinin parçası olacak yapılar, ida
ri ve sosyal konut inşasına girişmiştir. İnşaatın durumunu belir
ten raporlar ve fotoğraflar bölümün sonunda yer almaktadır.

4.2. İRDELEME

4.2.1. GİRİg

Konuya ger el değerlendirme bölümünde ele
alx an noktalardan bakıldığında motor aktarma organları ve traktö endüstrisinin yerli kaynaklara dayalı, uygun ölçeklerde ön
celikle teknoloji üretecek şekilde kurulması gerekir. Traktör
tarımda, makineleşmenin en önemli göstergesidir. Halen yıllık
talebin yarısına yakın komple ithalatla diğer yarısı da önem
li oramda ithalata dayalı girdi kullanarak yurt içinde üretil
mektedir. Bir miktar çok düşük ölçeklerde de olsa benzinli
motor üretilmesine karşın dizel motor üretimi yk>k denecek dü
ze dedr'r. Motor ve aktarma organları hem otomotiv sanayiinin,
he .ı de traktör sanayiinin en önemli girdisidir. Bu sanayilerin
yurt içinde kurulması önemli bir döviz tasarrufu getirdiği
gibi otomotiv ve traktör sanayiinin dışa bağımlılığını orta
dan kaldırır. Ayrıce ileri bir teknoloji getireceğinden yurt
sanayiinin teknolojik düzeyinin yükselmesine de katkıda bu
lunur .

■ ellikle motor ve aktarma organları sanayii
tüm otomotiv samyiiniıı girdi bağımlılığı nedeni ile denetleyece
ğinden ayrı&a stratejik bir önem taşır.

Bu nedenle le :
1) Di.el Motor,
2) Aktarma Organları»
3) Traktör Sanayi,
4) Benzin Motorları,

ekonomik ölçeklerde, ileri teknoloji getiren ve yurtiçi kakmak
lara dayalı ola bir yapıda Irumlıualıdır. 3u ancak kamu eliyle
ve kamu denetimindeki kuruluşlar eliyle gerçekleştirilebilir.

Türk sanayiinin gelişmesinde önemli aşamalar
dan ola; bu sanayilerin kuruluşunda lıata yapmak geleceği çok
fazla etkiliyeceğinden kuruluş a mda çok titiz davran: iması
ge eklidir.
TtrroSAIT'lr, görev alanını irdelemek için
yukardakiler in lıepsi göz önünde tutulmalıdır.
4.2.2. Yatırım Konusunun Saptanması ve Uygulaması
Kuruluşunda TÜTDSAN'ı. görevleri içine alı
nan dalla bölüm 4.1.1. de sıralandığı gibidir.

TÜMOSAN projesinde traktör ve traktör motor
ları, kamyon motorları, minibüs motorları, aktarma organları
projelerini ele almış, diğerlerinde hiç bir girişimde bulunma
mıştır.
Öncelikle ele alı. sn konular irdelendiğinde
dizel motor yapımcılığı alanına giren kamyon motorları çok az
üretilmekte, traktö motorları, minibüs motorları Türkiye'de
üretilmemektedir. Benzin motorları çok küçük kapasitelerde üre
tilmektedir. Kapasitelerin küçüklüğü nedeni ile dış girdi gerek
liliği devam etmektedir.

Otomotiv endüstrisinde önümüzde kısa dönemde otomobil üre
timindeki mevcut kapasitelerin kendi benzin motorlarını üretecekleri
düşünülmektedir. Benzdn motorlarında optimal kapasiteler için pazar
kısıtlıdır. Ancak tarım ve çeşitli kullanım alanlarına yönelik küçük
güçlü benzinli motor üretimi konusu araştırılmalıdır.
Traktör motorları ve benzeri işlerde kullanılabilecek düşük de
virli küçük güçlü dizel motorlarda 120-130 binlik bir pazar vardır.
Kamyon-Otobüs-Iş Makinaları başta olmak üzere çeşitli yerlerde
kullanılan orta devirli-Orta güçlü (80-350 BG aralığı) dizel motor
talebi konusunda çeşitli çalışmalar farklı sonuçlara varmaktadır. Ta
lebin 1985 yılı için 50 ile 80 bin arasında

değişik sevi

yelerde saptandığı gözlenmektedir. Bu nedenle konunun yeniden irdelenmesinde yarar vardır.
inde olanlar
350-1000 BG/büyük güçlü dizel motorlarıdır. Bu aralıkta Türki
ye'de yeterli pazarın var olmadığı sanılmaktadır. 1000 BG üzerindekiler,
Lokomotif Gemi motorları ve Stasyoner güç kaynağı olarak kullanılan
motorlardır.
Sonuç olarak Türkiye'de optimal kapasitelerde küçük ve orta güç
lü dizel motor üretim tesisinin kurulmasına izin veren bir pazar ol
duğu söylenebilir.
1000 BG üzerindeki motorlarda lokomotif dizeli ve gemi dizeli
motoru yapımı gereklidir. Lokomotif motorları Eskişehir demiryolu
fabrikalarında yapılmaktadır. Üretim uygun kapasiteye çıkarılırsa,
teknolojide daha geliştirilerek bu fabrika da üretilebilir.
Gemi
ilgilidir.

Bu

motorları
konuda

sanayi
varılacak

mi motoru sanayii kurulabilir.
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ise

gemi
karara

yapımcılığı
göre

sektöre

ile

doğrudan
hizmet

doğruya

edecek

ge

Aktarma organları sanayi motor sanayiinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Motor sanayi ile uyum içinde mutlaka kurulmalıdır.

Traktör üretimine gelince yapılan çeşitli araştırmalar
Türkiye'nin traktör parkının doyum noktasını 800.000 ile
1.100.000 adet gibi çok geniş bir aralıkta tahmin etmektedir
ler. Bu nedenle D.P.T.nm bir araştırmasına dayanarak Türkiyenin traktör talebinin en fazla 100.000 Ad/yıl olduğu kabul
edilebilir.

Teknolojik sıçramanın 40 000 Ad/yıl üzerindeki üretim
tesislerinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu ileri teknolo
jiyi kullanan kapasitelerin 80 000 Ad/yıl dolaylarında eko
nomik sayıya ulaştığı bir gerçektir. Türkiye'de 1977 yılında
6 üretim tesisinde 31 500 Ad. Traktör üretilmiştir. 40 000
Ad ithalat vardır. Kurulu kapasite 50 000 Ad/yıl'dır. Tamamı
montaj yolu ile üretim yapmaktadır. Dış girdi bağımlılığı
yüksektir.

Kanımızca dış girdi bağımlılığını kaldıracak kamu dene
timinde 80 000 Ad/yıllık bir traktör üretim tesisi kurulabilir.
Çünkü kurulu kapasitelerden yalnız Türk Traktör fabrikasının
20 000 Ad/yıl'lık kapasitesi belli oranda güvenilir bir ka
pasitedir. TZDK'nm 10.000 Ad/yıllık kapasitesi ise FORD'la
anlaşmanın bozulması sonucu şu an için devreden çıkmıştır.

80 000 Ad/yıllık tesisin kurulmasına karar verilmesi halinde
kurulması planlanan tüm diğer girişimlerin durumu yeniden
gözden geçirilmelidir.

Sonuç olarak,

a) Dizel motor üretimi hızla gerçekleştirilmesi gereken
bir yatırımdır.
b) Buna bağlı olarak aktarma organları yatırımı geciktiril
meden gerçekleştirilmelidir.
c) Traktör yapımının kamu denetiminde ileri teknoloji
kullanan bir üretim tesisinde gerçekleştirilmesi doğru
bir yaklaşımdır.
d) Gemi ve Lokomotif motorları yapımcılığının araştırılması
ve ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilmesi daha doğru
bir yaklaşım olabilir.

Bu nedenlerle yatırım konuları doğru saptanmakla birlikte,
durum yatırım araştırması ve yapılabilirlik araştırmalarının sonu
cu doğmadığı kanısını uyandırmaktadır. Bu hem yatırımları plan
lanmasında, hem de konuya yaklaşmada gözlenmektedir.
Yapılabilirlik araştırmalarının, var olan lisans anlaşma
larının, kuruluş yeri ve kuruluş biçimlerinin yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.

Yatırım programlarında bulunmayan ana yatırımın gerçek
leşebilmesi için kurulmaları kaçınılmaz olan (döküm, dövme,
dişli fab. v.b.) tesislerini kuruluş araştırmaların_ . henüz
yapılmadığı gözlenmiştir. Bu da yanlış bir yaklaşımdır. Ayrı
ca önce ithale dayalı birinci kademe üretim tesisleri kurmak
gibi kanımızca yanlış bir yaklaşım projelerde vardır. Bu da
yeniden gözden geçirilmelidir.

4.2.3.1. Gözlenen ithalat yapma,dağıtım ve ticaret ku
ruluşları kurma girişimleri üretici kuruluşun yapmaması gereken
ve dış girişimleri yavaşlatan olgulardır.

4.2.3.2. Kaynakların tümü kamuca karşılanan kuruluşun
kamuca geçerli şekilde nasıl denetleneceğinin hukuki yapısı sap
tanmalıdır.

4.2.3.3. Kuruluşların hukuki statüsü açıklığa kavuş
turulmalıdır.
4.2.3.4.
görev

verilen

ürün

Kuruluşun
programını

amaçlarının

üretmeleri

gerçekleştirecek

kendilerine

yatırım

ile sınırlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.

4.2.3.5. Kuruluşun başka ortaklıklar kurması
olumsuzluklar taşımaktadır.

4.2.4. Kuruluş Yeri

Yer seçimlerinin yapılabilirlik araştırmasının
sonucu değil önceden saptandığı kanısı uyanmıştır.

alanları

Kuruluş yerlerinin bilimsel verilerer göre seçildiği iz
lenimi edinilememiştir.

Tesislerin Entegre tesisler yerine, dağınık kurulması isa
betli bir yaklaşım olmamıştır.
Önceden seçilmiş olduğu düşünülse bile entegre motor ve
traktör fabrikası Konya'da kurulabilir. Artarma organları ve
dişli fabrikalarının yeri yeniden gözden geçirilmelidir. Konya
kuruluş yerin olarak düşünülebilir.

Seçilen yerlerin enerji, su, ulaşım ve haberleşme sorun
ları mutlaka hiç bir yatırım yapnadan çözülmelidir.

4.2.5- işletme Büyüklüğü

4.2.5.1. Traktör için seçilen 80 000 Ad/yıllık
kapasite hem teknoloji hem de rantabilite yönünden en uygun
büyüklüktür. Dış ve iç talebin zaman boyutu içinde göstere
ceği gelişme dikkate alınarak projenin kademeli olarak ger
çekleştirilmesi, ancak tüm altyapı ve ortak üniteleri ile
80 000 adet olarak ele alınması, diğer kademelerin 50 bin
den başlayarak 80 bin*e ulaşılacak şekilde planlanması düşü
nülmelidir.

4.2.5.2. Dizel motor üretiminde, traktör motoru
olarak kullanılacak olan küçük güçlü motor gurubu

’::—r

100000 Ad/yıl asgari optimal kapasite büyüklüğüdür.

için

4.2.5. 3. Kamyon motorları ve miniblis-kamyonet
motorları üretiminin çeşitli yerlere dağıtılması yanlıştır.
Bir yere toplanarak yeterli büyüklükte bir tesis kurulabilir.
Traktör dizel motorları Konya'da, diğerleri Aksaray'da top
lanabilir.
4.2.5.4. Döküm, dövme ve dişli talebi, bu ürün
leri üretecek uygun büyüklükte tesisler kurmaya olanak ver
mektedir.

4.2.5.5. Aktarma organları için seçilen büyük
lük uygundur.

4.2.6. Teknoloii Seçimi

4.2.6.1. Yapılan lisans anlaşmaları, ileri tek
noloji getiren anlaşmalardır. Ancak dizel motor üretim tesis
lerinin bir araya getirilmesi daha uygun olacaktır.

4.2.6.2. Fiat'la yapılan lisans anlaşmalardaki
Türk Traktör'le ilgili protokol gereği henüz yerine getirilme
diğinden lisans anlaşması yürürlüğe girmemiştir.

4.2. 6. 3. Volvo lisansında 6.274.539 TL. lık öde
me yapılmıştır.

4.2.6. 4. Lisans anlaşmalarıyla birlikte mühen
dislik hizmetleri ve işgücü eğitimi anlaşmaları da yapılmıştır.

4.2.6.5. Bu teknolojiyi özümleyebilmecek yetişkin
bir kadro tam anlamıyla henüz kurulmamıştır.

4.2.6.6. Aktarma organları için henüz bir lisans anlaşması
yapılmamıştır.

4.2.6.7. Entegre olabilecek tesislerin dağıtılması hem eko
nomik hem de teknolojik olarak zayıflıklar getirir.

4.2.6.8. Projelerin mühendislik hizmetlerinin büyük çoğunlu
ğuna henüz başlanmamıştır. Bu hizmetleri çok kısa sürede sonuçlandı
racak ve doğru kararlar alacak bir teknik ekibin varlığı kuşkuludur.

4.2.6.9. Çok gerekli ise benzer ürürler değişik lisans al
tında yapılabilir. Ancak bu noktada fazla aşırıya kaçmak farklı tek
nolojiler nedeni ile faydadan çok zarar getirebilir. Orta güçlü di
zel motor üretiminde 3 ayrı lisans altında çalışmasının çıkaracağı
sorunların en aza indirilmesi için gerekli önlemler belirlenmemiştir.

4.2.6.10.Var olan lisansların getireceği teknolojiler ileri
teknolojilerdir. Bunları yürütecek kadrolar yetiştirilmelidir.

4.2.6.11.Bu alanda teknolojinin yabancı sermayesiz sağlanma
sına çalışılması uygun bir yaklaşımdır.

4.2.6.12.Projeler için gerekli döküm, dövme, dişli tesisleri
için çalışmalara başlamakta geç kalınmıştır.

4.2.6.13.Ana yerleşme ve uygulama projeleri yapılmadan çe
şitli inşaat işlemine girişmek yalmış bir yoldur.
4.2.6.14.Seçilen yerlerin, enerji, su, ulaşım ve haberleşme
projeleri
durum!arı/aksatmayacak şekilde tam anlamıyla henüz çözülmemiştir.

4.2.6.15.Ünitelerin uygun bir süre sonunda teknolojik bağım
sızlığa kavuşmaları, şimdiden planlamalıdır. Aksi halde dışa bağımlı
lık sürer gider, bu ancak araştırma geliştirme işlemlerinin yerine
getirmekle olabilir. Bu konuda alınacak önlemler belirsizdir.
4.2.7. Finansman Yapısı
TÜMOSAN'm ortakları MKE $ 29, DESİYAB $ 41, Denizcilik
Bankası $ 10, TZDK İo 10, Şekerbank i° 10, olmak üzere 500 Milyon TL.
lık bir sermaye sahiptir.
Düşünülen yatırımın yaklaşık tutan 25 milyar TL.sidir. Bu yatırımı
gerçekleştirecek şirketin sermayesi ve finansman kaynaklarının nasıl
karşılanacağı belirsizdir. Hâzineden karşılanacakların düzenlenmesi
nin nasıl yapılacağı belirsizdir.
4.2.8. Yönetimin Değerlendirilmesi
4.2.8.1. Ticari Girişimler
Traktör ithalatı, ve satış sistemi girişimleri var
dır. Bunlar kuruluşun amacını saptırır ve gücünü zayıflatır.
4.2.8.2. Proje Çalışmaları
Yapılabilirlik
ve

lisans

Uygulama
bazı

anlaşması

projeleri

uygulamalara

etüdlerinin

kesinleşmeden

yoktur.

yapım

Yeterli

girişilmiştir.

etüt

son

revizyonu

faaliyetlerine
ve

Uygulama

proje

girişilmiştir.

hazırlığı

projelerinin

yapılmadan

yapılmadan

nasıl

yaptırı

lacağı yeteri kadar açıklık kazanmamıştır.
4.2.8.3. Arsa Alımı ve Alt Yapı
Gerekli enerji, su olanakları araştırılmadan, zemin
etüdleri yapılmadan arsa alımına karar verilmiştir. Bazı arsaların ad.tapu
ların adlarına/tescili tamamlanmamıştır.
4.2.8.4. Nihai niakina Parkı belirlenmeden bina yapımına gi
dilmiştir.
4.2.8.5. Lisans anlaşmasının kesinleşmesi şarta bağlı olduğu
halde, bu şartın gerçekleşeceği kesin belli olmadan lisans alınmış
gibi girişimlerde bulunulmuştur.

4.3. ÖNERİLER
4.3.1. Küçük güçlü dizel motor projesi (traktör motor
lara) vakit geçirmeden döküm ve dövme tesisleri ile entegre ola
rak

durulmalıdır.

Konya olabilir.

4.3.2. Traktör projesi lisans anlaşmasının uygulamaya
sokulması ile traktör motoru tesisi ile entegre olarak kurulmalı
dır.
4.3.3. Uygulama projelerinin en kısa sürede hazırlan
ması sağlanmalıdır.
4.3.4. Aktarma organlarında uygun lisana en kısa zaman
da alınarak proje vakit geçirmeden uygulamaya sokulmalıdır.
4.3.5. CKD ithal parça kullanarak kademeli üretim ger
çekleştirme düşüncesinden vazgeçilmelidir.
4.3.6. Bütün projelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir
dişli fabrikasının kuruluşu hızla gerçekleştirilmelidir.
4.3.7. Dağınık olan projeler en çok iki yerde > top
lanmalıdır. Bu Konya ve Aksaray olabilir.
4.3.8. İthalatçılık ve bayilik teşkilatı kurma gibi ti
cari girişimlerden vazgeçilmelidir.
4.3.9. Teknoloji transferinde lisans sonrası izleneoek
yol ve yöntemler belirlenmelidir.

HaiİHgftÖ .£.£
4.3.10. Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin nasij. ger
çekleştirileceği şimdiden planlanmalıd^r............................................ ...
-lOjOffi löiiBai) i6StOTq lotom issfF ısîşifş ■Aisşua
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4.3.11. Teknik kadrolar maçlendiriİmelidir,
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4.3.12. Şirket sadece ürün üretimine, döpük -yatırımcı kuSUİİSZ^SOŞ&LRSI aiîf-l:.: .

»--.»e»

ru ıluş niteliğinde kalmalı ve i idraklere jğrepek .çttkiniiği«i^aaa^tmaimalıdır,

s-ej> cvşsta*

o..

4.3.13. Sonuç olarak konuların doğru seçildiği aııçak
çeşitli nedenlerle konuya yaklaşımda bazı önemli hatalar yapı lağından uygulama güçlüklerinin ortaya çıktığı anlaşıloakt^dır.. Bu
güçlükleri yenecek şekilde kadrolar yetkinleş iirilmelidit . Teknik
kadrolar yetişmiş elemanlarla güçlendirilmelidir.

4.3.14. Şirket amaca yönelik olarak yeniden organize
edilmelidir.
-lî'g eti. 4.3.13.

Tüm fabrikalara ait ana üniteler için proje saf

hasında dahi yeterince ayrıntılı hazırlık yapılmamış, genel yerleşim
rr* îr

\ ,£-=-a. Jr’uİ’tfü<Sr,:İ

j-'■■■'

*--- -

-

planları hazırlanmamıştır. Bu eksikliğin hemen giderilmesi gerekiı dir.
r idemi- ardı.e
Yardımcı üniteler olarak adlandırılan lojman,
meraun ve işçi pavyonların, ambar depo, idare v.b. kasımlarının kü
çük bir bölümü ihale edilmiş ve bunların inşaatları da oldukça ye
tersiz görülmüştür, İnşaat işleri daha sıkı izlenmelidir.
— it ioif ü.'.r d ;. i - ' '
4.3.16. Su ve enerji şu anda devam eden üniteler için
gerekli olduğu kadarıyla sağlanmış sayılabilir. Fakat işletme sı"isosrîsf si iaeınoe -■ aiu ’ -i-'-- ■■ • ■
rasınaa TSK’in kurulu gücü gobönünde tutularak yeterli enerjinin
s ağlanmaması tehlikesine karşı şimdiden önlem alınmalı dar.

4.3.17. Yapım faaliyetlerini izleyecek ve denetliyebile
cek yetkin ve yeterli sayıda teknik elemanı bulunan bir merkez ve
şantiye kuruluşu oluşturulmalıdır.
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4.4- TÜMOSAN İnşaat Durumu Raporu
(Tarih 9.2.1978)
4.4.1- Konya Satıtiyeai
- Ana Ünite Binalarının Durumu :

Yanlız montaj ambarı olarak nitelendirilen biri
2
2
13.000 m diğer ikisi 10.000 m olan ambarların inşaatına başlan2

mış 13.000 m olan bir ambarın kaba inşaatı bitmiş diğerleri ya
rım. Bu ambarların Prefabrik kısımları FE-GA şirketine (19.000.000
TL. ye) diğer kısımları Ünal Akpmar firmasına ihale edilmiş. Bi
rinci keşif bedeli 50.000.000 TL. Ünal Akpmar firması % 10 zamlı
olarak almış.
İhale edilen ünitelerin prefabrik kısımların
FE-GA şirketine davet yoluyla diğer kısımları Ünal Akpmar firması’ma Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatları ile ihale edilmiştir.

Yer teslimi 17.1.1977, süre sona 15.11.1977
(süre 1.8.1978 kadar uzatılmış) FE-GA*ya şu ana kadar parasının
tamamı ödenmiş. Ünal Akpmar'a 51.000.000 TL. ödenmiş, maliyetin
İ° 40 daha artması bekleniyor.

Bunun dışında ana ünite olarak adlandırılacak
ünitelerin hiç birinin proses projeleri hazır değil yardımcı üni
teler için uygulama projeleri yapılmamış.1 Genel yerleşim plânı ke
sin şeklini almamış.

Çok yüzeyde olan zemin suyu seviyesini düşürmek
üzere tahliye kanalları açılmaktadır. Kanal açma işi Korkman Bayar
firmasına ihale edilmiş (son keşif 6 Milyon TL.)

İş yerindeki kuyulardan 54 lt/sn su sağlanabil
diği ancak suyun kalitesinin tam istenilen nitelikte olmadığı
ifade edilmiştir.

Elektrik şu anda yeterli, (3000 kv») işletme için
gerekli enerji TEK’iden 1981-1982 yıllarında sağlanacağı söyleni
yor. Şu anda bu konuda başka çalışma yok.

Zemin etütleri yapılmış, fakat yetersiz, (sade
ce şu anda inşaatı süren montaj atölyeleri için yeterli olacak
kadar). Zemin etütlerinin, bilimsel şekilde, zemin yapısı bakımın
dan gereklidir.
Ulaşım imkânları elverişli fabrika sahasına ka
dar kara ve demir yolu mevcut.

NOT : Bu raporda gösterilen parasal değerler TÜMOSAN yetkilisi
Alparslan Akkerman’ıdan alınmıştır.

4.4.2- Aksaray Şantiyesi
Aksaray’da 1700 dönüm üzerine kurulması planla
nan fabrikanın arazisinin satın alınma işinin büyük bir bölümü
bitmiş.

Bu ana kadar ihale edilen inşaat montaj atölye
si olarak adlandırılan kısım ile bir memur pavyonu ve bir lojman
dır.

Bunlardan yanlızca montaj atölyesinin temelleri
atılmış bu üniteninde prefabrik olan kısımları FE-GA şirketine
imal ettirilmiş ve fabrika sabasına taşınmış. Yanlız FE-GA ile
yapılan anlaşma gereğince bu parçaların montajının yapılabilmesi
için FE-GA atölye temellerinin mart ayında bitirilmesini öne sü
rüyor. Bu ise mümkün görülmemiştir.

İhale edilen diğer tesislerin uygulama projeleri
hazırlanamadığından daha temelleri atılmamış. Şu ana kadar FE-GA
firmasına yaklaşık, 7.000.000 TL. Mustafa Artor firmasına
5.000.000 hakediş ve 7.000.000 TL. Avans olarak toplam 12.000.000
ödenmiş.

Şantiye sahasında 6-7 lt/sn hızla su var kuyular
dan elde ediliyor. Şu andaki enerji ihtiyacı karşılanmış, işlet
meye geçildiği zaman gerekecek enerji talebi için TEK ile girişim
ler sürdürülüyor, kesin bir bağlantı yok.

Ulaşım imkanları mevcut. Zemin etüdleri yapılmış
fakat ana üniteler için yeniden yapılması gerekli.

NOT t Bu rapordaki parasal değerler TÜMOSAN yetkilisi Alparslan
Akkerman’jdan alınmıştır.

4.4.3- Nevşehir Şantiyesi
Fabrika kuruluşu için şu ana kadar hiç bir firma
ile Lisans anlaşması yapılmamış. Fabrika arazisinin aatınalma bir
bölümü bitirilmiştir.
Fabrika sahasında yeterli su ve enerji mevcut
değil.’
FE-GA şirketine ısmarlanan prefabrik elemanlar
şantiye mahalline taşınmış fakat herhangi bir proje o İma dağı için
bu kısımların montajı mümkün değil.

KONYA İNŞAAT DURUMU

KONVA İNŞAAT DUKUMU

K O M A İh/Ş A AT PUHUMU

AKSARA y İKf A AT DUR UMU

1.

KURULUŞUN KURUMSAL ÖZELLİKLERİ

1.1. Adı .....................

TÜMOSAN TÜRK MOTOR SANAYİ VE TİÇ. A.Ş.

1.2. Adresi ...................

GAZİ MUSTAFA KEMAL BULV. 36

1.3. Kuruluş Tarihi......... .

26.6,1976 Ticaret Sicil Gaz. İlânı

1.4. Yasal Dayanağı ...........

13.11.1975 tarih ve 7/10905 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı İle Özel A.Ş.

1.5. Uğraş Alanı ve Amacı

a) Smayi Üretim Alanı ve Amacı: (Proje Adıyla) :
1) TRAKTÖR VE TRAKTÖR MOTORLARI FAB/
42 den 88 HP kadar G Anatipte (19 Tip)
42 den 88 HP kadar 10 Tip fiat DİZEL TRAKTÖR MOTORU
2) KAMYON MOTORU/13 Tip 85-130-169 BG) DİZEL MOTOR
(2 Tip 250-350 BG) DİZEL MOTOR
3) AKTARMA ORGANLARI/(Arka AKS 75000 Ad/yıl
Dikişli kutusu 75000 Ad/yıl
4) KAMYONET, MİNÜBÜS M0T./80-104 BG,2 Tip DİZEL MOTOR
b) Sınai Üretim Dışındaki Uğraşlar :
TRAKTÖR İTHAL VE DAĞITIM FAALİYETLERİ VARDIR.

1.6. Sermaye Yapısı ........... :
i.
ii.
iii.
iv.
V.

0rtakları

Katılış
Oranları

DESİYAB
41
MKE
29
DENİZCİLİK BAN.10
10
TZDK
10
ŞEKERBANK

Başlangıç
Sermayesi
41.000.00029.000.000.10.000.000.10.000.000.10.000.000.-

Bugünkü
Sermayesi
205.000.000.145.000.000.50.000.000.50.000.000.50.000.000.-

100- 000- 000- -

<S00.000.000.-

1.7. Sermaye Dışındaki ........
Kaynak İlişkileri
(Dış Krediler, vb.)

î

İSLAM KALKINMA BANKASI
:
KAMYON MOTORLARI DIŞ KREDİSİ:

11.553.300#
6.924.200£
j493.460.000 TL.

/

1.8. İştİrakları ................ YOK
(Adı, Toplam Sermaye, Katkı
Oranı ve Uğraş Alanıyla)
1.9. Örgütü............. : Personel
(Şubat 1978'e göre) Tanımı

Merkez

1.Yön.Kur.ve
Denetçiler 7+3=10
2.Üst Düzey
a) Teknik
8
b) İdari
5
3.Diğer Elem.
a) Teknik
14
b) İdari
22
c) İşçi
15
TOPLAM 74
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2. ÜRÜNLER VB BUNLARA BAĞLI YATIRIM PROGRAMLARI
2.1. Ürünler

Adı

Traktör Motoru
Ağır Kamyon Mo
toru
Kamyon Motoru
Minibüs Motoru
Benzin Motoru
Gemi Motoru
Lokomotif Moto
ru
Traktör (Konya)
Traktör 2
Traktör 3
Aktarma Organ
ları
Traktör Motoru
Yenileme
Otomobil Motoru

Hangi Proje
Kapsamında

Programa Mevcut Yerli
olduğu Alın-AlmDurumu
mış
mamış Özel
Sektör Üretimi

Traktör ve Trak
tör Motoru Fb.
Aksaray Kamyon
Motorları Fb.
fl
Pikap-Minübüs
Midibüs Mot.Fb.
Benzin Motorl.Fb.
Gemi Motorları Fb.
Lokomotif Mot.Fb.
Traktör ve Trak
tör Motorları Fb.
Burdur
Mardin
Nevşehir Aktarma
Organları Fb.
Konya
Uşak

X

Sanayinin Bu ürünleri Üretim
Kamu
Özel
Kamu Sek Düşünceler
SektöSektörü Yarü Ü-tör yaptırım Protırım
jesi
retimi
Projesi
- -

--

_

X
X

X

X
X
X
X

- X
_ -

-

X
X

X X
_

X X
_

X

- -

— —

X

— —

m-rn

X

-

X

—

2.2. Yatırım Program Özellikleri
2.2.1, Genel Bilgiler
Yatırımın Tutarı, TL.
Yatırım Projesinin Kapsadığı Ön Fizi- Son Duru- Yeri
Adı Ürlinler biliteye ma Göre
Göre

Yer Seçimi Projenin Kapasitesi
Yatırım
Projesi
Öncesi

Yatırım Nihai
Proje- Kapasisinde te

Proje.1* Konya
Traktör ve
Traktör Motor
ları Pb.

Traktör 3'7 0*37*00000000
6 tip v \
19 çeşit
TR.Motoru
10 Tip

Pro jej2t Aksaray
Kamyon
Motorları
?b»

Dizel Motor 22523753000
(85-İJO-168 BG)
3 Tip
(250-350-BG)
2 Tip

Aksaray
Niğde

X

Proje 3:Nevşahir
Aktarma
Organları

Dişli Kutusu 3703500000
Arka Aks

Nevşehir

I

75000
75000

Proje 4: Düzo#
Pikap
Minibüs
Midibüs
Mot.Fb.

Dizel Motor 1968000000

Düzce

X

40000

Konya

Önceden

Konya

X

Ara Kademe
• Kapasite
leri Ad/yıl

80000

30000

140000

60000

34000

20000

15000

2 J2 ,'2 Ker Yatırım Projesi İç la Ayrıntılı Teknik-teknolojik Bilgiler

Yatına Projesi Adı:
Kenya Traktör ve
Traktör Motorları

Fiziksel Öğeler ve İşler
1

... . “"" ■"
1 Arsa Alımı

Teknik-Teknolojik Bilgiler
Hizmetin Kaynağı
Düşünceler
Yerli .

'

t

"

1

Alınmış

Yabancı
.
-

1
2
8«8 Milyon M alınmış teesili tamam
lanmamış

2 Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a ön Fizibilite Baporu
Var
2/b Geliştirilmiş Fizibilite
raporu
Yok
Hazırlandığı söylendi
2/c Altyapı Projeleri
Eksik
Nihai proje seviyesi durumunda değil
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri yok Eksik Çok Eksik Proses projeleri tamamlanmamış
2/e Yardımcı Üretim Binaları
Projeleri
Uygulama
Projeleri
Yok
2/f Sosyal-İdari Binalar Projel. Hazır Değil 2/g Üretim Lisansı
Var (Fiat)
2/h Süreç Akımı ve AyrıntılarıÖn proje ayrıntılı Henüz ön proje Bazında
var
proje yok
2/i Makina-Donanım Sipariş için
gerekli Teknik Döküman
Başlamamış
Hazırlanması
3 înşaat îşleri
3/a Altyapı
Başlanmış
Tamamlanması için çok iş var

'

2.2>2. Her Yatırım Projesi İşin Ayrıntılı Teknlk-Teknolojik Bilgiler

Yatırım
Projesi
Adı
AKTARMA ORGANLARI

Fiziksel Öğeler ve İşler

Teknik-Teknolojlk Bilgiler
Hizmetin Kaynağı
Yerli
Yabancı
Düşünceler

1. Arsa Alımı

Alınmış

2# Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projele
2/f Sosyal-îdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi îçin Gerek. li Teknik Doküman Hazırlanması
3. înşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4* M ak in a-D onanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

—

724x10^ m tapusu alınmış

l

Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Başlanmamış
Başlanmamış
Başlanmamış
Başlanmamış

Yok
Yok
Yok

_
-

Mi

-

'

-

-

12000 m
Alınmış
Yok
Yok
Yok

Prefabrik Eleman

2*2,2» Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknlk-Teknolojlk Bilgiler

Yatırım Projesi Adı
AKSARAY KARAYOLU
MOTORLARI

Fiziksel Öğeler re İşler

Teknlk-Teknolojlk Bilgiler
Hizmetin Kaypağı
Yabancı
Yerli
Düşünceler

1* Arsa Alımı

Alınmış

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibileti Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal-ldari Binaları Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/ i M ak ina-Donatım Siparişi için Ge
rekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal-îdari Binalar

Yetersiz
Temel Atılmış
Başlanmamış
Başlanmamış

4* Makina-D onanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Yok
Yok
Yok

-

1.4xl0^m^ tescili
tamamlanmış

Var
Tamamlanmış
Hazır değil
Eksik
Hazır değil
Hazır değil
Eksik
Var (Volvo,
Hazır değil
Hazır değil
-

-

Başlanmamış

Başlanmamış
—

—
Yok
Yok
Yok

İhale Edilmiş

2.2.2 Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik-Teknolojik Bilgiler (Devam)

Teknik-Teknolo jik Bilgiler
Fiziksel Öğeler ve İşler

Hizmetin Kaynağı
Yerli
Yabancı

3/b Ana Üretim Binaları

Başlanmamış

3/c Yardımcı Üretim Binaları

Başlanmış

3/d Sosyal-İdari Binalar

Başlanmamış

1 adet 13000 M ve 2 adet
10000 m2 profabrik binanın
kısmi inşaatı

4 Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Başlanmamış Başlanmamış
Yok
Yok
Yok
Yok

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Proissi Adı
-------------------------- —
Pikap-Minubus
Minibüs Motorları

Teknik - Teknolojik Bilgiler
Fiziksel Öğeler ve İşler

Hizmetin Kaynağı

Y e r l i
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal-İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi İçin
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması

D ü ş ü n c e l e r

Yabancı
683 x 103 M2 Orman Ba
kanlığından Kiralanma
ya çalışılıyor.

Alınmamış

Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var (Mitsubishi)

Yok

Yok

3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4.Makina-Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İsletmeye Alma İşleri

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

5600 M kapalı saha
prefabrik eleman iha
le edilmiş.
Yok
Yok
Yok

Giderin Türü M

e r k e z

PERSONEL
ARSA
ALTYAPI İNŞAATI
ANABİNA İNŞAATI

8.171.504
4.622.480
-

YARDIMCI ÜRETİM
BİNALARI İNŞAATI
SOSYAL VE İDARİ
BİNALAR İNŞAATI

—

YERLİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ

P r o j e P r o j e
1
2

Proje
6

Proje
. 7 T o p l a m
13.954.438
7.331.370
2.042.790
83.485.614

1.438.655
74.808.134
1.551.061

3.750

250.040

1.804.851

375.138

375.138

1.351.665

438.463

_

.

mm

YABANCI MAKİRA
DONA NIM

mm

MEFRUŞAT

1.500.515
1.215.718

BÜRO MALZEMEL.

1.352.922

-

TAŞIT ARAÇLARI

2.513.006

-

DİĞER

5.110.121

53.620

24.486.266

81.648.386

T O P L A M

Proje
5

682.609
1.325.092
342.055
4.603.255

YERLİ MAKİKADONANIM

KİRALAR

Proje
4

1.466.395
1.83.789
262.080
4.074.225

3.195.527

601.389

YABANCI MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ

P r o j e
3

~

-

-

-

-

-

-

1.500.515

-

1.215.718

-

-

1.352.922

-

-

2.513.006

-

-

5.163.741

-

7.565.386

7.578.189

438.463

-

-

-

121.716.690

4.

Pro je1
Dış
İÇ
Para
Para

HARCAMA TÜRÜ

Etüd

Pro
Toplam

YATIRIM : (1) 129-322

131.563

260.895

(2) 91-878

113.860

205.738

221.200

245.423

466.633

ve

Proje

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000
Pat ent-Know-H ow

Arsa

Arazi Düzenleme

68.000

68.000
162.760
2.500

-

5.000

8.620

8.620

5.532

5.532

-

Toplam
243.890

Para

Dış
Para

83.738

41.713

iç

P

3
Toplam
125.496

900

iç

Para
110.485

roj
Dış
Para
35.046

. 1.000

e4
Toplam
145.531

1.000

34.315

37.398

34.315

7.000

7.000

15.352

15.352

14.636

131.500

131.500

58.500

29.486

7.126

6.345

2.671

37.398

7.317

7.317

5.000

5.000

14.636

14.636

14.636

58.500

68.500

68.500

10.691

12.767

26.373

39.140

2.671

4.562

—

4.562

14.152

70.300
50200
120.500

P r oje

2.500

5.000

14.152
İnşaat

70.870

900

94.760

162.760
2.500
2.500

173.020

de2
Dış
Para

2.000
94.760

-

I Ç
P a r a

1978 YILI YATIRIMPROGRAMI

70.300
-

50.200
120.500

Makina ve Teçhizat

36.308
23.682

32.388
45.360

68.696
69.042

7.923

Taşıt Araç ve Ger.

6.204
4.600
10.804

2.415

8.619
4.600
13.219

6.345

2.415

22.163

3.565

- 75 4. 1978 YILI YATIRIM PROGRAMI

Pro j e 1

Proje 2

400

2.000
500

2.400
900

800

2.500

3.300

400

4.000

Demirbaş

3.964
7.964

T O P L A M

297.198

231.013 384-. 698

615.731

630.121
428.761

1.082.364
.728.646

201.960

353.718

452.243

(1)»
(2):

299.885
152.358

(1) TRAKTÖR PROJESİ
(2) TRAKTÖR MOTORU PROJESİ
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-

İç Para Dış Para Toplam

15.492 250

750 1.000

520

3.500 -600

600

3.500

1.876

1.356

3.500

-

7.964

87.500

s

3.500

14.392

Toplam İç Para Dış Para Toplam

3.964

-

467.751
• 147.980

170.553
60.480

İSLETME s

4.000

-

1.100

Proje 4

Proje 3

İç Para DışPara

İç Para Dış Para Toplam
Personel Eğitimi s

(Devamı)

48.474

-

65.883 114.357

-

-

V

221.494 136.753

358.247 83.783 41.713 '"125 .496

110.485

35.046

145.531

TÜMOSAN

1978 TILI YATIRIM PROGRAMI

»t» Tl,

PROJENİN ADI

TÜMOSAN ÎCA
SEÇİLEN TER

ÖZELLİKLERİ

TRAKTÖR MOTORLARI
FABRİKALARI

42-03 HP 10 TİP
DİZEL NOT. 140 000 Ad/yıl

2

TRAKTÖR FABRİKASI

42-88 6 Ana Tipte
TRAKTÖR gO 000 Ad/lıl

3

AKTARMA OROANLARI
FABRİKASI

DİŞLİ KUTUSU 75000 Ad/Yıl
ARKA AKS. 75000 Ad/Tıl

4

DÖKÜMHANE

80000 Ton/Yıl

5

DÖVME TESİSİ

50000 Ton/yıl

6

DİŞLİ FABRİKASI

ETÜD

7

KAMYOM MOTORLARI FABRİKASI 3 TİP DAİMLER-3ENZ
85-130-168 HP 34000 Ad/Tıl
2 TİP VOLVO
250-350 HP,ROOOAD/Yıl
MİNİBÜS-MİftlBÜS
2 TİP MİTSJBUSHI DİZEL MOT.
KAMYONET MOT.FB.
80-104 HP 40000 Ad/Tıl

1

/
8

YENİ
YER
ÖNERİSİ

2 365 000 3500 000

25 000

KONYA

KONTA

1 987 000 3 700 000

82 000(2) 132 000

NEVŞEHİR

KONTA

2 567 000 3 700 000

KONTA

200 000 800 000

-

KONTA

-

47 000

210 000 (2) 1 ve 2 No.lu Pr.
Harcanaeıdır.
71 000

-

-

-

-

71 000

AKSARAY

1 121 800 2 300 000

-

500

DIŞ

46 000

-

DÜZCE

AKTARMAOROANURI PB.

261 000
126 000

-

6 000

TOPLAM

228 000

-

DIŞ

65 000

2 000 4 000
1 842 000 2 524 000

17 520 OOC

(1) GENEL MÜDÜRLÜK

10 000

55 500

12 000

43 000

2 000

4 000

240 000

57 000

188 500

16 000

25 000

109 000

421 500

i Otı» COP

DÖKÜMHANE DÖVME TESİSLERİ DİŞLİ PAB.

1978
PROORAMIKON. ON.
DIŞ PARA
TOPU» 1 DÜŞÜNCELER

(60 000 (1)
206.000

-

AKSARAY

TRAKTÖR MOT.FB. TRAKTÖR FE.

42 000

-

AKSARAY

10 679 000

113 000

8 000

500 000 1 000 000

TOPLAM

rrOn-PHOlE

1978
PROGRAMI TÜMOSAN OM.
DIŞ PARA TORAM

KONYA

KONTA

TOPLAM

1977
YILI HARCAMALARI
DIŞ PARA TOPUM

KONYA

-

DIŞ

YATIRIM TOPLAMI
BİN TL .
"diş para “'toplam""

KAMYONMOT.PB.

TOPLAM

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPUM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ

264 GOO

KOMİSYONCA YAPIL
MASI ÖNERİLDİ.
-

929 000

MİNİBÜS-MİBİBÜS MOT.

TOPLAM
TOPLÜ'

40 000

54 000

26 000

41 500

9 000

11 500

2 000

4 000

2 000

5 000

2 000

4 000

5 000

2 000

5 000

85 000

132 000

PATENT-KNOV-HOM

2 000

2 000

2 000

2 000

33 000

33 000

2 000

2 000

3 000

3 000

-

-

20 :oo

20 000

2 000

t MO

64 000

71 000

ARİZt

-

2 500

-

2 500

-

4 000

-

-

-

-

-

-

-

X 000

-

3 000 -

ARAZİ DÜZENLEME

-

10 000

-

15 000

-

20 000

-

-

-

-

-

-

-

15' 000

-

15 000

-

77 000

İNŞAAT İŞLERİ

-

AHA MAKİNA DONANIM

23 000

GENEL GİDERLER

68 500
55 000

18 000

3 000
2 000

12 000

-

12 000

i 12.5 YATIRIN DÖNEMİ FAİZİ

24 000

-

20 000

TOPLAM

228 000

-

-

40 000

5 000

6 000

2 000

26 000

-

18 000

-

-

-

81 000

-

41 500

15 000

7 000

8 000

-

-

25 000

28 000

21 000

25 000

23 000
75 000
312 000
103 000

161 000

-

2 500

-

3 000

-

-

g 000

14 000

-

5 500

? 000

57 500

12 000

-

6 000

-

6 000

-

-

5 000

18 500

-

12 000

5 000

97 500

47 000

91 000

55 500

12 000

2 000

4 000

57 000

188 500

25 000

109 000

264 000

i1
1

5 500

-

65 <jOO

1»

1» 2» 3» 4# 5t 6 notu birimler Konya'da kurulacaktır.

2.

7» 8

no'lu

birimler

Aksaray'da turulaoaktır.

46 000 210 000

10 000

43 000

000

TAKSAN RAPORU

5. TAKSAN

5.1. Durum Saptaması

5.1.1. Giriş :

TAKSAN, Takım tezgahlan sanayii ve ticaret A.Ş.,
son yıllarda diğerleri gibi 13.11.1975 tarih ve 7/10904 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile özel anonim şirket statüsünde kurulması
kararlaştırılmış, Temmuz 1976 tarihinde ticaret sicili gazetesin
de yayınlanarak faaliyete geçmiştir. TAKSAN'ın kuruluş sermayesi
100 milyon TL. olup ortakları $ 41 ile Desiyab, $ 29 ile MKEK, $10
ile Sümer bank, $ 10 ile T.D.Ç.I, $ 10 ile Şekerbank'dır.

5.1.2. Takım tezgahları sanayiinin özellikleri ve genel
durumu :

Takım tezgahı, talaş kaldırma suretile madeni yü
zeyleri işleyen, onlara istenilen şekilleri ve yüzey düzgünlüğünü
sağlayan makinelere verilen genel isimdir. Bunlar, başlıca, torna
tezgahları, Freze tezgahları, Planya tezgahları, Matkap tezgahları,
Taşlama tezgahlan, özel maksatlı tezgahlar gibi grublara ayrılır.
Her grubun içinde çok çeşitli tipte ve büyüklükte elaalmn olduğu
gibi, otomatik, yan. otomatik tipleri de vardır. .

İlk zamanlarda,nisbeten basit olan bu tezgahlar,
zamanla hem malzeme, hem dizayn, hem gördükleri hizmet çeşitleri
bakımından giderek daha yüksek Teknolojiye ihtiyaç gösterir duruma

gelmişlerdir. Elektroniğin gelişmesi ile bunlara nümerik kontrol
sistemleri tatbik edilmeye başlanmış Te, bunlar bir çok operasyon
ları ve hatta bunların kontrollamnı yapar hale gelmişlerdir.

Türkiyede ilk takım tezgahları, ikinci cihan sa
vaşı sırasında ve sonrasında mevcutlardan bir kaç çeşidinin taklidi
suret.ile ve kendi ihtiyacını karşılamak üzere Askeri Fabrikalar
da (şimdiki MKE) yapılmıştır. 0 tarihlerde yapılan takım tezgah
larının sayısı bir kaç yüzü aşmıştır. İmal edilen takım tezgahla
rı Torna, Freze ve Maticap grubundan olmuştur ve hepsi, askeri fab
rikaların çeşitli ateİyelerinde imalata sokulmuştur.

1950 de, ithal olanaklarının çıkması doiayısile
bu imalat unutulmuş, ancak 1963 yılında MKEK nın Fritz Werner
firması ile yaptığı lisans ar.laşmasile tekrar ele alınmıştır. Bu
anlaşma ile, ÜTECEK, eski top fabrikasında gerekli ilaveler ile,
Torna, Freze, Matkap, Flanya, Vargel ve Testere tezgah.Iarind8ta.yilda toplam 1600 tezgah yapacak duruma gedmiş ve bunun için sfero dö
küm de dökecek 6000 t/yıi kapasiteli bir dökümhanede kurmuştur.

1960
kım

tezgahları

imaline

sonlarına
el

atmış

doğru
ve

özel

Tezsan

kesim,
daha

İstanbul'da

sonra*

BİMAK

m a 1ar ı kurulmuş t ur.

1977 yılında bu üç kuruluş (başka önemli kuruluş
yolrtur) aşağıdaki cins ve miktarlarda üretim yapmışlardır.

ta
fir-

MKE

TE; 'AK

Torna

100

2.101

Freze

43

Matkap
Planya

146

B1MAK

153

33

Vargel

Bu miktar üretim, yurt ta„^bini kr -n Tomaktan
uzak kalmış, 1977 yılında toplam değaî x x, 647 Milyar TL. muhtelif
cins takım tezgahı ithal edilmiştir»

Bu firmalardan yalnız Tezsan ve Bimak'm tevsiat
projeleri vardır, ve Tezsan 2.250 ad/yıl*a, Bira1 800
tevsii düşünmektedir.
5.1.3- Ürünler, Tesisler, Tesis Yarleri
Sanayileşmekte olan ülkemizin gittikçe daha çok
sayıda ve türde, daha yüksek kalitede takım tezgahına ihtiyacı ola
cağı açıktır. (Bale Planlama Uzmanı Refik Cabi'nin notu) Bu görüş
ten hareket eden TAKSAN elemanları şu programı yürütmeyi düşünmüş
lerdir.

at /yıl*a

Tokat I projesi x
(Lisans WMW)

Universal konsol frezeler
MK konsol frezeler
Badıal Matkaplar
Yatay Matkaplar

400
100
300
100

ad/yıl
ad/yıl
ad/yıl
ad/yıl

Dişli planya ve azdırma tezgahlan 60 ad/yıl
Tokat II Projesi t
(daha sonra Kayseri
II.
(Lisans Strojımpon)
Kayseri I Projesi ı
(Lisans Strojımport)

Universal kutur taslama tezgahla.

150 ad/yıl7

Saten taşlama tezgahlan
Takım ve matkap bileme tezgah.

450 ad/yıl
200 ad/yıl*

Tek milli otomatik tozma tezgah.
yan otomatik kopya torna tezgah.
Tek milli kamsız otomatik torna
tezgahlan
Kapstan otomatik torna

80 ad/yıl
30 ad/yıl
60 ad/yıl
180 ad/yıl

Erzincan Projesi t Torna t segahlara.
(Seriye bırakılmış) Planya tezgah lan
Yar gel -tezgahlan.

Bunlar için luzumlu helis, spiral-ve neneL

re

dişli kutuları,kramayerler, sonsuz vidalar, iş milleri imali ila
luzumlu takım, mastar ve aparat imali için lerköy'.de ayrı bir tesis
kurmayı ön görmüşlerdir (Lisans «HV)l Aynca, iatenilsn vasıfta
pik dökiim aksam yapabilmek için Kayserimde bir dÜeMmbsme kurmayı da
tasarlamışlardır»
ı

5.1,4- Lisans ve Dış Finansman Burumu ı

Gelişen teknoloji karşısında, lisans anlaşmanı yap**»
madan bu imalatı başarmanın güçlüğü, hatta imkansızlığı meydandadır •
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Çeşitli firmalar' ile yapılan temas sonucu, bu kadar çeşitli imala
tı TAKSAN iki lisans anlaşmasile hal etmek olanağını bulmuştur.
Bu anlaşmalar, paket anlaşma şeklinde olup, lisans ile beraber, tek
nik işbirliğini ve bu fabrikalar için luzumlu tezgah ve teçhizatın
dış kredisini (ayni kredi olarak) öngörmektedir. Aynı kredi olarak
öngörülen bu olanaklar, % 5,75 ve $ 6 faizli, 2 yıl ödemesiz, 10
yıl vadeli ve toplam 73 milyon

0 dır. Bu tutar TAKSAN*an tüm dış

ödemelerini karşılayacak durumdadır.

Lisans anlaşmaları Maliye Bakanlığınoa tasdik
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

5.1.5- Personel ve Harcamalar

Yönetim kurulu ve deneticiler dışında halen TAKSAN
da 84 kişi çalışmaktadır. Bunun 77 si sözleşmeli, 5 i geçici görev
li, 2 si de parttime çalışmaktadır.

1977 sonuna kadar toplam olarak 45,8 Milyon TL.
harcanmış olup ana kalemler itibarile şöyledir.

Personel giderleri

10.950 Milyon TL.

Arsa ve İnşaat

28.200

Demirbaş ve Mefruşat

2.700

Ortaklık Payı

0,750

Diğer Masraflar

3.200

5.1.6- İnşaat Faliyetleri :

TAKSAN da diğerleri gibi, arsayı sağladıktan he
men sonra Tokat, Yerköy ve Kayseri de inşaat faaliyetlerine geç
miştir. Bu faaliyetler, arazi düzenlemesi dışında, Ambar binaları
ve sosyal konutlar yapımı şeklinde olmuştur. Ayrıcada ana fabrika
binaları için, proje ihalesi yapılmıştır.

Yerinde görülen İnşaat hakkındaki İnşaat raperu
ve inşaatın bugünkü durumunu gösterir resimler, bu bölümün sonun
da yer almıştır.
5.1.7- Diğer Faaliyetleri ı
TAKSAN*.oa geri bırakılan Erzincan projelerinde
yer alan tezgahlardan, Planya tezgahlarının imali için Antalya Bir
lik A.Ş. ile TAKSAN-ANTALYA BİRLİK A.Ş. ismi altında TAKSAJHan *30
iştir akile yeni bir şirket kurmuş, ve bunun temsilciliğini alarak
üreteceği Planya tezgahlarının pazarlama ve satışını üstlenmiştir.
TAKSAN, kendisine lisans veren WMW ve Strojımpot
firmalarının, lisans mamulu tezgahlarının, Türkiye *ıde tek satıeı
olarak satış hakkının elde etmiştir.
TAKSAN, bundan başka sanayi ve teknoloji bakanlı
ğının müsaiesi ile, tüm Freze tezgahlarının tek ithalattı»! oLtiak
hakkını elde etmiştir.
TAKSAN, yurd içinde üretilen ve dışardan ithal edi-

î!iitlfeŞtîîlflifSıAiiSirJ!iSStlaıma

(h,r haXde baJrililEler

te
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5.2- İRDELEME

5.2.1- Ürün Cinsleri Bakımından :

TAKSAN'm seçmiş olduğu ürün grublan isabetlidir.
Her grub içindeki türleri seçerken yurd ihtiyacını ve yerli üreti
mi gözönünde bulundurduğa ümid edilebilir.

Ancak, Erzincan projesindeki, Torna, planya ve
Vargel tezgahlarını geri bırakmış olması, isabetli olmamıştır.
5.2.2- Yer Seçimi Bakımından t

TAKSAN, Torna, Vargel ve Planya grubu dışında
kalan takım tezgahları imalatını, Tokat, Yerköy ve Kayseriye da
ğıtmıştır. Bu yerlere dağıtılan imalatın birbirinin tamamlayıcısı
▼eya birbirinin benzeri (teknoloji bakımından) olduğu gözönüne alı
nır; bilhassa son yıllarda bu ürünler için gerekli teknolojinin
cidden yüksek bir düzeye ulaştığı düşünülür, bu tesislerde çalışa
cak elemanların yüksek nitelikte olmaları zorunluğu yanında bir
i/f

birleri de daima iştişarede bulunmalarının çok büyük yarar sağla
yacağı gözönüne alınırsa, bunların tek bir entegre tesiste toplan
maları zorunluğu meydana çıkar. Kaldiki, tesisin entegre olması,
yatırımlarda da küçüksenemiyecek bir tasarruf sağladıktan başka, yö
netim için d» büyük kolaylıklar getirecektir. Bu nedenlerle bunların
çeşitli yerlere dağıtılmış olmalarını isabetli olarak görmek müm
kün değildir.

5.2.3.- Üniteler bakımından

TAKSAN, Takım Tezgahları üretimi için, programına aldığı
tezgahların parçalarını işleyecek, bunların montajını yapacak ana
ve yan üniteler ile destek ünitelerden başka, istenilen kalite ve
miktarda döküm akşamı emniyet içinde sağlamak üzere bir dökümhane
kurmayı öngörmüştür. Takım tezgahlarının en az i» 50'sinin döküm
olduğu, bu dökümlerden gittikçe daha yüksek kalite istendiği, yur
dumuzda döküm işlerinde 8-10 dökümhane dışında, yeterli teknolojik
düzeye erişilemediği, iyi kalitede döküm yapanların da kapasiteleri
nin TAKSAN'm ihtiyacını karşılamaktan uzak kalacağı düşünülürse,
TAKSAN

1

m dökümhane fikrine katılmamak mümkün olmaz.

5.2.4.- Lisans ve dış finansman bakamından

Lisans anlaşmasının, teknik işbirliğini ve dış kredi
olanaklarını da içermesi, ayrıca bütün üretim programı için yalnızca
iki firmanın muhatap olması fikir ve yapı olarak bu anlaşmaların
isabetli anlaşmalar olduğunu gösterir.

5.2.5.- Harcamalar bakımından

Yapılan harcamaların isabeti ve usule uygunluğu hakkında
inceleme yapmamız, konumuz dışı kaldığından bir yargı yürütmemiz
olanaksızdır.

Ş.2.6.- İnşaat faaliyetleri bakımından

Ana üniteler ve büyüklükleri, yan üniteler ve büyüttükleri
destek üniteler ve büyüklükleri, bunların arazide yerleştirme plan
ları, bunlara göre tanzim edilecek, su, buhar, basınçlı hava elekt
rik v.b. şebeke planları belli olmadan, arazi etüd ve düzenlemeleri
ni aşarak, sosyal ve idari bina yapımına girişmeleri, erken bir
davranış olarak görülmelidir.

Ş.2.7.- Ortaklık kurma bakımından

TAKSAN'm daha yatırımlarına filen başlamadan, kendi ür<
tim programında olması gereken planya tezgahları imali için bir
özel şirketle ortaklık kurması, ve bunun ürünlerinin dağıtıcılığın:
üstlenmesi, uygun görülecek bir davranış değildir. Bu ortaklığın
bırakacağı kârın yatırımlara ciddi bir katkıda bulunacak düzeye
yükselmesi düşünülemez. Böyle olunca, TAKSAN, bu şirketi bir bakım
dan finanse etmektedirki, kendi esas gayesinin dışına taşmak olur.

3.2.8.- Temsilcilik bakımından

TAKSAN'm, WMW ve Strojimport firmalarının, lisans ma
mulü ürünlerinin Türkiye temsilciliğini alması, isabetli bir davra
nış gözükmekle beraber, bunların satışına şimdiden başlamasının,
yüksek olmamakla beraber tatlı karlar getirmesi ve bunun sonucu
olarak yatırım hızını azaltması tehlikesini taşır. TAKSAN'm; WMW
ve Strojimport ürünlerinin tümünün Türkiye temsilciliğini alması
daha anlamlı olurdu. Freze tezgahlarının tek elden ithal hakkını
de etmiş olması da önemli bir konudur.

5.3 Önerler

5.3.1.- Ürün bakımından öneriler.

TAKSAN ürıin grupları seçiminde isabetli hareket etmiş
tir. Ancak geri bırakılan Erzincan projesindeki, üniversal torna,
planya ve vargel tezgahlarını da ayni lisans çerçevesi içine alarak
bunlarında yatırımına geçmesi lazımdır.

Bundan başka, çeşitli ürün gruplarındaki tezgah tipleri
ni ve büyüklüklerini bir daha gözden geçirerek, bunların âlıtiyaç
duyulan tiplerden olmasını ve diğer yerli, imalat ile çakışmamasını
sağlaması yararlı olur.

5.3.2.- Yer seçimi hakımından öneriler

Yüksek teknolojiye ve elemanların birbiri ile sürekli
bilgi alışverişine ihtiyaç gösteren ve birbirlerinin benzeri ve
tamamlayıcısı durumunda olan bu tesislerin seçilmiş olan yerlerden
Kayseri'de toplanmaları zorunludur. Bu suretle, yatırımlarda ve
çalışacak insan sayısında küçümsenemiyecek tasarruf, yönetimde ise
kolaylık sağlanabilir.

5.3.3.- Lisans anlaşması bakımından öneriler

Lisans
sağlanmaya

anlaşmasının

çalışılması

bunlara

bir

daha

torna,

gözden

planya

ve

geçirilerek
vargel

gruplarının

eklenmesi, ve uygulamada haklarımızın kaybolmamasına çalışılması
önerilir.

avantaj

5.3.4.- Üniteler ve yatırımlar ve inşaat bakımından
öneriler
)

Bütün

ünitelerin

Kayseri'de

toplanacağı

düşünülerek,

makine parkını buna göre yeniden gözden geçirmek suretile duplıkasyon ve israf dan kaçınılması, ünite binalarının, yardımcı ünitı
binalarının, destek hizmet bina ve teçhizatının da yeniden gözden
geçirilerek en ekonomik fakat tevsiata mani olmıyacak bir şekilde
araziye

yerleştirilmesi,

ve

ancak

bunlardan

Bonra

inşaat

faaliye

tine girişilmesi önerilir.

5.3.5.- Ortaklık kurma ve ticari faaliyetler hakkında
öneriler

TAKSAN'm, özel şirketlerle ortaklık kurma işinden vaz
geçmesi lazımdır. Ticari teşkilat kurma düşüncesini, hiç değilse
bu aşamada, bir tarafa bırakarak bütün gücünü, yatırımların en kıı
zamanda, en iyi ve en ucuz bir şekilde gerçekleşmesine yöneltmesi
önerilir.

TAKSAN

ürünlerinin

(elektriksiz

makineler),

diğer

maki

ne grupları ile birlikte dağıtımının, üretici teşkilat dışında ay:
bir organizasyon tarafından ele alınması şarttır.
Ş.3.6.- Temsilcilik hakkında öneriler
TAKSAN'm, WMW ve Strojimport fi imalarından, lisans koı
su ürünlerin fürkiye temsilciliğini alması bir adımdır. Bu temsil
ciliğin, yalnızca lisans konusu olanlara değil WMW ve Strojimport
firmalarının, bütün takım tezgahların, kapsar bir duruma getirilme
önemle
zımdır.

önerilir.

TAKSAN'm

bu

girişimlerinin

değerlendirilmesi

la

6 e4- TAKSAN İNŞAAT DURUMU Raporu
(Tarih 8,9 ve 10 Şubat 1978}

6.4.1- Tokat Şantiyesi (TAKSAN)

- Üç adet memur lojmanı (3 x 4 = 12) dairenin kaa inşaatı (beton) bitmiş, tuğla duvarları örülmüş, iç kaba sıalam yapılmış, doğramaları takılmış, elektrik tesisatlarının
uvar içindeki kısımları döşenmiş, bir adedinin çatısı örtülmüş
kiremit hariç), sıhhi tesisatları için ihzaret yapılmış.

- Müdür lojmanı (4 daireli) kaba inşaatı (beton)
itmiş, tuğla duvar ihzaratı yapılmış.

- Hangar binası tamamlanmış durumda; geçiçi kabu1nün yapılacağı beyan edildi.

~ Tel çit beton dikilmiş, tel çekilmemiş (geçiçi
ıbul sırasında çekileceği beyan edildi.)

Şantiyede elektrik yok, icabında jeneratör ça.ştırıldığı ixa.de edildi*

- Su konusunun DSİ‘ne etüd edilmekte olduğu beyan
lildi.

6.4.2- Yerköy Şantiyesi (TAKSAN)

- Misafirhane binasının '-aba inşaatı (tuğla duvartr dahil) bit niş, çatı kapanmış,- kirem_t i'-ş nmiş, elektrik

tesisatının duvar içindeki kısımları bitmiş, sıhhi tesisat ihzaratı yapılmış.

- Müdür Lojmanı (4 daireli) nın inşaatı (tuğla
duvarları, için kaba sıva dahil) bitirilmiş, sıhhî tesisat ve
kalorifer tesisatının duvar içindeki kısımları döşenmiş, doğrama
ve cephe kaplamaları ihzaratı yapılmış.

- Üç det memur lojm'n-' ( 3 x 4 =

daire) nın

inşaatı Müdür Lojmanı ile aynı durumda»

- Hangar binası tamamlanma, ş, geç içi kabulünün
yapılarak teslim alındığı beyan edildi.

- Tel çit beton direkleri dikilmiş, tel çekil
memiş .

- Şantiyede elektrik yok, TAKSANla ait 75 KVA.
lık bir jeneratörün müteahhit tarafından çalıştırıldığı beyan
edildi.

- Su konusunun DSİ'ice etüd edilmekte olduğu be
yan edildi.

6.4.3- Kayseri (İncesu) şantiyesi

- Müdür Lojmanı (4 daireli) kaba inşaatı (beton)
bitmiş, tuğla duvar kısmen başlamış, sıhhî tesisat, elektrik te
sisatı ihzaratı yapılmış.

- Üç adet memur lojmanı ( 3 x 4 = 12) daire*fiin
kaba inşaatı (beton) bitmiş, kısmen tuğla duvar inşaatı başlamış,
iki adedinde çatı örtülmüş (kiremit hariç), sıhhî tesisat ve elekt
rik tesisatı ihzaratı yapılmış.
- Misafirhane binası subasmana kadar inşa edilmiş.
- Hangar binası çelik konstrüksiyonu ve çevre
ytong kaplamaları yapılmış, grebetonu dökülmüş.

- 34,5 V. enerji nakil hatti şantiye içinden geçi
yor, çinkur ladirici tesislerinden elektrik alınabileceği ifade
edildi.

- Su konusunun DSÎ’ice etüd edilmekte olduğu, ayrı
ca 10 Km. ve 3 Kin. safelerde kafi miktarda kaynak suyu mevout ol
duğu beyan edildi.
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İNŞAAT VURUMU

KURULUN KURUMSAL ÖZELLİKLERİ
1.1.

Adı

: Taksan, Takım Tezgahları, sanayi ve ticaret A.Ş.

1.2.

Adresi

: Devrim Mah. Dr. M. Eldem Sok. 63

1.3.

Kuruluş Tarihi

: Temmuz 1976

1.4.

Yasal Dayanağı

: 13.11.1975 tarih 7/10904 sayılı kararname

1.5.

Uğraş Alanı ve
Amacı

: a) Sanayi üretim alanı (Proje adıyla)
Tokat projesi - Proje

I 1.

Freze tezgahları

2. Matkap

"

3. Dişli azdırma ve planyatezgahları
Yerköy Projesi-Proje II

4.

Dişli imalatı

5. İş mili imalatı
6. Dişli kutuları, torna aynaları, freze
kafaları imali
7. İmalat için gerekli, takım,
aparat imali

mastar ve

Kayaari Projesi I -Proje III 8, Torna tezgahları
Kajiİf’i Fraj*ai II -Proje IV 9. Taşlama tezgahları
10. Bileme tezgahları
Kayseri Projesi II a-Proje V 11. Pik döküm parçalar yapılması

b) Sınai üretim dışındaki uğraşları :
1. Taksan-Antalya Birlik A.Ş. Temsilciliği ve üretiminin satışı
2. Freze tezgahlarının tek ithalatçısı olma çalışmaları
3. Lisansör WMW ve Shrojimport firmalarının temsilciliği
(ve tek ithalatçılığı)
4. İthal ve imal edeceği takım tezgahları için satış organi
zasyonu kurma

1.6. Sermaye yapısı

Ortakları

Katılış
Oranları

Başlangıç
Sermayesi

Bugünkü
Sermayesi

41

41 000 000

41 000 000

MKEK

1o 29

29 000 000

29

SÜMERBANK

İ» 10

10 000 000

10 000 000

T.D.Ç.İ.

% 10

10 000 000

10 000 000

ŞEKERBANK

$

10 000 000

10 000 000

T O P L A M

$ 100

100 000 000

100 000 000

DESIYAB

1.7. Sermaye dışındaki kaynak ilişkileri

10

000

000

WMW Export'dan 10 yıl süreli, 2 yıl ödemesiz, # 5.725
faizli, 42 000 000 lık kredi.
Stro.iimport'dan 10 yıl süreli, 2 yıl ödemesiz, $ 6.00

1.8. İştirakları : Antalya Birlik A.Ş. ile Taksan-Antalya Birlik A.Ş. adında bir şirket kurulmuştur.
10 milyon TL. Sermayeli bu şirket planya tezgahı üretecektir. Taksan bu şirket
ürünlerinin tek satıcısı olacaktır. Bu şirketde Taksan payı $ 30 dur.

1.9. Örgüt

Personel
Tanımı

Merkez

1. Yönetim
Kurulu ve
Denetçiler

7+3

Proje I
(Tokat)

Proje II
Yerköy

Otomat
Proje III
Kayseri

Taşlama Dökümhane
Proje V
Proje IV
Kayseri
Kayseri

TOPLAM

10

2. Üst düzey
a) Teknik

5

2

2

2

1

1

13

b) İdari

6

-

-

-

-

-

6

8

4

2

2

1

1

18

3* Diğer Elm.
a) Teknik
b) İdari

32

32

c) İşçi

15

15

76

6

4

4

2

2

94

ÜRÜNLER ve BUNLARA BAĞLI YATIRIM PROGRAMLARI
2.1. Ürünler
Yerli Sanayin bu
ürünleri Üre.Du0
A d ı ve T i p

i

Proje
No.

Yıllık
Üretim

1. Freze tecgahları
1.1- Üniversal Konsol Freze
1.2- Üniversal Konsol Freze
1.3- Dik Konsol Freze

FU 315xl250/v/2
FU 400x1600/v/2
FSS 400xl600/v/2

250
100
150

BR 40x1250/2
BR 75x2500
BFT 80

200
100
100

Öz.
Kes.
Üre.

Proje I
(Tokat)
-

-

Kam.
Kes.
Üre.

Öz.
Kes.
Yat.

Kam
Kes
Yat

+
+

+
+

-

-

-

-

+
+
+

+
+
+

2. Matkap tezgahları
2.1- Radyal Matkap
2.2- Radyal Malkap
2.3- Yatay Matkap

+
+
+

3. Dişli azdırma ve planya
tezgahları
3.1- Dişli azdırma tez.
3.2- Dişli planya tez.

30
30

raaKModul 7,raax/700
maxModul 8,max/500

4. Dişli İmalâtı
4.1- Düz ve helis dişlil.
4.2- Düz ve spiral helis
dişliler
4.3- Grup İç dişliler (max
2250/ dahili dişliler
4.4- Bölme aparatlar için
çok hassas dişliler
4.5- Sonsuz vida dişlileri

4.6- Kremayerler

/ max500
/ max500

Toplam

Proje II +

+

+

200 000 Ad.

Yerköy +

+

+

+

+

500 Ton

"

+

+
+

+
+

Düşünceler

A

d a

İ ş

v e

T i p i

Mili İmalâtı

5*1- Orta ve Yüksek Güç
için iş mili
5c2- Kamalı Miller
5c7- Dişli Miller

max500^x1500
max2000mm boy

6. Dişli Kafaları ve Aynalar
6.1- Dişli Kafaları
6.2- Ana Dişli Kafaları
6.3- Dik freze Kafaları
6.4- İş Mili Kafaları
6.5- Diş trilbütar dişli
kafaları
6.6- Torna Aynaları

max!000xl000x800

7. Torna Grubu (otomatik)
7.1- Kapstan torna
R-5
7.2- Yart otomatik kopya
torna
5P-12-P
7.3- Tek Milli otomatik
torna
A-16-A
7.4"
"
" "
A-20-A
A-40-B
7.5"
..........
7.6- Tek Milli Kamsız 0to.Tor.AB-80A
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2.1- Ürünler (Devam )

Adı ve T

i

p

i

8. Satıh Taslama Tezgahları
Grubu
8.1- Üniversal taslama
tezgahı
8.2- Dik satıh taşlama tez.
8.3- Yatay satıh taslama tez.
8.4"
"
"
"
8.5- Masa tipi satıh tas.tez.

BU-28
BRV-30
BRH-20-A1
BRH-320-A
BM-3 50

9. Bileme Tezgahları
9.1- Üniversal takım bileme
tezgahları
9.2- Matkap bileme teogahı

BN-102-B
BNY-80

10. Takım, Mastar Aparat İmalâtı
11. Dökümhane
Yıllık Kapasitesi 6 000 ilâ 1'

000 ton

12. Torna Tezgahları Grubu
12.1- Ünıvarsal torna tezgahı
12.2- "
12 .3 - "

12.4- "
12.5- Karusel

"

"

"
torna

"

650x3 000
840x3000
1000x4000
1250x4000
1600

2.1- Ürünler (Devam )

Adı ve T

i

p

i

13. Planya Tezgahları Grubu
13.1- Tek sütunlu vargel
13.2- Çift sütunlu plan freze
13.3- Çift sütunlu plan freze

750x900
1000x3000
1250x3500

2.2. Yatırım Program Özellikleri
2.2.1- Genel Bilgiler

Yatırım
Tutarı TL.
Yatırım Projesinin Adı

KapsadığıÜrllnl.

Proje I. Tokat Projesi

Freze
tezgahl.
Matkap tezgahları
Dişli azdırma H

708850..

Proje II. Yerköy Projesi

Dişli İmalâtı
İş Mili "
Dişli Kutular "
Takım,mastar,
aparat imalâtı

105485a

Proje III.

Otomat tozmalar

600637

Frojc

Kayseri

Ön. Son
Fizibil. Durum

IV. Kays.(es!ci To.II) Taşlama ve bileme
tezgahlar
Pik dökümhanesi

Proje V. Irzincan Proj. Torna tezgahları
vargel tezgahları

5C8074
340745

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Projesi Adı ;
Tokat I (Freze Tezgahları)

Teknik - Teknolojik Bilgiler
Hizmet Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler

Y e r l i

1. Arsa Alımı

Yapıldı. 351 046 m
olacaktır.

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı
Hâzineye ait yerler ile beraber 700 000 m

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a
2/b
2/c
2/d
2/e
2/f
2/g
2/h
2/i

Ön Fizibilite Raporu
Var
Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
Var
Altyapı Projeleri
Yapılıyor
Ana Üretim Binaları Projeleri
Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
Sosyal-İdari Binalar Projeleri
Var
üretim Lisansı
Süreç Akımı ve Ayrıntıları
Makina-Donanım Diparişi için Gerekli
Teknik Doküman Hazırlanması

Kısa zamanda hazır hale getirilecek safhada
n

ıı

Altyapı
Ana Üretim Banal an
Yardımcı Üretim Bt&aları
Sosyal-İdari Binalar

Lisansör firma veriyor

Yok
Yok
Yok
Yok
Yapılıyor. Fotoğrafı ekli

4. Makina - Dononim
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

n

Var
Lisansör firma veriyor

3. İnşaat İşleri
3/a
3/b
3/c
3/d

h

Yok
Yok
Yok

w

ıı

- Teknolojik Bilgiler

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı

Yatırım Projesi Adı :
Kayseri I (Otomatik torna)

Teknik - Teknolojik Bilgiler
Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler

Y e r l i

1. Arsa Alımı

Alınmış

^

D

ü

ş

ü

n

c

e

l

e

Y a b a n c ı
-

1 587 000 m

satın alınmış

2. Etüd Ve Mühendislik Hizmetleri
2/a
2/b
2/c
2/d
2/e
2/f
2/g
2/h
2/i

Ön Fizibilite Raporu
Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
Altyapı Projeleri
Ana Üretim Binaları Projeleri
Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
Sosyal - İdari Binalar Projeleri
Üretim Lisansı
Süreç Akımı ve Ayrıntıları
Makina-Donanım Siparişi ij.n Gerekli
Teknik Doküman Hazırlanması

Var
Var
Tamamlanmamış
Yapılmamış
Tamamlanmamış
Başlanmış

Lisansör firma ile kısa zamanda hazırlanır.
II

II

Başlamış
Başlamamış
I»

Başlamış

4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

II

II

Var
Lisan firması verecek

3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal-İdari Binalar

r

Başlamış

II

II

- 107 Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro.jesi Adı:
KAYSERİ II
TASLAMA TEZGAHLARI

Teknik - Teknolojik Bilgiler

D ü ş

Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler
]. Arsa Alımı

Y e r l i

u n

Y a b a n c ı

Var

Kayseri I arazisi

?. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a
2/b
2/c
2/d
2/e
2/f
2/g
2/h
2/i

On Fizibilite Raporu
Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
Altyapı Projeleri
Ana Üretim Binaları Projeleri
Yadımcı Üretim Binaları Projeleri
Sosyal - İdari Binalar Projeleri
Üretim Lisansı
Üretim Lisansı
Makina-Donanım Siparişi için Gerekli
Teknik Doküman Hazırlanması

Var
Var
Eksik
Başlamamış
I!

Lisansla birlikte kısa sürede tamamlanabilir.

Başlatılmış
Var
Lisansör verecek

3. İnşaat İşleri
3/a
3/b
3/c
3/d

Altyapı
Ana Üretim Binaları
Yardımcı Üretim Binaları
Sosyal - İdari Binalar

Başlanmamış
II
tt

_
_

Yapılmaya başlamış

4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Alınmamış

'.2.2. Her yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Projesi Adı :
Yerköy projesi(dişli, dişli

kutusu v. b. )
Teknik - Teknolojik Bilgiler
D ü ş ü n c e l e r

Hizmetin Kaynağı

Y a b a n c ı

Fiziksel Öğeler ve İşler

Y e r l i

1. Arsa Alımı

2 207 363 m arazi, hâzineden alınmak yolundadır.

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a
2/b
2/'c
2/d
2/e
2/f
2/g
2/h
2/i

Ön Fizibilite Raporu
Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
Altyapı Projeleri
Ana Üretim Binaları Projleri
Yardımcı üretim Binaları Projeleri
Sosyal - İdari Binalar Projeleri
Üritim Lisansı
Süreç Akımı ve Ayrıntıları
Makina - Donanım Siparişi için Gerekli
Teknik Doküman Hazırlanması

3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar

Var
Var
Henüz yok
Kısa zamanda hazır hale getirilecek safhada
Var
Var
Lisansça ı rna veriyor
Lisans ör

veriyor

Yapılıyor
Henüz başlamadı
Henüz başlamadı
İnşaat başladı. Kaba inşaat ilerlemiş durumda (Fotoğraflar)

4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Lî-ma

Yapılmadı
Yapılmadı
Yapılmadı

Fiziksel Öğeler ve İşler

.

1. Arsa Alımı
2

Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a
2/b
2/c
2/d
2/e
2/f
2/g
2/h
2/i

Ön Fizibilite Raporu
Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
Altyapı Projeleri
Ana Üretim Binaları Projeleri
Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
Sosyal ve İdari Binalar Projeleri
Üretim Lisansı
Süreç Akımı ve Ayrıntıları
Makina-Donanım Siparişi için Gerekli
Teknik Doküman Hazırlanması

3. İnşaat İşleri
3/a
3/b
3/c
3/d

Altyapı
Ana Üretim Binaları
Yardımcı Üretim Binaları
Sosyal - İdari Binalar

4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

3.

1977 YILI SONUNA GÖRE KURULUSUN GİDERLERİ VE YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME DURUMU

Oı d er in Türü
Yolluk
PERSONEL Temsil
ARSA
ALTYAPI İNŞAATI
ANABİNA İNŞAATI
YARDIMCI ÜRETİM
BİNALARI İNŞAATI
SOSYAL VE İDARİ
BİNALAR İNŞAATI
YERLİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YABANCI MÜHENDİS
LİK HİZMETLERİ
YERLİ MAKINA DONANIM
YABANCI MAKINA DONANIM
KİRALAR VE
ISITMA
MEFRUŞAT
BÜRO MALZEMELERİ
TAŞIT ARAÇLARI
ve Giderleri
PTT
DİĞER Kırtasiye
Diğer
T O P L A M

Merkez
10947401
-

Tokat
Proje 1
-

1756410
125000
-

Yerköy
Proje 2

Proje 3

Pro j e 4 Proje 5 Proje 6

*
32200

10947401

-

-

2/

4181167
-

3000000
-

2500000
— —

147200
_

3456882

Proje 7 TOPLAM

11437577
447000
— —

147200
7226938

5621921

656200

259000

.

_

16305741

__

_

915200

_

_

_

479675
89900
1302900

_

_

_

.

-

-

-

-

-

-

588199
484447
1770497
16546023

1302900
.

959876
-

5485492

* Muamelesi tamamlanmamış hazine arazisi

8205138

10062089

479675
89900

-

-

3000000

2500000

959876
2843173
45798741

- 111-

1978 TILI TATIRIM PROGRAMI
TAKSAM

BtV TL.
TENİ

PROİISİK ADİ ,

1

P.İEZK, MATKAP 0PÜ30

ÖZELLİKLERİ

TAKSAN'CA
SEÇİLEN TER

TER
ÖNERİSİ

TATIRIM TOPLAMI
BİN TL.
DIŞ PARA TOPLAM

1977 TILI
HARC.J-IALARI
DIŞ PARA TOPLAM

PREZE
500
Ad/Tıl
MATKAP 400 AD/lıl
DİŞÇİ AZ. 60 Ad/Tıl

TOKAT I

KATSERİ

248 000

709 ooo

6 000

TOKAT II

KATSERİ

177 000

508 000

3 400

KATSERİ

KATSERİ

222 000

600 000

18 000

TERKÖT

KATSERİ

470 000

1055000

3 700

KATSERİ

6 000

340 000

340 000

890 000

2

TAŞLAMA TEZGAHLARI OR.

TAŞLAMA TEZ. 600 Ad/Tll
SİLEME " 200

3

OTOMATİK TORBA OR.

OTOMATİK TORNA
320 Ad/Tıl

4

DİŞLİ V* DİŞLİ KOTUSU İMALATI

DİŞLİ 20000 Ad/Tll

1978 PROGRAMI
TAKSAN Öf.
TOPLAM
DIŞ FARA

61 000

47 000

58 800

1978 PROGRAMI
KOMÎSTOB Of.

DIŞ PARA

TOPLAM

itiŞÜHCELER

158 400

600.000

120 000

bütün pro Ji

107 900

50 000

100 000

ENTEGRE TESİS
OLMAK DÜŞÜNÜL
MEKTEDİR*

119 500

50 000

79 900

219 800

60 000

120 00»

102 900

10 000

60 000

İç «ili 38300 *
ATMA 5800 TEZGAHLIK
5

dökümhane

6000 T/Tıl

6

ünîversal torba, vargel OR.

TORBA 380 Ad/jll

-

ERZİNCAN

7ARGEL 125 Ad/yıl

-

115 000

16 900

5 500

-

-

100

-

2TÜD YAPILMASI
ÖNERİLDİ

T O P L A M

DIŞ

İÇ TOPLAM

ETÜD-PROİI 30 000

16 000

46 000

PATENT, KNOV-HOM 30 000

10 000

40 000

ARSA
ARİZİ DÜZENLEME
İnşaat İşler!

4 000

4 000

2Q 000

20 000

107 000

107 000

ANA NAKİNA-DONANIN 170 000

30 000

200 000

GENEL GİDERLER

10 000

10 000

i 12.5 TATIRIM DÖNEMİ
53 000

?Aİ ZLLB

TOPLAM 230 000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

250 000

53 000
480 000

1463 000

4042 000

36 600

299 700

708 400

230c 00

480000

gnrmttı , uııu Ti İuut saiati!
rnOJE 3AHIB! • TAKS

“ TAK* TİZSAKLARI SAKATI TS «CARST a.;.

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

>^ıVlnmfl)»r

Proje No.

Proje Adı

Yer
(Î1 t* İlçesi)

Karakteristik

İşin
Başlama
Bitiş
Tarihi

<I>

<2>

(S)

U)

(5)

(6)

TAKSAM (EMEL Mert)*! ’C

Dış j Toplam
(7)

<»

(1123000

(3212100)

-

: nü! - PBOJI TOPLAMI

197 Z Sonuna Kadar
Tahmini Harcama

Proje Ttutan

Dış

Toplam

(9)

(10)

..

(31100)

197 fe. Yatırım

197 ... Yatıran

Dış j Toplam

Dış 1 Toplam

(11) | (12)
230000) (480000)

-

(100)

(100)
1"...................

astrasa torma te vargel
İMAL TEİSLBİ

stOd proje

1978-78

DEVAM EDE» İŞLER T0P1JXJ
1978'don SONRATA KAL ıNLAR TOPLU I 1

(13) j (14)

100

100

[1123000)

(3212000)

(31100)

(230000) i (479900)

[1123000)

(3212000)

(31100)

(230000)

(479900)

[1123000)

(3212000)

_

(31100)

(230000)

(479900)

248000

709000

_

6000

60000

120000

'i.
;

•

TAKIM TB0AHLAR1
ÜRETİMİ EKTİKSE TESİS
•)

Fİ* eze, Matkap Orub»

b)

Taşlama Tezgahları Grubu

m

Otomatik Torna Grubu

N

o)
d)

®)

Dişli Te Diçli Kutusu İmalat

Dökümhane

KAYSEBİ

.

N

500 Ad/Tıl »«o
400 Ad/îil Matkap
60 Ad/lıl DiJli Azdır
600 Ad/lıl Taşlama Tezg
200 " Bileme Tazgah
320 Ad/Tıl Otomatik Tor

1976-81

ıhı

n
M

177000

508000

3900

50000

100000

222000

600000

18000

50000

79900

1055000

3700

60000

120000

_

10000

60000

,

20000 Ad/lıl Dişli
3330Ö'X^TÎÎ İş Mili
Ayna, 5000 Tezgahlık

H

12000 t/Tıl Pik Döküm

N

470000
6000

40000

o
\*l

...................

..............

,

TEMSAN RAPORU

6. TEMSAN
6.1 Durum Saptaması
6.1.1 Kuruluğun Kurumsal Özelliği
T E M S A N , Türkiye Elektromskanik Sanayi ve Ticarat A.Ş., 13.11.1975

tarih 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı v b buna ek e s a s mukaveleye
göre kurulmuş ve kuruluşu 16.2.1977 tarih ve HL. seri-160 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketin sınai üretime yönelik yatırım yapmayı düşündüğü konular :
i.

Diyarbakır Gurubu
~ Su, buhar ve gaz türbinleri
- Kazan ve derin kuyu pompaları
- Dökümhane

ii.

Malatya Gurubu
- Hidro ve türbo jeneratörler
- Büyük elektrik motorları
- Büyük transformatörler

iii.

Elazığ Gurubu
- Şalt teçhizatı
- Alüminyum iletken

iv.

Yozgat kazan fabrikası

olarak sıralanabilir.
Sınai üretim dışında isa eğitim kuruluşları (Kaynak tekniği enstitüsüDiyarbakır ; Mekanik işler eğitim merkez i-Diyarbakır; Elektrik işleri
eğitim merkezi-Malatya) ve mühendislik projeleri (Küçük su türbini
projesi ; TOHMA hidroelektrik santralı projesi) gibi konularda giri
şimlerde bulunulmaktadır. Ayrıca, özel sektör iştirakleri ve ticari
faaliyetler de vardır.
Şirket in sermayesi 100 Milyon TL olup ortakları DESİYAB (%4l), MK£K(jS29),
TEK(^lû), T.Şeker Fab . A . Ş . (jalO) ve Vakıflar Bankasıdır ($10). S sr*a ye
nin 86,5 MTL'lık bölümü ödenmiştir. Ödenmemiş kısmın 6,725 HTL TEK*in,
6.775 MTL ise MKEK'nun borcudur. Şirkete 100 MTL'lık bir Maliye Bakanlığı
kredisi açılmış olup ödemeler mahsup yolu ile yapılmaktadır.

Şirketin ortaklık girişimleri arasında 42 MTl sermayeli MAKSAN (Malatya)
dağıtım transformatörleri üretim yatırımına

oranında; 100 MTL

sermayeli ÇEŞTAŞ (Adana-Elazığ) şalt teçhizatı üretim yatırımına
/o25 oranında katılma gerçekleşmiş olup, 1978 yılı için pompa üretimi
dalında TÜRBOSAN ve alternatör üretimi dalında İŞBİR HOLDİNO'e iştirak
düşünülmektedir.
TEMSAN yatırımlarının sabit yatırım tutarı, 1. 389.7 57 .000 ,-TL dış para
olmak üzere 4 . 931.714.000 , -TL' dır.
6.1.2 örqüt

TEMSAN'da Merkez, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Yozgat proje grupları
olarak bölümler oluşturulmuştur.
Şirket personeli, yönetim kurulu ve denetçiler dışında, toplam 65 kişi
olup bunlardan 45 kişi Merkez'de, 10 kişi Diyarbakır, 5 kişi Malatya,
4 kişi Yozgat ve i kişi de Elazığ guruplarında görevlidir.
6.1.3 Harcamalar

TEMSAN’ın 1977 yılı sonuna göre toplam 71 .170 . 000,-TL harcaması olmuştur.
8u miktarın 8,1 MTL personel giderlerine 32,9 MTL arsa alımlarına,
15,0 MTL inşaat giderlerine, 2,9 MTL proje hazırlıklarına, 8,9 MTL işti
raklere, 3,4 MTL ise diğer gidsrlere (taşıt araçları, büro malzemeleri,
mefruşat vb.) harcanmıştır. Harcama olarak gösterilen miktarlara
5,6 MTL'lık avanslar da dahildir.
6.1.4 İnşaat Durumu
6.1.4.1 Diyarbakır Şantiyesi
TEMSAN Diyarbakır fabrikaları, Diyarbakır'a 10 km uzaklıkta, Ergani
yolu üzerinde kurulmak istenmektedir, fabrika ana ünitelerinden hiç
biri uygulamaya konmamış olup yalnızca dört blok halinde yapılan
lojman tesisleri bir depo ve pompa binasının temelleri ihale edilmiştir.
İhale edilen bölüm yerel firmalardan Mehmet Işkale tarafından yapıl
50
depo ise
9 0 oranında
makta olup, dört blok halindeki sosyal site

% ,

%

yapılmıştır.
fabrika arazisinin konumu kara ve cemiryolu ulaşımına olanak vermektedir
Ancak, arazide büyük bir ener_: ve su sorunu vardır. Enerji bağlantısı
temin edilmemiş olup, su ise ezellikle yaz aylarında yüklenicinin
kişisel ga>reti ve Belediye ile işbirliği sayesinde itfaiye araba 1 an
ile getirilmektedir.

6.1.4.2 Ankara Şantiyesi
Tel örgü ile çevrilmiş olan arazide su ve elektrik «svcut değildir*
İnşa halinde yalnızca bir depo binası vardır. Depo için on adat
çelik çerçeve dikilmiş olup, grobeton dökülmemiştir. Zemin seviye
sinde bağlantı kirişleri betonu ise dökülmüş durumdadır.
6.2 İrdeleme
6.2.1 Giriş
Elaktromekanik endüstrisinin gerek su ve kömür gibi yerli enerji kaynak
larını petrolü ikamesine olanak sağlaması, gerekse enerji üretin
tesislerinin yatırım maliyetlerinin ve döviz gereksinmelerinin çok
yüksek bulunması nedeni ile ödemeler dengesine en olumlu etkiye sahip
yatırım olanağını teşkil ettiği ve hatta içinde bulunduğumuz enerji
darboğazının ana nedenlerinden birisinin ülkemizde güçlü ve entegre
bir elaktromekanik ekipman sanayiinin kurulmamış olmasından kaynak
landığı ortaya çıkmaktadır.
6.2.2 Yatırım Konuşu Tanısı vs Uyoulaınası Açısından İrdeleme
Yapılan inceleme, talep tahminine temel olarak alınan enerji gerek
sinmesinin son hesaplara oranla düşük alındığını göstermiştir. Buradan
talep verilerinin sağlıklı olduğu ve yeterli talep olduğu sonucuna
varılabilir.
Ancak, konunun uygulanmaya başlanması ila birlikte doğacak sorunları
çözümleyecek önlemlerin öncelikle alınması gereklidir.
a) Üretimi düşünülen ürün gurupları saptanmış ancak ürünlerin Bzeilite
ler i tam olerak belirlenmemiştir. Yatırımı doğrudan etkileyecek
bu konunun sn kısa zamanda çözümlenmesi gereklidir.
b) Yapılabilirlik çalışmalarının ve proje geliştirmelerinin başarılı
şekilde tamamlanması için gerekli olanakların sağlanması,
c) Praja ayrıntılarını hazırlamak üzore yerli-yabancı mühendislik
hizmetlerinin sağlanması,
d) Gerek yatırım ve gerekse işletme aşamalarında görev alacak ve
gerekli teknoloji transferini gerçekleştirecek yetenek, bilgi ve
deneyime sahip kişilerden oluşacak personelin temini,
TEMSAN' da

yatırım

genel sanayileşme
beraber ; yukarda

konulan,

tek alıcı TEK ve DSİ çalışmalarından ve

sezgisinden yararlanılarak doğru seçilmiş olmakla
sözü edilan önlemler alınms-ığı için ayrıntılı ve

gerçekçi çalışmalar yapılmamıştır.

Benzer konularda TEK'in de yatırım girişimleri olduğu, hatta Soı/vetler
Birliği ile paket anlaşma üz erinde çalışmalar yapıldığı da gözönüne
alınarak, TEK'la eşgüdümlü olarak ciddi ve ayrıntılı yapılabilirlik
etüdlerine girişilmesi ve yukarda sözü edilen önlemlerin gereği, in
zaman geçirmeden yerine getirilmesi koşuldur.
6.2.3 Hukuki Statü Açısından İrdeleme
a) Şirket esas mukavelesinde var olan ticaret yapabilme olanağı uygu
lamada ikilem yaratmaktadır. Şöyle ki :
- Şirketin, spekülatif kazançlara açık jeneratör ithalini tek
elden ve kamu adına yapma gayreti oluml dur.
- Ticaret uğraşları, Şirketin temel görevi olan yatırım ve üretim
girişimleri üzerinde olumsuz etki yapabilir.
Bu
kamu

ikileme

çözüm r

tarafından

Şirket'in

fakat

başka

ticari
msvcut

faaliyetlerden
veya

bu

amaçla

vazgeçmesi

ancak

kurulacak

kurum

larca ithalinin benimsenmesi ile getirilebilir.
b) Genellikle, enerji sisteminin planlama, yatırım, üretim ve dağıtımı
(işletme) ile görevli TEK'in sistemde kullanılan ekipmanı da üretmesi
uygun gözükmemektedir.

Bu nedenle, TEK'in TEMSAN'dakı

etkisinin, sermaye payının /(40 dolaylarına çıkarılarak artırılnası
ve elektromekanik ekipman üretiminin, TEK'in denetimi altında,
TEMSAN tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.
c) TEMSAN'a verilen görevler gözönüne alınarak, Şirkete yabancı

vb ya

özel kesim crtaklarının hakim olmasına hiçbir zaman izin verilme
melidir. Özellikle tek alıcının kamu olduğu yatırım konularında
yabancı veya özel kesim ortakları düşünülmemelidir.
6.2.4 Teknoloji Seçimi
TEMSAN'm yatırım konuları ileri düzeyde bir teknolojinin seçim va
transferini gerektirmektedir. Ayrıca, projelerin birbirlerine bağlı
olması, teknoloji transferlerinin büyük paketler halinde yapılmasını
gerektirecektir.
Bu nedenlerle :
a) Tekncloji seçim ve transferini gerçekleştirecek bir uzmanlar kadro
suna gereksinim vardır. TEMSAN böyle geniş bir kadrodan yoksundur.

b) Gerek teklif isteme dokümanlarının yetersizliği ve gerekse alınan
34 teklifi değerlendirme yöntemleri Şirketin teknik yetersizliğini
belirlemektedir.
c) Doğru teknolojiyi seçmek için birincil koşul TEK-TEMSAN işbirliğinin
en kısa zamanda gerçekleştirilmesidir. Bu işbirliği lisans vermekte
çekingen davranan yabancı firmaların kuşkularını da ortadan kaldı
racaktır.
6.2.3 İsletme BüvüklüBü
Projenin niteliği gözönüns alınarak, yatırımların daha da büyümeye
olanak verecek şekilde ve olabildiğince çok konuyu kapsayan az sayıda
kompleksler halinde gerçekleştirilmesi an uygun çözüm gözükmektedir.
Örneğin, türbin, motor, jeneratör, pompa ve döküm tesisleri bir
komplekste birleştirilebilir.
Projenin dövme çelik açısından dışa bağımlı olmaktan kurtarılmasına
ve bu konuda yerli yan sanayi ilişkilerinin sağlıklı biçimde kurul
masına gayret edilmelidir. Yan sanayinin bu alandaki kapasitesi
araştırılmalıdır.
Firmanın uygulamaya çalıştığı küçük mamulden büyük mamule doğru
olan yaklaşım bu endüstride söz konusu olamaz. Girişildiğinda doğru
dan büyük türbinlerin yapımı amaçlanmalıdır.
6.2.6 Kuruluş Yeri
TEMSAN'ın yatırımları için seçtiği yerler bilimsel bir temelden yoksundur
ve proje çalışmalarından önce saptanmıştır. Bu konuda öncelikle, TEK'in
de önerdiği gibi büyük kompleksler oluşturmak için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.

6.2.7 Yönetimin Değerlendirilmesi
6.2.7.1 Ortaklıklar
TEMSAN, MAKSAIM vs ÇESTAŞ'a $25 payla ortak olmuştur. Dağıtım trans
formatörü üretecek MAKSAN'a ortaklık, TEMSAN uğraş alanı dışında
kalan bir elektromekanik sanayi dalının kuruluşunu hızlandırıcı
nitelikte olup, olumlu sayılabilir. Ancak, şalt teçhizatı üretmeye
yönelik ÇESTAŞ'a ortaklık, yatırım yapma görevi verilen karlı bir
konunun özel sektöre bırakılması anlamına gelmektedir ve önemli
bir yanılgıyı belirlemektedir.
6.2.7.2 Ticari Girişimler
Bu girişimler, TEMSAN'ın amacına ulaşmasına ancak olumsuz bir etki
yapacak girişimlerdir. Yönetimin çok değer verdiği bu uğraştan
vazgeçilmesi gereklidir.
6.2.7.3 Proje Bürosu Benzari Girişimler
Bunlardan başlıcası TOHMA Hidroelektrik santralı ihalesini alma giri
şimidir. Bir tür deney kazanma çabası olarak nitelendirilebilirse de
teknoloji üretmenin daha stkin yol olan lisans alındıktan sonra
başlatılması gerekirdi. Nitekim eğitim projeleri de yatırım fiilen
başladıktan sonra başlatılıp yürütülmelidir.
6.2.7.A Yatırımcı Olarak Girişimler
Bu tür girişimlerden olarak arsa alımı, stüdlerin yaptırılması, inşaat
ihalesi, makina teçhizat alımı gibi çalışmalar görülmektedir. Özellikle
Şirket dışı müşavir proje bürolarına çok sayıda ihale yapıldığı izlenmek*
tedir. Bunların yaptıkları çalışmaların nitsliği ve gerekliliği ve
uygunluğu hakkında ancak çok ayrıntılı bir teknik incelemeden sonra
karar verilebilir.
Yatırımcı olarak yapılan girişimlerin incelenmesinde bir takım önemli
noktalar dikkati çekmektedir.:
a) Nihai teknoloji seçimi ve makine parkı belirlenmeden bina yapımına
geçildiği görülmektedir.
b)

ün
ve

fizibilite
yabancı

çalışmasına

tezgahlar

nulduğu izlenmiştir.

için

dayanılarak
gazete

ilanı

yerli
ile

tezgah
alım

satın

alınması

girişiminde

bulu

c) Bütün personelle yazılı hizmet sözleşmesi yapılmış olması dikkat
çekicidir.
d) 1978 yılı için ortada lisans ve gelişmiş proje yokken 1,5 milyskr'a
varan harcamalar planlandığı görülmektedir.
Bu saptamalar belli bir yönetim dağınıklığını ortaya koymaktadır.
6.3 Öneriler
Önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve değerlendirmelerin ışığında
TEMSAN'ın geleceğini ilgilendiren bazı öneriler getirilaiştir.
6.3.1 TEK'le İlişkiler
Elektromekanik ekipman üretiminin TEMSAN'ca gerçekleştirileceği açıkça
belirlenerek iki kamu kuruluşunun birbirlerine rakip durunda ve zarar
verici uğraş içinde olması önlenmelidir. Bu sonuç alındıktan sonra
TEMSAN-TEK işbirliği en etkin biçimde sağlanmalı ve TEMSAN'daki
TEK sarmaye payı artırılmalıdır.
6.3.2 Teknoloji Transferi
*

Olumlu bir lisans anlaşmasına en kısa zamanda ulaşmak için gerekli
yüksek nitelikli teknik kadro derhal kurulmalı ; daha önce alınan
ve ön çalışmalarla hazırlanacak yeni teklif ietsme dokümanlarına
göre alınacak teklifler ciddi bir biçimde değerlendirilmelidir.
6.3.3 Yatırım Uğraşları
Lisansların belirlenmesiyle derhal ayrıntılı proje çalışmaları yapılmalı
ve yatırımlar bu çalışmalardan sonra başlatılmalıdır. Paralel olarak
yer seçimleri de bilimsel yöntemlerle yeniden ele alınmalıdır.
Bu konuda yapılan ön inceleme, türbin, motor, jeneratör, pompa ve
döküm üretiminin bir komplekste birleştirilmesinin ve projenin, daha
uygun bir yöre bulunamazsa, Diyarbakır'da ; büyük güçteki tranefeı—
törlerin Malatya'da } buhar kazanlarının TAKSAN'ın kullanmayacağı
Yerköy(Yozgat)'ta üretilmesinin en olumlu çözüm olacağını göstermiştir*
Alüminyum iletken projesi ayrıntılı etüd-proje çalışmalarından sonra
yeniden ele alınmalıdır.
Yatırımlarla birlikte yürütülecek eğitim projeleri MEB ile birlikte
planlanmalıdır.
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6.3.4 Ticari Uğraşlar
Ticari faaliyetlere son verilmelidir. Ancak, jeneratör ithalinin
kamu eliyle gerçekleştirilmesi için yeni bir yöntem bulunmalıdır.
6.3.5 Yönetim

Yukardaki öneriler ışığında Şirket yeniden organize edilmelidir.

6.4o- TEMSAN înşaat Durumu Raporu

6.4.1- Ankara Şantiyesi (8. Şubat 1978)

- Depo binası : inşa halinde olup 10 ad» çe
lik çerçeve dikilmiş, grobeton dökülmemiş,
zemin seviyesinde bağlantı kirişleri betonu
dökülmüş durumda
- Arazi tel örgü ile çevrilmiş (TESTAŞ ile müş
terek)
- Şantiyede elektrik yoktur»

6.4.2- Diyarbakır Şantiye (9 Şubat 1978)

Fabrika Diyarbakır’a yaklaşık 10 km. uzakta
Ergani yolu üzerinde kurulmak istenmektedir. Şu anda her hangi bir
firmayla Lisans anlaşması yapılmamış olup 35 kadar firmayla görüşmelr sürdürüldüğü söylenmektedir.

Şu ana kadar TEMSAN yetkililerinin diğer ül
kelerin örneklerine bakılarak yapılan bir genel, yerleşim plânı dırrıij*!»-

şmda her hangi bir proje çalışması olmaa&ki&gba!*.

Ana ünitelerden hiç biri uygulama safhasına
konulmamış ,olup yanlızca 4 blok halinde yapılan lojman tesisleri
bir depo ve pompa binasının temelleri ihale edilmiştir».

Zemin etüdleri yapılmış TEMSAN yetkilisince
yeterli olduğu bildirilmiştir»

İhale edilen bölüm mahalli firmaiardan Mehmet
İşkale tarafından yapılmakta olup 4 blok halindeki sosyal nite
$ 50 oranında depo $ 90 oranında yapılmıştır.

.Arazide büyük bir enerji ve su sorunu vardır.
Enerji bağlantısı temin edilmiş olup si ise özellikle yaz ayla
rında müteahhitin kişisel gayreti ve Belediye ile işbirliği saye-

V
sinde itfaiye arabaları ile getirilmektedir.

^Müteahhitin çalışması oldukça iyi olup binala
rın zamnmdan önce bitirileceği söylenebilir.

îhale edilen kısma ait 2 lojman, 5.20.1977 de
ihale edilmiş olup, 1 keşif bedeli 5.440.000 TL. 9.5.1977 de iha
le edilmiş ikinci bölümde ihale 2 lojman I keşif bedeli
6.298.000

TL'dir.
V

Pompa binasına ait prefabrik kısımlar FE-GA
şirketine verilmiş 3 milyon avans ödenmiştir.

Şu ana kadar arazi satın alma bedeli olarak
5.784.000

TL ödenmiştir. Ulaşım olanakları mevcut olup kara ve

demir yolu vardır.

\

Tablo 6.1 TEMSAN'ın Kurumsal Özellikleri
1.1 Adı.......................

: TEMSAN, Türkiye Elaktromskanik Sanayi vs Ticaret A.Ş.

1.2 Adresi ................... : Selânik Caddesi N o .

27, Kızılay,Ankara

1.3 Kuruluş Tarihi ......... . s 16 Şubat 1977 tarih

ve III. seri-160 sayılı Ticaret Sicili

ilan edilmiştir.
1.4 Yasal Dayanağı .......... : 13 Kasım 1975 tarih

ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı

1.5 Uğraş Aı 8nl V e Amacı :
a) Sınai Üretim Alanı (Proje adıyla) :
i. Diyarbakır Gurubu (D)
- Su,buhar ve gaz türbinleri (D1)
- Kazan vs derin kuyu pompalan (D2)
- Dökümhane (D3)
ii. Malatya Gurubu (M)
- Hidro ve türbo jeneratörler (Ml)
- Büyük elektrik motorları(M2)
- Büyük transformatörler (M3)
iii. Elazığ Gurubu (E)
- Şalt teçhizatı(El)
- Alüminyum iletken (E2)
iv. Yozgat kazan fabrikası ( y )
b) Sınai Üretim Dışındaki Uğraşları
i. Eğitim çalışmaları
- Kaynak tekniği enstitüsü, Diyarbakır
- Mekanik işlar eğitim merkezi, Diyarbakır
- Elektrik işleri eğiti» merkezi, Malatya
ii. Mühendislik proje çalışmaları (küçük su türbinleri, TOHMA hidroelektrik santralı)
iii. Ticari çalışmalar (MKE sayaçları mümessilliği, diesel jeneratör ithalatı, vb.)

Gazetesinde

1.6 Sermaye Yapısı
Başlangıç
Sermayesi, TL

Bugünkü

Odenmiş

Odenmemiş

Sermayesi, TL

Sermaye, TL

Sermaye, TL

41

41.000.000,-

41.000.000,-

41.000.000,-

29

29.000.000,-

29.000.000,-

22.225.000,-

6.775.000,-

10

10.000.000,-

10.000.000,-

3.280.608,-

6.719.392,-

10

10.000.000,-

10.000.000,-

10.000.000,-

-

10

10.000.000,-

10.000.000,-

10.000.000,-

-

100

100.000.000,-

100.000.000,-

86.505.608,-

%
Ortakları

Katılış
Oranlan

i. DESİYAB
ii. MKEK
İÜ. TEK
iv. T,Şeker fb.A.Ş.
v. Vakıflar Bankası
TOPLAM

-

13.494.392,-

1.7 Sermaye Dışındaki : 100.000.000,-TL Maliye Bakanlığı kredisi vardır, mahsup yolu ile üdaniyor.
Kaynak İlişkileri
(Dış Krediler, vb.)
1.8 İşti ra klan

: a) Gerçekleşmiş olanlar :

(Adı, Toplam Sermaye, i. MAK5AN, 42 Milyon TL, /°25, Dağıtım transformatörleri
Katkı Oranı ve Uğraş ii. ÇESTAŞ, 100 Milyon TL,
Alanıyla)

%

25 , Şalt teçhizatı (kesici, ayırıcı»parafıdır)

b) 1978 için düşünülenler :
i. TÜRBOSAM, pompalar
ii. İŞBİR HOLDİNG, alternatcrler

1.9 Örgütü .............. :

Personel

(Şubat 1978'e göre) Tanımı

Merkez

1.Yön.Kur ve
Denetçiler 9
2.Üst Düzey:
a)Teknik 5
b)İdari 8
3.Diğer Elem.
a)Teknik 6
b)İdari 20
c)İşçi
TOPLAM

6
54

Tafalc 6.2 ÖRÜMLCR VE RUHLARA BAĞLI TATIRIH PROÇRAHLARI

i.t cr8nt»r

Adı

Hangi
Proja
Kapaaaında
Olduğu

1) Su,buhar va gaz
tOrbinlarl

Ol

2) Janaratör va aotorlar H1-H2
3) Poapalar
4) Döküahana

Prograaa
Alınaış Aimaaaıy

Havcut Yarli Sanayiin Bu Urönlari ürOnlarl Oratia Duruau
Özal Saktfir Kaau SaktörO özal Saktör Kaau SaktörO
Üratiai
üratiai
Yatırıaı
Yatırıaı

DüşOncalar
TEKf Sovyatlar Birliği ila hazırlığı yürütülan
pakat anlayaa çarçavaainda üratlaa yönalaak
iataaaktadir.
Havcut Oratia yalnız kGçük aotorları kapaaaaktadır.

02

Çok aayıda flzal firkat kOçOk boylarda poapa

HrâttaktoaİT^

.

' 03

5)

Tranatoraatörlar

H3

Mavcut (Jratia küçük va orta boy (2000 kVA'ya
kadar) trafoları kapaaaaktadır.

6)

Şalt taçhizatı

El

TISSAN bu konudaki özal aaktör yatırıaına ortak
olauştur.

7)

Alûainyua İlatkan

E2

Özal aaktör üratiai iylarl karşılayaaaaaktadır.

8)

Buhar Kazanları

Y

Havcut Oratia kOçük va orta boy kazanları
kapaaaaktadır. Ayrıca,

6.2.2 Yatırım Program Öz »11 iki eri
2.2.1 Genel Bilgiler

Yatırın

Kapsadığı

Yatırımın Tutarı, Tl

Projesinin Adı

Ürünler

(Önfizibiliteye Gör©)

Türbin

Fb.

Su,buhar va
gaz türbini

Teri

1.423.130.000

Diyarbakır

Pompa Fb.

Kazan ve
derin kuyu
pompaları

106.962.000

Diyarbakır

Dökümhane

Pik, çelik
ve bronz
döküm

101.880.000

Diyarbakır

Motor-Jeneratör

Hidrojeneratör 1.444.949.000
türbo Jeneratör
aenkron, aaetıkron
ve dc motor

Transformatör

Büyük
transformatör

Şalt Teçhizatı

Kesici
ayırıcı,
parafudur

Alüminyum
İlatken

Alüminyum
İl.tken

225.340.000

Elazığ

Buhar
Kazanları

Buhar
Kazanları

944.457.000

Yozgat

TOPLAM

343.538.000

124.911.000

Malatya

Malatya

ClazıtJ

4.715.167,000

(*) Ciddi ve bilimsel ara kademe hesapları yapılmamı,

olup, genellikle

2.2.2. Her Yatırım Pro lesi tein Ayrıntılı Teknik

■ Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro lesi Adı »
Türbin Fabrikası,Diyarbakır
Teknik - Teknolojik Bilgiler
(Dl)

Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İçler .

Y e r l i

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı

x

-

2/a Ön Fizibilite Raporu

x

-

2/b Çeliştirilmiş Fizibilite Raporu

x

1. Arşe Alımı

2500 dönümlük arazinin yarısı alınmış

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
Teşvik

alınmış

Projelerin hazırlanmakta olduğu
bildirilmiştir.

2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları

x

*

-

Lojman

projeleri

Firmalarla ilişki kurulmuştur.

2/i Makina-Donanım Siparişi için
Cerekli Teknik Oöküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı

Genellikle yol çalışmaları

3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/V Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

40 dairelik lojman inşaatı
sürmektedir.
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2.2.2.

Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Projesi Adı :

P o m p a Fabrikası Diyarbakır
Teknik - Teknolojik Bilgiler
(D2)
Hizmetin Kaynağı
fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı

Y e r l i

D ü ş ü n c e l e r
b a n c ı
Arsa alımı tamamlanmamıştır.

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

Teşvik alınmıştır

2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri

Genellikle yol ve elektrik projeleri

2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri

Depo binası projesi

2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri

Lojman projesi

2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için

Bazı yerli piyasa makinaları için

Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı

Yol çalışmaları

3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları

Depo inşaatı

3/d Sosyal - İdari Binalar

Lojman inşaatı

4. Makiua - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri
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Bazı yerli piyasa makinaları siparişe
bağlanmıştır

Fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Döküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri

4/c Montef ve İsletmeye Alma İsleri

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro jesi Adı i
Motor-üeneratör-Transformatör
Teknik - Teknolojik Biloiler Fabrikaları,Malatya
(M1,M2 veM3)
Hizmetin Kaynağı
D ü ş ü n c e l e r

Fiziksel Öğeler ve işler
1. Arsa Alımı

Y e r l i

Y

a

b

a

n

c

ı

İstimlâk işlemleri sürmektedir

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeya Alma İşleri

Diyarbakır'ın aynı

2.2.2. Her Yatırım Projesi için Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Projesi Adı :
Alüminyum İletken Fabrikası,Elazığ

Teknik - Teknolojik Bilgiler
Hizmetin Kaynatjı
Fiziksel Ogeler ve İşler
1. Arsa Alımı

Y e r l i

(E2)

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı

x

282 dönüm arsa alınmıştır

x

Teşvik henüz alınmamış

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a ün Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri

4/c Montaj va^İalataava.^laa İ-alaai- , , .-«.....r-f—

- m.■■■■■ ■ « — . . m m -

2 . 2 . 2 » H e r Y a t ı r ı m P r o j e s i İ ç i n A yr ı n t ı l ı T e k n i k

Fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı
2 . E t ü d v e M ü h e n d i s l i k H i z m e t le r i
2/a On Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2 / f S o s y a l - İ d a r i Bi n a l a r P r o j e l e r i
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4 . M a k i n a - Do n a n ı m
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

biberin ^ürü

Merkez

8.126.000

B.126.000

PERSONEL
ARSA

TOPLAM

Diyarbakır Malatya E lazıb Yozgat

1.500.000

32.860.000

9.079.000

16.497 .000

5.754.000

2.770.000

2.145.000

4.915.000

5.779.000

5.779.000

ALTYAPI İNŞAATI
ANAOİNA İNŞAATI
YARDIMCI ÜRETİM
BİNALARI İNŞAATI
SOSYAL VE İDARİ
BİNALAR İNŞAATI

2.748.000

1.605.000

YERLİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ

1.135.000

1.490.000

4.353.000
55.000

226.000

2.904.000

134

YABANCI MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YSRLİ MAKİNADDNANIM

127.000

127.000

YABANCI MAKİNA
DONANIM
K 1 HAI AR

TAŞIT ARAÇLARI

1 .750.000
614.000
744.000

DİĞER

8 886.000

MEFRUŞAT
BÜRO MALZEMELERİ

TOPLAM

1 .750.000
614.000
744.000

.

39 .367.000

112.000

17 .716.000

4 .595.000

9 .134.000

338.000

.

8 886.000

71 .170.000

Not s l) Projelerin personel, kira, vb. giderleri Genel Müdürlük (Merkez) giderleri içinde gösterilmiştir
— vb. oiderler toplamı verilmiştir.

Tablo 6 4 TEMSAN GENEL DURU*! VE 1978 YATIRIM PLANI
Sabit Yatına Toplamı»
Bin H

1977 Yılı Harcamaları
Bin n.

1978 Programı, TEM5AN Önerisi , 8in

Özellikleri

Dış Para

Toplam

Dış Para

Toplam

Dış Para

Topla.

Düşünceler:

Seçenek

1. Seçenek 2.
Projenin Adı

1978 Programı Komisyon
önerisi. Bin H

Tl

Dış Pare

Toplam

Dış Pere

Toplam
Genel Müdürlük giderlerinin

I . Genel Müdürlük
Diyarbakır Kompleksi
II 1. Türblnlar

-

' -

-

(567.412)

28 ed/yıl eu türbini(l200 MW)
8 ad/yıl buhar " (1200 MW)

(1.732.422)

-

(30.512)

-

(17.716)

442.588

1.423.130

-

13.136

600 ad/yıl santrifüj
300 ad/yıl derin kuyu

29.900

106.962

-

3.037

5000t/yıl pik, 2000 t/yıl
çelik, 500t/yıl bronz

39.324

101.880

-

1.543

4 . Kaynak leknıği
Cne 1 1 tüsü

60 öğrenci

30.600

56.550

-

5. Mekanik İşler
Eğitim Merkezi

600 öğrenci (200 yatılı)

33.900

-

-

-

(4.595)

2.

Pom( lar

3. Dokum

III.Malatya Kompleksi
1. T reneformatör

30 ad/yıl 154/35 kV
18 ad/yıl 380/154 kV

2. Motor-Jeneratör

32 ad/yıl jeneratör
3904 ad/yıl motor

3. Elektrik İçleri
Eğitim Markazi
IV.Elazığ Kompleksi
1. Şalt Teçhizatı
2. Alüminyum İletken
V. Yozgat Fabrikası
VI ., İştirakler

15.000
(428.635)

-

200 Öğrenci 1100 yatılı)

97.795
326.500 .

196.655 ad/yıl şalt cihazı
20.000 t/yıl ACSR iletken
8 ad/yıl kazan
TOPLAM

343.538
1.444.949

-

883

(63.674)
-

(61.450)
(255.994)

19.750

74.270

15.000

50.000

-

28.924

91.724

28.924

91.724

15.000

50.000

•

15.000

25.000

-

(9.500)

-

9.500

3.712

-

-

124.911

-

-

-

123.115

225.340

*

9.134

-

10.000

(235.994)

(944.457)

-

(338)

-

(19.000)

-

(8.875)

-

(8.030)

• -

71.170

_
Lıeorıs ve inşaat giderleri
olarak

74,>70

-

4.831.714

(150.100)

19.750

.

1.389.757

(55.000)

50.000

-

-

1

25.000

(9.134)

-

(555.994)

Projelere bölüneceği varsayılmıştır.

-

-

360.000

-

34.601

(163.674)

(69.450)

lOOıOOO

-

16.100

"

60.000

(350.251)

4.-400
(157.716)

-

(1.804.584)

.

-

63.674

(10.000)
-

364.744

15.000
(135.000)

60.000
75.000

25.000
(534.500)
249.500
285.000

-

-

(25.000)
25.000

Proje etüde alınmıştır.
100

40.000

inşaat va proje giderleri için

50.000

Bu projenin Diyarbakır'a transferi
olumlu görülmüştür.

-

-

-

-

-

(10.000)

-

(100)

-

-

(75.000)
373.674

10.000

-

(8.800)

-

1.140.270

80.000

Proje etüde alınmıştır.
Proje ÇEŞTAŞ'a bırakılmıştır.
100

-

(344.000)

Etüd-proje gideri olarak

(90.000)

(9.800)
250.000

Etüd-Proje gider olarak
Ortaklıklar yeniden gözden
geçirilecektir.

Tablo 6.3

1978

PROGRAM

AYRINTILARI

Türbin Fabrikası Jen.-Motor Fob. Poapa Fabrikası DökOnhans

Eğitim Markizi Transformatör Alu. llstksn Fb. Buhar Kazanı

TOPLAM

Oif Para Toplam Dış Para Toplam Oış Para Toplam Dış Para Toplan Dış Para Toplam Dış Para Toplan Dış Para Toplan Dış Para Toplan Dış P. Topl.
------1—
EtOd-Proj. 5.000

10.000

1.000

5.000

1.000

5.000

-

100

-

5.000

-

100

3.000

12.000

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

1.000

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

47.000

-

-

-

-

-

-

-

-

A.000

-

-

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

--

3.000

-

-

-

-

-

5.000

-

10.000

-

10.000

■ -

-

- ■

16.000

-

-

-

-

-

54.000

9.000

20.000

12.000

23.000

-

-

-

-

-

21.000

43.000

-

-

2.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

5.000

-

-

575

-

12.825

_

5.000

_

_

1.225

_

31.225

-

-

Arazi OOzanlaaa

2.000

-

tnyaat tylarl

8.000

-

Ana Hakina- Oonaaıa

-

-

Yardıacı İşlataalar

2.000

2.000

-

2.000

-

2.000

Ganal Cidarlar

2.000

-

1.750

-

1.750

-

1.750

-

6.250

_

6.250

_

6.250

_

6.250

•

50.000

25.000

Yatırın OOnaai
Falzlarl(*12,5)
TOPLAM 25.000

10.000
-

50.000

15.000

50.000

15.000

50.000

-

JJM

«- -

40.000

100

-

9.800

39.950
«t

Arazi

5.000

O
O
o
r-

Patn*ıt,Kno»-Hon 20.000

9.750

7.000

80.000 250.000

- 136 -I*

UlıttC : (LBTIte Mltuyuu Silili
ntOJE SAHİBİ: TDtSİI, flrkija H*ktr*aat«aik Ssnsj-i A*

Afi ki «malar
(1)

Prafa Be.

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

vittk Juh.

<D

(3)

İşin
Baklama
Bitiş
Tarihi
(6)

Kaztktariatik

(H TU İW)
«)

(3)

nuu aarsL möböhlüöO
«IÜB - PBOJI TOPLAMI
İfitLe
Rtrkul«rl
n
Kejnek
liMfcUlftlP BtOdü
İltİMİBjn»
İletken
üretlei
Prejeei

ıtad-Pr*}*

'i

(1)

(8)

N

De

(9) i (10)

(4365116)
(*»)

i (31763)
«•

197*. Yetirim

BİIAEBUIS

Toplam

De

Toplam

(11)

(18)

(13)

(14)

(80000)

(25OOOO)
(200)

(9134)

100
___ 1QQ

9134

(4364916)

ftrbfte Pebrikeeı

a

îeneretör Mater Pebrikeeı

M

( 1172041) (4364916)

(22649)

(80000)

(307692i)

(21423)

(8oıt4

(2O0000İ

1423130

13136

25000

50000

( 838312)

28 U</Tıl Su Türbini
(Top. 1200 m.)
1977-«1 4425*8
TT**i/niü'"BTaıar Tttr.
(Tap, 1200 ■*)
24 44,/ İsi hdHJflun
ter 8 kd,/lll türbo—
^77-6.?_ İ26500_

1444945

3712 ...

. 25000 ..

50000....

9*fitli S»tav
toape ftobrikeeı

■

fiOkteheee

•

TTeeefereatör Pebrikeeı
Keseelerı
»tAar/pakrikMr

lâunA
ohkOt/tozoat

600 Aüe/lı1 SantrifurJ
BMP» 200 Ü.Aıl H,rt

5000
l/Jıl.Mc|
VjU. «Ilkı 500 t/Tl
br*aa HMa
48 U./İİİ. 50-180
ereeı çefltli trefe
8
$0-000
Mtf
tebileoek ^aşitli kese

ı977-79

29900

I06962

1.9T7-79

39524

101830

1977*81 97735
«r t—
a9n>«t 235994

343518

883

94445T

338

3037

15000

50000

1543

15000

50000

»00

m

«64
40000

.

9000

—

,

\ ...
*ot* D ilı*s*ak iiMMlm m projaai» a»U«as dar».us» (Bt* lı Itaıt, MT'sls trnmfı il* srtanlskilır,
2) TH3A1 Vs mjılvi T**is bu koşulardaki yatmalara 11» «ffOdllalS alarak g*UfUr»eak| har İki
komin»*» pr* laları kirlik** «agaclaaiirllaoafctlru

\

197... Yatının

i>t*

_

100
109

.... _....( HTJP4İİ

Toplam

1970**«» Soerejre lalan
Wrb±e-4 enere tor-Mo îor—Poept

J)

Toplam

.

1978-78

■m

K7AM XI» İŞLİK TOPLAMI
ı...................... .. ...............
»i

Dı*

ntııasım

19 T.. Sonuna Kadar
Tahmini Harrarrm

Proje Ttuten

( 1172041)

#

(occ -,-l)

TESTAŞ RAPORU
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7 TESTAŞ
7.1. DURUM SAPTAMASI
7.1.1 Giriş
TESTAŞ Türkiye Elektronik Sanayi v/e Ticaret A.Ş.,'*on yıllarda
projelendirilen diğer benzer kuruluşların aksine, 1964 yılından
beri planlanan, birçok ön çalışmanın yapılmasına karşın, bir
türlü uygulanmaya konulamayan önerilerden kaynaklanmıştır.
Ülkemizde elektronik sanayiinin kurulmasını öneren ve Pilli.
Güvenlik Kurulunun 18.5.1964 tarih ve 42 sayılı toplantısında
alınan kararın üzerinden on yıl geçtikten sonra, "Türkiye
Elektronik Sanayi A.0."nın kuruluşu 4.11.1974 tarih ve 7/9058
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yasal dayanağa kavuşmuştur.
7/9058 sayılı Kararname ile koordinatörlük görevi PTT*ye veril-;mişken, 13.11.1975 tarih 7/10906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

*

4

*

TESTAŞ 1 ınSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde kurul
masını öngörmüştür.
13.9.1976’da TESTAŞ kuruluşunu tamamlamış ve faaliyete geçmiştir.
Ortaklan ve 100 . 000. 000 ,-TL’lık sermayesine katkı 0faÇLqrJL S
MKEK(^29) , DES İ YAB (/o23) , Donanma Vakfı(jîl3), PTT(jtlO)*‘■Ş»k*rbrfft
(/alO), TEK(/5), Denizcilik Bankası (?65) ve PTT Biriktirme Vakfı
(%

5)’dır.

TESTAŞ bu aşamaya gelene kadar geçen 12 yılı (1964-1976) aşkın
süre içinde Türkiye elektronik sanayiinde, önceden tahmin edileme
yen, plansız önemli gelişmeler olmuştur.
- 1970'lerle başlayan televizyon patlaması, dayanıklı tüketim ma^ı
üretmeye yönelik de olsa, irili ufaklı birçok elektronik sanayi
kuruluşunun ortaya çıkmasına ve belirli bir teknoloji birikijpri,qe
neden olmuştur.
- 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve onu izleyen aabargo, dışarıya
bağımlılığı asgariye indirilmiş bir savunma sanayi gereksinmesini
ortaya çıkarmıştır. Çağdaş savaş yöntemleri gözönüne alındığında,
savunma sanayi dalları arasında elektronik sanayiine, öncelik
vermek gereği açıkça belirmektedir.

PTT Haberleşme Cihaz i

n Fabrikası

v,. Arnjcırr.ıa l:İ) ra tuvan

(eski

adıyla AuL'i, / ur Jum uz. .o 11!; !< 3 üşü.. r.
- yuttu

yönel

cii ıaz üre i:- imin •.
Sanayiinin

.>z

bir ırcren

” e r j •' kİ eş 11 r , i ; i r .

i _iki. r!_

Kalkınma için çok önemli bir olt yapıyı da oluşturan elektronik
sanayi ülke savunmasının da vazgeçilmez öğesidir. Bu önemli sanayi ,
geneldB, üç bölümde ele alınabilir :
a) Profesyonel cihaz üretimi (askeri cihazlar, haberleşme cihazları,
endüstrisi cihazlar, bilgisayarlar, vb.)
b ) D a y a n ı k l ı t ü k e t i m c i h a z l a r ı ü r e t i m i ( t e le v i z y o n v e r a d y o a l m a ç 
ları, plak ve kaset çalarlar, vu.)
c) Elektronik devre elemanları üretimi (aktif,pasif ve alektromekanik devre elemanları)
Türkiye

elektronik

lendiğinde

çok

san

ilginç

jyiinin

ekonomik

sonuçlara

yapımız

varılabilir

içindeki

(1177

yeri

hükümet

ince

Programı

sayılarıyla) :
Elektronik sanayi yurtiçi taoinin , 58,5’i yurtiçi üretimle,
T41,5 1 i isa i t h a l a t l a k a r ş ı l a n m a k t a d ı r .
4 . 7 0 0 . üdü . Lİı.ü , - olarak tahinin edilen yurtiçi üretimi, toplam

imalat sanayiinin yi'ini:

genellikle

yatırım malı üreten imalat

sanayiinin ise ^6,2'sir.i oluşturmaktadır.
/

imalat sanayündeki küçük payına karşın, elektronik sanayiinin
toplam irJ-.alutiMizdak i payı ,.z,63 veya dış ticaret açığımıza
olumsuz katkısı , 4,67'dir.
Yukarda verilen bilgilerden açıkça görüldüğü gibi, elektronik sanayi'
miz tüketime yönelik ve dışa bağımlı bir sanayidir.
7. 1.3 TECTAC'm Yatırım konulan vs Gelişimi •
T E 5 T A Ş ' ı n y a t ı r ı m yapmak ü z e r e g i r i ş i m l e r d e b u l u n d u ğ u k o n u l a r s
a) Haberleşme Cihazları Projesi - Ankara
i.

Askeri MF/3SS telsiz cihazları fabrikası

ii. Radyo-link teçhizatı Fabrikası
iii. Tele::' cihazları fabrikası

b) Yarıiletken Devre Elemanları Projesi - Aydın
i. Yarıiletken devre elemanları fabrikası
ii. İşlenmiş silikon dilimi fabrikası
c) Elektronik Kontrol Sistemleri Projaei - Aydın
i. Proses kontrol sistemleri fabrikası
ii» îMümarik kontrol sistemleri fabrikası
d) Pasif Devre Elamanları Projesi - Erzurum/Msrkaz
i» Dirsnç fabrikası
ii. Alüminyum elektrolitik kondansatör fabrikası
iii. Polyester film kondansatör fabrikası
iv. Seramik disk kondansatör fabrikası
e) Elektromekanik Devre Elemanları Projesi - Erzurum/Pasinler
f) Araştırma, Eğitim ve Prototip Geliştirme Merkezi - Ankara
olarak özetlenebilir. TESTAŞ tarafından yapılan ön fizibilite
etüdlerine göre tüm projeler için gerekli sabit yatırım toplamı
(gümrüksüz) 1*614.9:56.000,-Tl olup dip para gereksinimi
30 milyon US

0

dolaylarındadır. Tam kapasitede tesislerde

2421 kişinin çalışacağı hesaplanmıştır. Yins tam kapasitede
yıllık dış para gereksinmesi (hammadde, aramalları, vb.)
m

30 milyon US

0

dolaylarında tahmin edilmiştir.

^ •

7.1.4 Kadro. Harcamalar ve İnsaat Durumu
Yönetim Kurulu ve Denetçiler dışında 64 kişilik kadrosuyla işlerini
sürdüren TESTAŞ, 1977 yılı sonuna gört 52 »ilyon TL civarında harcama
y

yapmıştır.
bekleyen

Bu

miktarın

akreditif,

2

12,7
MTL

Mi.
iç

parsonel

piyasa

vs

makina

kuruluş,
va

9

donama,

MTL
17

transfer
MTL

alınan arsa, 8,5 MTL yaptırılan inşaat vs 2,8 Mil diğer giderlerden
oluşmaktadır.
Ankara'da inşaasıne başlanan yapı dışındaki inşaat uğraşları lojman
ve şantiye binalarıyla kısıtlıdır.
Eskişehir Yolu S.km'rieki TESTAŞ Ankara Şantiyesinde üç açıklı dokuz
çerçevenin prefabrik kolonları dikilmiş, süt seviyede yine prefabrik
olan bağlantı kirişleri monte adilmiş, kolonların fikse betonları
dökülmekte nlup grobeton henüz dökülmemiş durumdadır.

satın

HF/SSB telsizleri ve yarıiletken devre elemanları projeleri için
bazı önlisans anlaşmaları imzalanmışsa da henüz sonuçlandırılan
hiçbir lisans sözleşmesi yoktur. Bu nedenin de etkisiyle, proje
çalışmaları ün fizibilite raporları düzeyinde kalmıştır.
7.2. İRDELEME
7 .2.1 Mevcut Yatırım Projeleri
TESTAŞ'ın yatırım konuları bilimsel yöntemlerle saptanmış bir
stratejiye göre ve ayrıntılı yapılabilirlik çalışmaları sonunda
seçilmemiştir. Bu nedenle, çok geniş spektrumda ve çok çeşitli
konularda yatırım yapıma görevinin üslenen firma hiçbir yatırımı
gerçekleştirememiş, hatta başlıyamamıştır.
Seçilen projelerden hemen hepsi dışardan teknoloji transferini
gerektirdiğinden, önce pazarlık gücünü sağlayacak sonra da
yatırımı gerçekleştirecek geniş teknik kadrolar oluşturulmadan
yapılan girişimler yanlış teknoloji seçimi sonucunu verebilmektedir.
Ayrıca, yapılabilirlik çalışmalarının eksikliği de çok bilinmeyenli
ve yabancı firmaların güdümünde yatırımlara girişilmesi sakıncasını
doğuraçaktır.
7.2.2 Kuruluş Veri
Elektronik sanayi çok sayıda nitelikli teknik işgücü kullanan bir
sanayi dalıdır. Ayrıca, araştırma-geliştirme uğraşlarının da en
yoğun biçimde yürütülmesi gereklidir. Bütün bu koşullar altında
ve çok sayıda hafif yan sanayi aramalına da duyulacak gereksinme
gözönüne alınırsa, TESTAŞ yatırımlarının birkaç büyük üniversiteendüstri ili yöresinde toplanması zorunludur. Kuruluşların birbirina yakın olması da önemli yararlar sağlayacaktır.
7.2.3 Yönetim
a) TESTAŞ, çeşitli şekillerde görevleri belirlenmiş olmasına karşın,
olumlu bir yatırım stratejisi saptayamamıştır.
b) Yatırımcı olarak hemen her konuya ei atılmış buna karşılık hiçoir
t

konuda gerekli çalışmalar tamamlanıp yatırım gerçekleştirileme
miştir.

c) Amaç dışına çıkılarak temsilcilikler alınmış ve ticarate giril
miştir.
d) DiŞer kamu kuruluşlarıyla ve özellikle PTT ile çekişme için©
girilmiştir.
e) Yer seçimindeki olumsuz durum belliyken ısrar adilmiş ve lojman
inşaatlarına başlanarak ham bu yanlış yar seçimleri tescil
edilmek istenmiş ve hem ilerde büyük sakınca ve zararlar doğura
cak bir yola girilmiştir.
f) Teknik kadroların oluşturulmasında nicelik ve nitelik yönünden
bazı olumsuz girişimler olmuştur.

7.3. ÖMER İLER
7.3.1 Genel
Türkiye'deki elektronik sanayiinin yarattığı sorunlara çözüm getirmek
üzere yönlendirilecek yatırımların şu özellikleri olmalıdır :
a) Mühendislik ve işçilik katkısı çok yüksek ve askeri alanda stra
tejik önemi de olan profesyonel elektronik cihazların üretimi
için gerekli yatırımlar derhal yapılmalı, ayrıca teknoloji
transferi için koordi'neli girişimler tamamlanmalıdır.
Bu daldaki yatırımlar genellikle elektronik montaj hatları ve
hafif mekanik üretim olanaklarını içermekte olup maliyetleri
düşüktür (Oümrüksüz sabit yatırım 1CG-200 Milyon Tl/tosis).
Buna karşın sabit yatırımı/yıllım satış geliri oranlarının
l'den küçük (ü,5-0,2) olması nedeniyle ithal ikamesi yoluyla
sağlayacakları döviz kazancı yüksek olacaktır.
b) Dayanıklı tüketim cihazları üretiminin çok hızlı gelişimi frenlenmali ve bu cihazlarda kullanılan devre elemanlarının yurtiçi
üretimi için önlemler alınmalıdır, kamu, elindeki denetim olanak
larını tüketimi sınırlayıcı biçimde kullanmalı, örneğin renkli
televizyon yayınlarını erteliyerek, çok bü ük döviz harcaması
gerektirecek renkli televizyon alıcılarının üretimini engelle
melidir.
c) Elektronik devre elemanlarının üretimi çok yüksek teknoloji
isteri yanında, kimya,plastik,metalurji, vb. sanayilerinden
sağlanan hammaddelere de gereksinme duymaktadır. Bütün bunlara'
karşın, devre elemanları yurtiçinde üretilmediği sürece elektronik
sanayi in in dışarıya bağımlılığının enaz düzeye inmesi olanaksızdır.
Bu nedenlerle, devre elemanları üretimine en kısa zamanda geçil
mesi için gerekli yatırımlar yaçılmalıdır.
d) Elektronik sanayi son derecede süratli gelişen dinamik bir
teknik-teknolo jik yapıya sahiptir. Çelişmeleri devamlı lisanlar
alarak izlemek hem çok pahalı hem de teknolojik birikimi önle
yicidir. Bu nedenle, kurulacak üretim birimlerinin hemen yanında
araştırma-geliştirme bölümleri oluşturmak ve bu bölümlerin finans
manı için her türlü fedakarlığı yapmak gereklidir, su konuda kamu
zorlayıcı önlemler getirmeli ve koordinasyonu sağlamalıdır.

e) elektronik sanayiinde mevcut karraşaya son vermek üzere, ürün ve
sistem niteliklerini tanımlayan standartlar en kısa zamanda hazırlanmalıdır. Hazırlanacak standartların uygulanışını denetlemek
için gerekli test ve ölçü olanaklarının da TESTAŞ-TSE işbirliği
ile sağlanması gereklidir.
.3.2 TESTA.y Yatırımları
i. TESTAŞ'ın üzerinde çalıştığı ve yatırım yapma kararı aldığı
konular yeniden gözden geçirilmeli ve sayı azalt/larak üç
yatırım gurubuna indirgenmeiidir.
ii. Birinci yatırım gurubunun :
v

a) HF/SSB telsiz cihazları ve

b) Proses vs nümerik kontrol cihaz ve sistemleri üreti» birim
lerinden oluşması ve bunlardan özellikle askeri telsiz cihazları
fabrikasına öncelik verilmesinin, proses ve nümerik kontrol
cihaz üretimine ise gerekli uygulama mühendisliği bilgisi biri
kiminden sonra ey ilinmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
iii. ikinci yatırım gurubunun aktif devre elemanları(yarıiletken devre
elemanları ve işlenmiş silikon dilimleri) üretim birimlerini
içermesi ve yatırım sıralamasında öncelikle yarıiletken paket
leme birimi ve buna paralel silikon dilimi pilot labratuvarının
kurulması, labratuvar düzeyindeki yuyun eğiti* programından
sonra da işlenmiş silikon dilimi üretim biriminin oluşturulması
uygun görülmüştür.
Yarıiletken devre elemanları konusunda yetişmiş elemanımız çok
azcır. Konuyla sadece Ankara ve İstanbul'daki üniversite .--ve
araştırma kurumlan ilgilenmektedir, üretim için gerekli çok
yüksek Güzeydeki teknoloji yanında, mevcut tüm yan sanayi olanak
larının da kullanılması gereklidir. Bu nedenlerle yatırımın
İstanbul'da, olanaklara göre, ya PTT Haberleşme Cihazları Fabri
kası ve Araştırma Labratuvan arazisinde (Ümraniye) ya da
T.B.T.A.K. Marmara Araştırma Enstitüsü arazisinden ayrılacak
bir bölümde (Gebze) yapılması en uygun çözüm olacaktır.
iv. üçüncü yatırım gurubunun
a) Pasif devre elemanları (kondansatörler ve direnç)
*0 Elektromekanik devre elemanları
üretim

birimlerinden

çalışmalarının
görülmüştür.

oluşması

başlatıldığı

ve

bu

Aydın'de

vatınmın

altyapı

ve

“T-'-eKİeşoirilmesi

ino^
uygun

iv. Yurdumuzda ilk kez fabrika boyutunda profesyonel cihaz üreti
mini gerçekleştiren PTT Haberleşme Cihazları Fabrikası ve
Araştırma Labratuvannın (Ümraniye-İstanbul) olanaklarını
daha etkin şekilde kullanmak üzere :
a) Kuruluşun bir anonim şirket halinde yeniden örgütlenmesi,
b) Yapacağı ek yatırımlarla, halen üretmekte olduğu multiploke
teçhizatı yanında, radyo-link, telem, vb. gibi haberleşme
cihazlarının üretimini de gerçekleştirmesi,
c) Yeni yapısıyla kuruluşun TESTAŞ bünyesinde yer alması
gerekli görülmüştür. Bu düzenleme aynı zamanda 4.11.1974
tarih ve 7/9G58 sayılı "Elektronik Sanayiini Geliştirme
Politika Esasları" kararnamesinin 8. maddesinin gereğini
yerine getirmek anlamını da taşıyacaktır.

7.4- TSSTAŞ İnşaat Utanan Sapam
(Sarih S.ŞZtat 1978)
7.4.1» Ankara Şantiyesi
- uç açıkla 9 adrfc çerçevenin prefabrik olan ko
lonlara dikilmiş, üst seviyede yine prefabrik elan baj£Lant&. ki
rişleri monte edilmiş, kolonların flkse betonları dBkflkeefctey
grebetan henüz dökülmüş.
- Tel Orga T90AV ile atlyterek
- Diğer şantiyeler ziyaret edilmedi.
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TABLO 7. 1. KURULUSUN KURUMSAL ÖZELLİKLERİ
i.l Adı

TESTAŞ, Türkiye Elektronik Sanayi v e Ticaret A.Ş.

L.2 Adresi

Atatürk

L.3 Kuruluş Tarihi

13.9.1976

1.4 Yasal Dayanağı

1 3 . i l . 1 9 7 5 ta r i h v e 7 / 1 0 9 0 6 s a y ı l ı B a k a n l a r K u r u l u K a r ar ı

Bulvarı

227,

Ankara

1 . 5 U ğ r a ş A l a n ı ve A m a c ı
a ) Sınai Üretim A l a n ı v e A m a c ı ( P r o j a A d i y l e )
i . Haberleşme C i h a z l a r ı P r o je s i - A M K A R A 1 0
-HF/SSB Telsiz Cihazları

HC-I

- R a d y o Link T e ç h i z a t ı

HC-2

-T^lem C i h a z l a r ı

HC-3

ii. Yarıiletken Devro Elemanları Projesi
- Y a r ı i l e t k e n De v r e E l e m a n l a r ı

-A'OIU

'DE

YDE-1

-İşlenmiş S i l i k o n D i l i m i Ü r e t i m i Y D E - 2
i i i . Proses K o n t r o l S i s t e ml e r i P r o j e s i - A Y D I N P K
-Proses Kontrol S i s t e m l e r i

PK-1

-Nümerik K o n t r o l S i s t e ml e r i

PK-2

iv. Pasif Devre E l e m a n l a r ı Projesi - ERZURUM/MERKEZ P D E
-Direnç Üretimi

PDE-1

-Alüminyum Elektrolitik Kondansatör Üretimi

PDE-2

-Polyester Film Kondansatör Üretimi

PDE-3

-Seramik Disk Kondansatör Üretimi

PDE-4

v. Elektromekanik Devre Elemanları Projesi - ERZURUM/PASİNLER EDE

b) Sınai Üretim Alanı Dışındaki Uğraşları s
i. Araştırma, Eğitim ve Prototip Geliştirme Merkezi - ANKARA
ii.

Bazı Yurtdışı Firmaların Mümessilliği

1.6 Sermaye Yapısı s

Ortakları
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi,
vii.
viii.

Katılış

Oranı

Başlangıç

Sermayesi

Bugünkü Sermayesi

MKEK

% 29

29.000.000,-TL

Sermayenin 500

DESİYAB

% 23

23.000.000,-Tl

Milyon Tl'na

Donanma Vakfı

% 13

13.000.000,-TL

artırımı henüz

PTT

% 10

10.000.000,-Tl

gerçekleşememiştir,

Şskerbank

% 10

10.000,000,-TL

TEK

% 5

5.000.000,-Tl

Denizcilik Bankası

% 5

5.000.000,-!l

PTT Biriktirme Vakfı

% 5

5.000.000,-Tl

TOPLAM

% 100

100.000.000,-Tl

1.7 Sermaye Dışındaki Kaynak İlişkileri s HF/SSB Telsizleri projesi için bazı dış kredi
(DıŞ Krediler, vb.)

nabil«cağl>i:

olanaklarının bulu-

belirtilmiştir.

l.B İştirakleri (Adı, Toplam Sermayesi, s Gerçekleşmiş iştiraki yoktur. Ancak ortaklık önerdiği kuruluş
Katkı Oranı ve Uğraş Alanıyla )

veya projeler olduğu belirtilmiştir, (örneğin ; PTT Radyo Link
Üretimi Projesi ).

1.9 Örgütü
(Şubat 1978'e güre)

.

Personal Tanımı Merkez Pro je 1 Pro je 2 Pro je 3 Pro je 4 Pro je 5 TOPLAM
..
-Yön.Kur.üygleri
9*

g

ve Denetçiler
-üst Düzey
a. Teknik

10 x x

b. İdari
54

64

-Diğer Elemanlar
a. Teknik
b. İdari
c. İşçi
TOPLAM

Notlar :

63

x

Genel

M üdür

10

73

hariç tutulmuştur (üst düzsy yöneticileri sayısı içindedir)

xx HF/SSB Projesi personelidir (HC-l)
Personel nitelikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi alınamamıştır.

TABLO 7.2. ÜRÜNLER VE BUNLARA BACl! YATIRIM PROGRAMLARI
2.1 ÜrOnlag

Hangi Proja
Programa_______
Kapsamında Olduğu Almmıe Alınmamış
1)

HF/SSB Telsiz Cihazları
(HC-1)

2)

Radyo Link Teçhizatı
(HC-2)

3)

Tela* Cihazları
(HC-5)

4) Yarıiletken Devre Elemen.
(YDE-l)

_________ Mevcut Yerli Sanayinin Bu Ürünleri üretim Durumu______________________
Özel Sektör Urstlmj Kamu Sektörü Üretimi özel S.Vatının ft. *Kaınu T». Vatının "E.
♦

HC

HC

-

-

-

*

-

YDE

X

-

-

-

*

-

PK

X

X

-

P*C

X

-

-

8) Karbon ve Metal Oksit Direnç
(PDE-1)

PDE

X

*

-

-

-

-

9) Al. Elektrolitik Kondansatör
(PDE-2)

PDE

X

-

-

-

-

-

PDE

X

-

-

-

PDE

X

-

-

-

*

. • -

EDE

X

-

-

•-

-

-

Proses Kontrol Sistemleri
Cpk-1)
?) Nümerik Kontrol Sistem.
(PK-2)

10) Polyester Film Kondansatör
(POE-J)
İl) Seremil^pj^si^Kondansatör

12) Elektromekanik Devre
Elemanları
(ede)

girişioi
sonuçları

♦PTT ivedi gereksinim
ileri sürerek büyük
dışalım yaptı.

X

6)

Her na kadar yerli
üretim
va
projeler
varsa
da
çok
düşük
kapasitededir *

♦PTT'nin
de
var,
onun
bekleniyor,

YDE

5) İşlenmiş Silikon Dilimi
(YDE-2)

Düşünceler

:

♦Bir üstte varilan
YDE-1 projesine
hammadde üretecektir.
♦Özel sektör üritiai
çok küçük kapasitededir.

-

-

♦Uygulama TAKSAK *C
tezgah projesine para
lel yürütülmektedir.

♦Fizibilite Raporu
olmasına karşın sonrada
vazgeçildiği belirtildi.
♦Fizibilite velışeseı
henüz yapılman şiir.

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı

Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro jesi Adı :

HF/SSB Telsizleri ( h C-1)
Teknik - Teknolojik Bilgiler

----------------------------------------Hizmetin Kaynacı

Fiziksel Ög8İer ve İşler
1. Arsa Alımı

Ankara

D ü ş ü n c e l e r

..

Y e r 1 i______Y a b a n c ı
X

-

Eskişehir yolu 9. km
lanmış

X

-

Henüz

Ankara tamam

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

teşvik

belgesi almamış

Lisansör firma esasları saptayacak

2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri

X

-

Prefabrik bir

.'.üretim holü

2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için

Firmalar saptanmış,MSB seçimi bekle
niyor.
Yabancı firma verecek
Yabancı firma verecek

Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları

Prefabrik bir üretim holü

3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
A. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

*. - Genel amaçlı bazı cihazlar için
akreditif başvurusu yapılmıştır.

2 - 2 , 2 ____ h,.r

Yatırım P r o j e s i i ğ i n A y r ı n t ı l ı T e k n i k - T e k n o i o j i K G i l g i l e r

Yatırım Pro jes i Adı :

Radyo Link Teçhizatı (HC-?'
Teknik - Teknolojik Bilgiler
Ankara
Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler

Y e r l i

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı

1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

-

2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu

X

ön fizibiliteye dayanarak TGŞV/it<

_

Belgesi alınmıştır.

2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
/A Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Bina lor Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Alcımı ve Ayrıntıları

.
-

2/ı Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Tgknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b

ftna

Üretim Binaları

3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İ d a r i Binalar
A. Maklna - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma

'

>

1

.
_

Bazı yabancı firmalarla i l i ş k i n
kurulmuştur.

2.7.2. Her Yatırım Prolesl İçin ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Prolesl Adı :
Telem Makinalan (HC-î)
Teknik - Teknolojik Bilgiler
Ankara

Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler

Y e r l i

a

D ü ş ü n c e l e r
b

a

n

c

ı

1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

Teşvik Belgesi alınmıştır.

2/b Geliştirilmiş Fjribilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/e Altyapı
î/b Ana Üretim Binaları
î/c Yardımcı Üretim Binaları
î/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Yabancı firmalarla ilişki kurulmuştur.
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2.7.2.

Har Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro iasi Adı

Yarıiletken Devre Elemanları(YDE-1)
Teknik - Teknolojik Bilgiler
Aydın
Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı

Y e r l i

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı
Hazine arazisinin yeri saptanmış
ancak alım tamamlanmamıştır.

2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

Teşvik Belgesi henüz alınmamıştır.

2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c "It/apı Projeleri

2/d Anj Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
A. Makina - Donanım
A/a İhale ve Sipariş
A/b Gümrük İşleri
A/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Lojman ve şantiye binaları inşaatı
devam etmektedir.
Ön lisana anlaşması imzalanmıştır.

2.2.2. H ar Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik -

Fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Dokuman Hazırlanması
3. inşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
A/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

2.2,2. Her Yatırım Projesi İçin ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

Yatırım Pro jesi Adı ;
Posas Kontrol Sistemleri (PK-1)
Teknik - Teknolojik Bilgiler
Aydın

Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler v e i ş l e r

Y e r l i

D ü ş ü n c e l e r

Y a b a n c ı

1. Arsa Alımı
2. Etüd vs Mühendislik Hizmetleri
2/a Ün Fizibilite Raporu
2/b G e l i ş t i r i l m i ş Fizibilite R a p o r u
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri

Ç o k a z yatırım yapılmıştır.

2/8 Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donunım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması

3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
j/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
A. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri
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Yabancı
firmalarla
sürdürülmektedir.

görüşmeler

Fiziksel Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı
2. L tüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Çeliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. M a k i n a - Donanım
4/a İ h a l e v e S i p a r i ş
4/b G ü m r ü k İ ş l e r i
4/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik

Fi z i k s 81 Öğeler ve İşler
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/' Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
I. İnşaat İşleri

3/a Altyapı
2/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
A/a İhale ve Sipariş
A/b Gümrük İşleri
A/c Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

Yatırım Projesi Adı :

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik - Teknolojik Bilgiler

P o l y e s t e r F i l m K o n d a n s a t ö r (PDG-3)
Teknik - Teknolojik Bilgiler
Erzurum
Hizmetin Ka ynağı
Fiziksel Öğelor ve İşler
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu

Y e r l i

D ü ş ü n c e l

e

r

Y a b a n c ı
Hazine
tır.

arazisinin

alımı

tamamlanmış

Teşvik Belgesi alınmamıştır.

2/b Geliştirilmiş fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri

Lojman projeleri

2/g Üretim Lisansı

Yabancı firmalarla görüşülmektedir.

2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Üretim Binaları
3/d Sosyal - İdari Binalar
4. Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
ila Hanfca t

m

Lojman binalarına, başlanmıştır.
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Yatırım Projesi Adı :

Seramik Disk Kondansatör (PDE-4)
Teknik - Teknolojik Bilgiler Erzurum
Hizmetin Kaynadı
Fiziksel Ggel#r ve işler

1. Arsa Alımı

Y e r i

i

Y a

D ü ş ü n c e l e r
a n c ı

Hazine

arazisinin

alımı

2. Ctüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a On Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üreti* Binaları Projeleri
2/f Sosyal - İdari Binalar Projeleri
2/g Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazırlanması
3. İnşaat İşleri
3/a Altyapı
3/b Ana Üretim Binaları
3/c Yardımcı Ü re tim Binaları
3/d Şoayal - İdari Binalar
A, Makina - Donanım
4/a İhale ve Sipariş
A/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve İşletmece Alma İşleri

Teşvik Belgesi alınmamış

tamamlanmamış

2.2 Yatırım Prooramı Özellikleri

2.2.t Genel Silgiler
Yatırımın Tutarı ,Tl(Gümrüksüz)

Yer Seçimi
Yatırım Projesi Yatırım

Kapsadığı
Yatırım Projesinin Adı

Ürünler

Önfizibiliteye Göre Son Duruma Görs

Yeri

Öncesi
_

Projenin

Projesinde
X
X
X

1440 Telsiz
350
3000

-

19 milyon
30.000

Hr/SSB Telsiz
Radyo Link
Telem

435.788.000,47.338.000,25.050.000,-

Ankara
Ankara
Ankara

Yarıilatken Devre
Elemanları

Yarı iletkenler
Silikon Dilimi

225.135.000,173.180.000,-

Aydın
Aydın

X
X

Proses Kontrol
Sistemleri

Proses Kontrol
Nümerik Kontrol

124.059.000,60.000.000,-

Aydın ,
Aydın

X
X

-

Pasif Devr& Elemanları

Direnç
Al.Elek.Kond.
Polyester Kond.
Seramik Kond.

18.802.000,24.710.000,109.648.000,60.594.000,-

Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum

X
X
X
X

-

Elektromekenik Davre
Elemanları

290.000.000,-

ErzurumPasinler

X

Araştırma, Eğitim ve
Prototip Geliştirme
Merkezi

10.632.000,-

Ankara

_

Haberleşme Cihazları

1.614.936.000,-

-

“

Nihai

_

1000
400

260
25
40
72

milyon
milyon
milyon
milyon

36 milyon

X

-

Kapasitesi
Ara

Kademe

Düşünceler
Tam kapasiteye 3. Yılda
ulaşılacak PTT girişlerine
göre beklemeye alınmışlardır.

Taksanfla paralel yürütül
mektedir.

Bu projeden daha sonra
vazgeçilmiştir.
Proje beklemeye alınmıştır.

TABLO T.y. 1977 YILI SONUMA GÖRE KURULUŞUN GİDERLERİ VE YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME DURUMU

Cidsrin Türü
PERSONEL
ARSA-

Merkez
6.697.253
12.079.015

HC-1
Proje 1

YDE-1
Proje 2

YDE-2
Proje 3

PK-1
Proje 4

PDE-1
Proje 5

PDE-2
Proje 6

PDE-3
Proje 7

-

-

-

-

-

-

-

4.910.000

-

-

-

-

-

-

TOPLAM
6.697.253,16.989.015,-

ALTYAPI İNŞAATI

-

-

-

-

-

-

-

-

ANABİNA İNŞAATI

-

3.045.081

-

-

1.000.000

-

-

-

YAROIMCI ÜRETİM
BİNALARI İNŞAATI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

-

_

_

_

-

-

-

-

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108.890,-

-

-

-

-

-

-

-

1.698.238,-

SOSYAL VE İDARİ
BİNALAR İNŞAATI
YERLİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YABANCI MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YERLİ MAKİNADONANIM
YABANCI MAKİNA
DONANIM
KİRALAR
MEFRUŞAT

1.958.838 -

8.986.332
108.238
1.698.238

1.580.000

625.000

625.000

625.000

_

-

4.045.081,4.455.000,-

.

-

1.958.838,-

8.986.838,-

BÜRO MALZEMELERİ

256.330

-

-

-

-

-

-

-

256.330,-

TAŞIT ARAÇLARI

658.400

-

-

-

-

-

-

-

658.400,-

-

-

-

-

-

-

-

6.000.000,-

625.000

625.000

625.000

DİCER
TOPLAM

6.000.000
38.443.096

7.955.081

1.580.000

1.580.000

1.000.000

,--if

51.853.17,7,-

Tablo

7.4

TESTAŞ

GENEL

DURUMU

VE

197e

YILI

YATIRIM

PROGRAMI

(8İÜ

l)
Sabit Yat. Toplamı
Cfn 1.

Özellikleri

Projanln Adı

ANKARA

ANKARA

25.000

100.000

ANKARA

ANKARA

302.600

435.7B8

48.358

72.388

62.456

184.059

398.315

1)Cenel Müdürlük vs

19: -

«t
Dı

Seçilen Yari Yeni Yari Dış Para Toplam

8

-i- 1978 programı 1978 Programı Komisyon Önerisi
TESTAŞ Önariai
t Oıç Pare Toplam Dış Para Toplam

i.

9G6

38.441

12.000

63.215

12.000

35.000

Arsştırms Merkezi
2)HF/SS8 Türü A8kari 14.44C «d./yıl »uhtalif

180.000

225.000

9.362

27.979

1.000

13.452

92.477

2.580

100.000

125.391

55.000

129.000

625

21.600

40.070

5.000

37.988

8.370

21.60e

10.064

24.710

7.955

90.000

170.500

Telsiz Cihazları . güçte askeri tsleiz
3)Radyo-Link ve

350 ao/yıl 1900 kanal radyc ANKARA

Telem Cihazları 3000 ad/yıl tslsm cihazı
4)Proses vs Nümerik 1000 loop/yıi proses kont. AYDIN

17.000

Kontrol Teçhizatı 400 ad/yıl nümerik kontrol
İSTANBUL 290.157

5) Yarıiletken Devre 19 Milyon ad/yıl yanilst. AYDIN
Elemanları

30.000ad/yıl silikon dilimi

6)Polyester Film
40milyon ad/yıl kondansatörERZURUM

Kondansatör

7.1.666

109.648

7)Aluminyum Elaktrolitik Kondansatör 25 milyoo ed/yıl kondansa. ERZURUM

10.064

24.710

8)Seremik Disk
Kondansatör

72 milyon ad/yıl kondansa. ERZURUM
AYDIN

260 milyon ad/yıl direnç ERZURUM

9)Diror.ç

AYDTN

26 milyon ad/yıl elsraan ERZURUM

TOPLAM
Pro

60.594

9.280

18.802

100.000

290.000

957.532

1.694.304

|b Np. Düşünceler

1) Genel Müdürlük bina inşaatı, Araştırma Merkezi işletme giderleri, personel vb.
2)
y>)

1977

yatırımı

4.C00
625

18.000

26.860

9.280

18.000

PASİNLER/

10)Elektromakanik
Devre Elemanları

37.951

inşaat

işleri

olup

projenin

gelişimi

MSB

kararlarına

PTT'nin aynı konulardaki girişimleri nedeniyle projenin bırakılması uygundur.

a) Sistem mühendislik ve proje çalışmaları için ayrılmıştır.
S) Paketleme tesisleri ve araştırma labratuvarına öncelik verilmiştir.
(3) Genellikle inşaat işleri için ayrılmıştır.
7) Tesisin bu yıl içinde tamamlanabileceği düşünülmüştür.
8) Etüd-Projo gideri olarak ayrılmiştır.
9) Tesisin bu yıl içinde tamamlanabileceği düşünülmüştür.
10) Etüd-Proje gideri olarak ayrılmıştır.

göre

olacaktır

r.1.853

12.350

32.400

375.853

375.134

4.000
655.000

551.000

Tablo 7.5

1978

Etüd-Proje

PROGRAMI

AYRINTILARI

(Bin Tl)

Ganel Müdürlük HF/SSB Telsiz
Araştırma Merkezi Cihazları

Proses ve Nümerik Yarıiletken
Kontrol Cihazları Elemanları

Dış Para Toplam Dış Para Toplam

Dış Para Toplam Dış Para Toplam Dış Para Toplam Dış Para Toplam

2.000

Patent,Knoa-Ho«

1.000

5.000

10.000

20.000

20.000

20.000

3.000
2.000

Alüminyum Elek.
Kondansatör

Seramik Disk
Kondansatör

Direnç

Dış Para Toplam

5.000

500

1.000

2.000

500

500

4.000

Elektromekanik
Devre Elemanları

Dış Para Topl. Dış Para Toplam
700

900

750

750

5.000
13.000

30.000

30.000
70.000

9.064

Yardımcı

İşletmeler

1.500

8.556

Genel Giderler

9.611

6.000

Yatırım Dönemi
Faizleri (%12,5)

5.111

90.000

170.500

Ankara Projeleri i Dış Para: 102.000
TOPLAM : 222.500

17.000

/

TOPLAM

9.200

37.900

43.250

4 3. ‘

9.064

7.830

3.000

91.500

9.000

146.064

5.000

3.000

1.000

1.000

20.056

9.667

5.767

2.900

2.063

41.119
ûS.lll

1.889
35.000

Dış Pare
4.000

3.0C0
7.500

16.000

30.000

85.000

TOPLAM

10. G'*\
2.000

1.000

Arazi Düzenleme

Ana Makine Donanı*

Polyester Film
Kondansatör

10.000

Arazi

İnşaat İşleri

Devre

55.000

129.000

İstanbul Projesi
Dış Para t 55.000
TOPLAM 1129.000

5.000

37.988

10.064

9.280

24.710
Aydın Projeleri » Dış Paraı

24.344

TOPLAM ı

89.500

16.802

441 .OCU
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PROJE SAHİBİ S

A^ılrlfcmnİT

<1)

elektronik sanayi

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ İ ü ( 0 a )

TESTAŞ Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş.

Proje No.

Yer

Proje Adı

(2)

Karakteristik

(Î1 ve İlçesi)
(4)

(3)

(5)

8

197 7.

Sonuna Kadar
Tahmini Harcama

îşin
Başlama
Bitiş
Tarihi

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

(6 )

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TESTAŞ CENEL DÜDÜKLÜSÜ

Proje Ttutan

(L273.322

771.22i

) (8.986)

(51.853)

197 . Yatırım

197 ... Yatırım

Toplam
j (12)

(13) (141

(181,34* 0 (441.000.

( &JX>0 )......-........

JTÜD-PBOjE TOPLAMI
Elektromokanik Devre Ele-

AYDIN
M

Seramık Disk Kondansatör

Etüd-Pro j e

I977-78

_

( 4.000 ) -

Etüd-Proje,

1977-78

-

4.000

- DEVAM EDEH İŞLER TOPLAMI

..........................

- 1978'DEN SONRAYA KALAN

_

_

_

_

_

(L2ÎL.322 )......- . .
(L271.3 2 2 ) -

( 4.000
4.000

(181.344)(433.000)
-

(181.344)(433.ÖOO)

İŞLER TOPLAMI

-Profesyonel Elektronik
cihazlar üretim Tesis Toj

pGenel Müdürlük ve Araştırd
Geliştirme Merkezi

AIHC A R A

J9Û.C56)

..(713.847

) (8.986

(47.398)

(102.0a

38..44J......

12.000

•

aj n

L97G-79

. ..25.000 _J.Q£M00
i

8.986

1) (222*500 )

35.000

.......................... i .................................

) a { oı2 Ore-fSrr,,
.jProsos ve Nümerik Kontrol

»

Te'.5i2 t)i»’Hniı

1976-79

302.600

435.786

-

1000 loop/yıl proses

.976-81

62.456

184.053

400 ad/yıl nümerik kon
-Elektronik Aktif Devre Ele
manian üretimi

L

..

-Elektronik Pasif Devre
L..... ...... ...........__..............

iletken
30,000 ad/yıl silikon
dilimi

II M

i')işlenmiş Silikon Dilimi
üretimi

(230.157
19 Milyon ad/yıl yarı

AYDIN

l.OOû

(336,315
225.135

171.747

-

1976-78

I7.OOO

-

(2.580)

(55.000) (129.000)

2.580

50.000! 100.000

116.410

173.180

5.000
....

25.000

.........

i
( 91.010)(153.160)

(1.875)

1976-80

I
71.666:

(24.344

..“......

(81.500)

37.988

„
260 milyon ad/yıl ele-

«

-1

170.500

1

elemanları üretimi

■ Direnç

90.000

'

1

O-Aluminyım. Elektrolitik j^on

(.!' PTT n.n i

1976-80

-

II

7.955

t*

<J)
ÜI-IRANİTi/İST

T)Yarı İlatkon Devre eleman-

-

W,...- h.

.tU

1976-79

• 10.064:

24.710

9.280!

18.802

_

Dış

625

10.064

24.710

625

9.280

16.802

GERKONSAN RAPORU
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8.1.

DURUM SAPTAMASI

8.1.i-

Giriş. :

GERKOKSAN, Gerede Çelik Konstrîiksiyon ve Teçhizat
Fabrikaları Ticaret A.Ş. son yıllarda kurulan benzer kuruluş
lar gibi 10.10.1976 tarih ve 7/12879 sayılı Bakanlar Kurulu
karar ile anonim şirkete Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ve
DESİYAB’m ortak olmasına izin verilmesi sonucu kuruluşunu
tamamlamıştır.

Kuruluş sermayesi 100.000.000 TL. ’dir. Ortakları
katkı oranlarıyla Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 49) DESİYAB

40), ERDEMİR (£ 10), BOLÜ ÖZEL

İDARESİ(# 0,9) TEMELKUR A.Ş.

1)

Taşıyıcı Elemanlar

(# 0,1)

60.000 ton/yıl

2)

Galvanizli çelik konstrüksiyon 40.000 ton/yal

3)

Bağlama elemanlar 4.000 ton/yıl

4)

Büyük tonajlı vinçler ve makine parçaları
15.000 ton/yıl üretmeyi planlamışlardır.

Kuruluş yeri olarak Gerede seçilmiştir.

2 milyon

2
m arazi

satmalınmıştır.

Yönetim kurulu ve dene:eller dışında 111 personeli
vardır. 1977 sonuna gere 20 milyon Tl, harcama yapılmıştır. Bunun
13 milyon

Tl. arsa,

4.6 milyon TL. personel, 70 bin TL. sı inşaat,

2,3 milyon TL. sı diğer giderlerdir.

Karabük Bemir-Çelik fabrikaları sipariş edilen 1000
o

m“'lik atelye binası dışında önemli bir inşaat yatırımı yoktur.

8.1.2. Çelik Konstrüksiyon Yapımcılığının Durumu:

Yatırımları gerçekleştirilmesinde gerekli inşaat
ları hızlı ve isteğe uygun yapılabilmesi için çelik konstriksiyen yapı elemanları üretilmesi gereklidir. Özellikle hızla bi
tirilmesi gereken imalat sanayi yatırımlarında çelik konstrpksiyen bira yapımı, çok kullanılan bir metoddur. Ayrıca büyük açık
lıklara geçilmesine ve tipleşmeye elverişli oluşu kullanım yer
lerinin artmasına neden olmaktadır.

Türkiye'de Kamu kesiminde T.Demir-Çelik İşletmeleri
Karabük Bemir-Çelik İşletmesinin 30.000 ton/yıl kapasiteli
konstrüksiyon bürosu, İskenderun-Bemir Çelik İşletmesinin
kendi ihtiyaçları için 10.000 ton/yıl kapasiteli atelyesi ve
MİTAŞ'ın 10.000 ton/yıl kapasiteli tesisi, özel sektörde ise
çeşitli büyüklükte atelye seviyesinde kapasiteler vardır.

Kurulu Kapasiteler yeterli değildir. Ayrıca dağınık
olmalar nedeni ile tipleştirmede ve proje geliştirmede güçlükler
vardır. Çok değerli bir malzeme olan ağır profillerin gereksiz
kullanımı da söz konusudur.

Yukardaki kurulu kapasitelerden yalnız Karabük DemirÇelik İşletmelerinde kullanılabilecek bir bilgi ve teknoloji
birikiminin varlığından söz edilebilir.

Bu nedenle güvenilir kapasiteler yaratılması uygun
bir yaklaşımdır.

8.2.

İRDELEME

8.2.1. Mevcut Yatırım Projesi :

GERKONSAN Geredede Kurmaya başladığı tesislerinde

1)

Taşıyıcı Elemanlar 60.000 Ton/yıl

2)

Galvanizli çelik konstriksiyon 40.000

3)

Bağlama elemanlar 4.000 ton/yıl

4)

Büyük tonajlı gezer vinçler (125 ton’a kadar) ve

ton/yıl

15.000 ton/yıl makina parçaları üretmeyi planla
maktadır.

Bu ürün programında ayrıntılı bir yapılabilirlik
çalışmasına dayandırıldığı ve Gerede'nin bu verilere göre seçil
diği izlenimini edinmek olanaksızdır.

Yabancı teknolojiye ihtiyaç olmayan bu konuda varolan
teknoloji ve bilgi birikimi ile Karabük Demir-Çelik işletmesine
bağlı Konstrfiksiyon büronun geliştirilmesi ve yeni bir yere
kavuşturulması yoluyla düşünülen kapasiteler yaratılabilecek
ken yeni bir şirket oluşumuna gidilmesini de anlamakta güçlük
çekilmektedir.

8.2.2. KuruluşYeri :
Kuruluş
yapılabilirlik

yeri

olarak

araştırması

Gerede

sonuçu

değil

seçilmiştir.
önceden

Yer

Seçiminin

saptandığı

izle

nimi edilmiştir.

Gerede'nin en önemli sakıncası demiryolu bağlantısı
olmamasıdır. Kuruluşun girdileri ve üreteceği ürünler çok ağır
elemanlardır. Karayoluyla taşınmalarında önemli güçlükler çıka
bilir. Ancak girdi üreten kuruluşlara yakındır.

8.2.3.

Yönetim :
a)

düğü halde 1977 yalı

2 milyar'lık biryatırımyapılacağı
sonuna kadar 13 milyon'u

öngörül

arsaalımı, 4,6

milyonu personel gideri olan 19,7 milyonluk harcama yapılmıştır.

b)

Projeler tamam 1 anmadan çeşitli tezgah alınana

gidilmiştir.

c)

Nicelik ve nitelik yönünden yeterli teknik

kadroları oluşturalamadığı gözlenmiştir.
8.3. ÖNEK İLER
8.3.1. Gerede kuruluş yeri olarak olumsuzluklar taşımakla
birlikte mevcut arazi ve yapılar harcamalar nedeni ile çelik
konstriksiyon üniteleri kurulmalıdır.
8.3.2. Makina parçaları imalatı ürün programından çıkarıl
malıdır.
8.3.3. Diğer ürünlerin yapılabilirliği yeniden gözden geçi
rilerek proje revize edilmelidir.

8.3*4. Tatbikat projeleri hazırlanmadan hiçbir inşaat yatı
rımına giriçilmemelidir.

8.3*5. Tezgah ve makine alımına ürün programı kesin saptan
dıktan ve şartnameler hazırlandıktan sonra girişilmelidir.
8.3.6. Teknolojik birikim ve proje yapımcılığındaki deneyi
nedeni ile Karabük Demir-Çelik konstriksiyon büro ile bu girişim
birleştirilerek^ Kamu denetiminde gerçekçi yeni bir kuruluşa
gidilmesi düşünülmelidir.

1. KURULUSUN KURUMSAL ÖZELLİKLERİ
1 Adı

!

GERKONSAN, GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TEÇHİZAT FABRİKALARI T.A.Ş,

1.2 Adresi

:

GEREDE, ANKARA-İSTANBUL YOLU 4. km

1.3 Kuruluş Tarihi

10.10.1976

1.4 Yasal Dayanağı

10.10.1976 tarih ve 7/12829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

1.5 Uğraş Alanı ve Amacı

a) Smayi Üretim Alanı ve Amacı (Proje Adıyla) :
1) Taşıtıcı Sistemler 60 000 t/yıl
2) Galvanizli Çelik konstrdksiyon 40.000t/yıl
3) Bağlama Elemanları 4.000t/yıl
4) Büyük tonajlı vinçler ve makina parçaları 15000t/yıl
b) Sınayi Üretim Dışındaki Uğraşları :
Ortakları Katılış Oranları Başlangıç Sermayesi Bugünkü Sermayesi

1.6 Sermaye Yapısı

i. T .DEMİR-Ç ELİK
ii. DESİYAB
iii. ERDEMİR
IV. BOLU ÖZEL İDARE
V. TEMELKUR A.Ş.

İo 49
İ 40
i 10
İ .9
i .1

49 000 000
40 000 000
10 000 000
900 000
100 000
100 000 000

1.7 Sermaye Dışındaki
Kaynak İlişkileri
(Dış Krediler, vb.)
1.8 İştİrakları

1.9 Örgütü
: Personel
(Şubat 1978'e göre) Tanımı

Merkez

1. Yön.Kur ve 7+3=10
Denetçiler
2. Üst Düzey
a) Teknik

4

b) İdari

4

3. Diğer Elem.
a) Teknik

9

b) İdari

16

c) İşçi

78

T 0 P L A M 121

Proje 1

Proje 2

2. ÜRÜNLER VE BUNLARA BAĞLI YATIRIM PROGRAMLARI
2.1 Ürünler
Programa______________
Hangi Proje
Aiı_______________ Kaosamında Olduğu
TAŞIYICI SİSTEM

GEREDE FB.

GALVANİZLİ ÇELİK
KONSTRAKSİYON

GEREDE FB. • x

Alımın
x

BAĞLAMA ELEMAN
LARI

x

BÜYÜK TONAJLI
VİNÇLER

GEREDE FB.

x

MAKİNA PARÇASI
İMALATI

GEREDE FB.

x

Alınrr-amıp

Yatırım Projesi Adı :

2.2.2. Her Yatırım Projesi İçin Ayrıntılı Teknik-Teknolojik Bilgiler

GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON FB.
Teknik-Teknolo .jik Bilgiler
D ü ş ü n c e l e r

Hizmetin Kaynağı
Fiziksel Öğeler ve İğler
1. Arsa Alımı
2. Etüd ve Mühendislik Hizmetleri
2/a Ön Fizibilite Raporu
2/b Geliştirilmiş Fizibilite Raporu
2/c Altyapı Projeleri
2/d Ana Üretim Binaları Projeleri
2/e Yardımcı Üretim Binaları Projeleri
2/f Sosyal-İdari Binalar Projeleri
2/fr Üretim Lisansı
2/h Süreç Akımı ve Ayrıntıları
2/i Makina-Donanım Siparişi için
Gerekli Teknik Doküman Hazıklanması

Y e r l i

Y a b a n c ı

Alınmış

-

2.10^ km^ % 70 tescil edil
miş .

VAR
YAPILMAMIŞ
EKSİK
TAMAMLANMAMIŞ
TAMAMLANMAMIŞ
HAZIR DEĞİL
KESİN PROJE YOK
EKSİK

3. İnşaat İşleri
3/a
3/b
3/c
3/d

Altyapı
Ana Üretim binaları
Yardımcı Üretim Binaları
Sosyal-İdari Binalar

YETERSİZ
BAŞLANMAMIŞ
BAŞLANMAMIŞ
BAŞLANMAMIŞ

4. Makina-Donanım
4/a İhale ve Sipariş
4/b Gümrük İşleri
4/c Montaj ve işletmeye Alma İşleri
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Bazı makinalar alınmış

1000 m likbirD,Ç
alınmış

Atölye

binası

3. 1977 YILI SOKUM GÖRE KURULUŞUN GİDERLERİ VE YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME DURUMU
Giderin Türü

Merkez
ve Proje 1

DERSONEL

4 621 038
co
o

13 079 623
O
o

ARSA
ALTYAPI İNŞAATI
ANABİNA İNŞAATI

—

YARDIMCI ÜRETİM
BİNALARI İNŞAATI

-

SOSYAL VE İDARİ
BİRALAR İNŞAATI

-

YERLİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YABANCI MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
YERLİ MAKİNADONARIM
YABANCI MA MİKA
DOM TIM
KİRALAR

82 740

MEFRUŞAT

843 243

BÜRO MALZEMEL.

162 170

TAŞIT ARAÇLARI

579 000

DİĞER

273 715

TOPLAM

19 710 957

Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Proje 6 Proje 7

TOPLAM

4» 1978 YILI YATIRIM PROGRAMI
1000 Tl.
ETÜD-PROJE

40.000

PATENT,KL0W-N0W
ARAZI
ARAZI DÜZERİME VE AİT YAPI

54.000

İNŞAAT İŞYERİ ANA SİN AlAR

100.000

YARDIMCI BINAIAR

10.000

SOSYAl TESIS1ER

71.000

ANA MAKİN A DONANIM
GENEl GIDER1ER

250.000
40.000

/o 1 2 , 5 FAİZ VE BEKİENMEYERGIDER1ER 35.000
600.000

1978 T ILI TİTIHI» PSOOfUKI

PSOjEHt» ILI

ÖZELLİKLERİ

1 Çelik KonetrGkaiyon
ve Teçhisat Fabrikaları

DIŞ PARA
ETÜD-PROİE

-

Taşıyıeı sistem 60000 ton/yıl
Galvanizli Çelik Kona.
40000 ton/yıl bağlama elaman
ları
Büyük tonajlı vinoler

TOPLAM
5 000

PATENT, KN0W-H0W
ARSA
ARİZİ DÜZENLEME

-

5000

İNŞAAT İŞLERİ

-

80OOO

ANA MAKİNA-DONAKIM
GENEL GİDERLER

i

12.5 YATIRIM DÖNEMİ
TOPLAM

100 000

175000

-

2*000

-

33000

100 000

300000

GERKONSAN'ca
SEÇİLEN YER

YEMİ
YER
ÖNERİSİ

1977

YATIRIM TOPLAMI
” TOPLAM

«î§

GEREDE 364 500

YILI HARCAMALARI
DIŞ
TOPLAM

1978

1978

PROGRAM GERK0B3AN 01, PROGRAMI KOM. ÖN.
DIŞ
DIŞ

1 996000

19 700

200 000 600 000

100 000

300000

364 500 1 996 000

19 700

100 000 600 000

100 000

300000

DÜŞÜNCELER

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (<*c tv)

rMSTivirsiTOl n tkoeIîat rUİ smıil v* tİcikst

Proje No.

Açıklamalar

Proje Adı

(1)

(1)

Yer
Ctl re İlçesi)

Karakteristik

U)

(S)

(1)

İşin
Başlama
Bitiş
Tarihi

197f. Sonuna Kadar
T;_hmlnl Harcama

İO'Ç.. Yatırım

Dış Toplam

Dış Toplam

Dış Toplam

(6)

(7) (8)

OERKONSAB (ÜSTEL İÜDÖRLÜÖÜ

() ' ( .

yglAM XDD İŞLER

1978*<i«* Sonraya Iı lanlar
Çelik Conetrlikaiyon ve Teohiaat fabrikaları

Proje Ttutan

GKRED8

Taşıyıcı Sietealer
60000 T», /lıl
Oalvanlıli Çelik Kona*
’İİOÖO ".n/Tıl
« &**1»«» 51«..nl«r
4000C Wrıi
Büyük tonajlı Vinçler

(S) (10)
49700) )

, )

()

()

(P700)

(- )

()

(j?700)

_ ^ ..

.. .

...

-

-- --------------

L* Lim f».-vçf*rnı

ce

n\de

a<frfVı►*r\.Vır,}»npci r> hat-ırurc» yo*p.i=>r>ı >.'

(looooo) (300000)
(100000)

(300000)

(100000) (300000)

(1)

1976-79

(2)

(19700)

(2)
.....................

----------

_

________

-

—-

'

(2) Preje tutarı>| projeni DPT oe onaylandıktan aonra saptanacaktır•

Toplam
(13) (1«>

— .......

'

(1) fi

(11) (12)

]

..................

• ,>f r i

197.. Yatıran
Dış

100000

300000

..............

EK DÜŞÜNCELER

ÖNERİLERE EK
Ermukan Şengezer
T. Sınai Kalkınma Bankası
Genel sanayileşme stratejisinin 3 tür girişimi gerek
tirdiği; bunların sırası ile petrol tüketimini azaltıcı, makinemotor ithalatını kısıcı ve nihayet ara malları ithal gereksinme
sini azaltıcı alanlara yatırım yapılması şeklinde sıralanabilece
ği daha önce belirtilmişti.

Elektromekanik konusundaki yatırımlar ilk; makine motor konusundaki yatırımlar ise ikinci amaca hizmete yöneliktir.

Ara malı gereksinmesini azaltmaya yönelik bir Temel
Sanayi Kuruluşu ise mevcut değildir.

Kimya sanayii kuruluş yeri açısından genellikle bir
birine yakın ve koordineli olarak kurulma gereksinmesindedir. Bu
na rağmen Türkiye'de söz konusu sanayiin gerek birbirini tamamla
yıcı olma gerekse yerel açıdan koordineli bulunmasını sağlayacak
hiç bir önlem alınmadığı gibi, sanayileşme stratejisinde de bu
sanayi kolunun geliştirilmesi için bir yer belirlenmiş değildir.

Çeşitli plan çalışmalarında bu koordinasyonu sağlaya
cak bir kurum oluşturulması önerilmiş ise de çeşitli KİT'lerin
engellemeleri şu ana kadar böyle bir kurumun oluşmasını engelle
miştir.

Türkiye Kimya Sanayiinin yapımı ile ilgili temel bil
giler 1978 yılı sonuna kadar toplanmış ve bir model içinde kümü
latif etkilerini verecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

Bütün bu bulgular ışığında 1978 yılı içinde İşletme
ler Bakanlığınca Türkiye Kimya Sanayii Kurumunun oluşturulmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.
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TÜMOSAN, TAKSAN VB. YENİ KIT'LERİ İNCELEME
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA :
Refik Cabi
DPT Uzmanı
TÜMOSAN Traktör Projesi Hakkında Not :

Tümosan'm traktör imal projesi hakkında karar verirken çok
dikkat edilecek iki husus vardır :

I. Mevcut durum ve 19ÖO'lerin talebi.
II. Tümosan projesinin stratejik vasfı.

Bunlara kısaca bir göz atalım :

I. Mevcut durum ve 1980'lerin talebi :

Türkiyede üretilen traktörlerde yerli katkı oranı orta
lama yüzde 65'tir. ithal edilen yüzde 35 CKD parça en önemli me
kanik organları (motorlar, güç ve hareket aktarma organları vb.)
teşkil eder. Dolayısıyla üretim, erişilen yüksekçe yerli katkı
oranına rağmen tehlikeli bir surette dışa bağımlıdır. 1974'te ol
duğu gibi dış ülkelerdeki ekonomik kriz, grevler vb. nedenlerle
dışarıdan CKD mekanik aksam ithal edilemediği durumlarda üretim
ciddi bir bunalıma girer. (1973 üretimi 33 bin, 1974 üretimi 25
bin traktördür.) Türkiyede döviz sıkıntısı olduğu anda aynı buna
lım olmaktadır. 1976 üretimi 37 bin, 1977 üretimi 30 bindir.
1978'de 25 bin civarında kalacağı muhakkak gibidir.

Mevcut üretim kapasitesini saptamak için firmaların Sanayi
Bakanlığına her yıl verdikleri üretim programlarına veya Odalar
Birliğinden tastikli kapasite raporlarına bakmak gerçekçi bir tu
tum değildir. Bunun yerine 1976 yılı fiilî üretim rakkammı kapa
site olarak kabul etmek çok daha makuldür. Zira 1976 yılında dö
viz sıkıntısı çekilmemiştir, traktör karaborsası ayyuka çıkmıştır
ve talebi karşılamak için yerli üretime yakın miktarda (33 bin adet)
traktör ithal edilmiştir.

Mevcut kapasite olarak kabul edebileceğimiz 1976 fiilî üretimi
aşağıdaki gibidir :

Türk Traktör

15.006

Uz el

9.180

TOE

3.585

BMC

3.836

TZDK

5.135

Pancar Motor
TOPLAM

290
37.032

TZDK 1977'de Ford'ün lisansiyesi olmaktan çıkmış, Ford yerine
ikame etmek istediği Steyr traktörlerinin üretimini ise rayına otur
tamamıştır. Bu nedenle liste harici bırakılması gerekir. Başak ve
Kubota traktörlerini üretmek için teorik olarak 5000 adet/yxl kapa
siteli bahçe traktörü fabrikasını kurmuşsa da bu traktörler küçük
güçlü bahçe traktörleri olduğu için konu harici sayılabilirler.
Pancar MotarvutıPM—24 traktörü de küçük bahçe traktörüdür, ayrıca üre
timinden vazgeçilmiştir. BMC'nin Leyland 154 modeli traktörleri de
PM-24 ayarında küçük bahçe traktörleridir. (28 BG.)

Türkiyede traktör sorunu orta (40-45 HJ.) ve büyük (60-65 BG.
veyukamaO

Sü?lü traktörler için geçerlidir. Bu açıdan Türkiyede

sadece 3 kuruluş Türk-Traktör, Uzel ve TOE traktörlerinin fiilî
üretimleri gerçek kapasite rakkamı olarak kabul edilecek blırsa or
ta ve büyük güçlü traktör imal kapasitesi :
Türk-Traktör

15.000 adet

Uzel

10.000

"

TOE

4.000

"

Toplam

29.000 adetten

ibarettir.

TALEP : 1900'lerde orta ve büyük güçlü traktörlerin talebini
kestirebilmek bugün için son derece güçtür. T.B.M.M.'den geri alı:
mış olan DBYP'da 1982 yurt içi talebi 100 bin olarak ön görülmüş
idi. Fakat DBYP'nın TBMM*den geri alınmasını gerektiren yeni eko
nomik şartlar önünde daha ihtiyatlı bir iç talep rakkamma eğilim
göstermek bugün için makul görünmektedir. Hele 1976 ve 1977'nin
70 bin dolayındaki (35 bin üretim, 35 ithalât) fiilî arzını hare
ket noktası olarak almak artık hiç de gerçekçi almıyacaktır.

aek

1980'ler

için

gerçekçi

sayılabilir.

biliriz,

70

-

90

binlik

Burada

bir

ortalama

potansiyel
olarak

80

iç

talebi
bini

ön

gör

kabul

ed<

,r

II. TÜMOSAN Projesinin Stratejik Vasfı :
Türkiyenin bir DBYP politikası olarak 19Ö0»lerde aşağı
daki hususları gerçekleştirmek zorunda olduğunu var sayıyoruz»

1) Traktör karaborsası son bulmalıdır. Bunun için arztalep dengesinin kurulması şarttır.
2) Komple traktör ithalâtı son bulmalıdır.

3) Yerli üretim için CKD ithalâtı son bulmalıdır. Üre
tim dışa bağımlı olmaktan kurtarılmalı, yüzde yüz yerli üretim ger
çekleş t irilmelidir.

4) Traktör ihracatı gerçekleştirilmelidir.

Yukarıdaki 1,2 ve 4 sayılı politikaların gerçekleşebil
mesi için yılda 110-120 bin traktör üretebilecek bir kapasiteye
ihtiyaç vardır. Bunun 10 bin kadarı TZDK'nın Başak ve Kuboto, Pan
car MotorunPM-24, BMC'nin L-154 tipi bahçe traktörleri olmalı,
100-110 bin kadarı orta ve büyük güçlü traktörlere ait olmalıdır.
Traktör sanayiinde yüzde 85*lik bir kapasite kullanım oranı normal
hatta normalin üstünde sayılabilir. 0,85 x (100-110 bin) = 85-93,5
binlik bir üretim iç talebi karşılıyabileceği gibi iç talep dalga
lanmalarına bağlı olarak 3-23 bin traktörlük ihracat imkânı olabi
lecektir. 85 bin üretim, 90 bin talep kombinezonu halinde 5 bin it
halât zarureti de ortaya çıkabilir.

Alt sınır olarak 100 binlik bir kapasite hedefi seçil
diğinde bugün mevcut 29-30 binlik kapasiteye 70 binlik yeni bir
kapasite eklemek zarureti ortadadır.

Bu yeni 70 binlik kapasiteyi dolduracak girişimler han
gileri olabilir? sorusunun cevabı olarak şu söylenebilir : Ortada
ciddi namzetler olarak Türk-Traktör, LT ol, TOE, TZDk tevsi proje
leri ile yeni projelerden TÜMOSAN, Burtrak, Hama, Çumitaş proje
leri mevcuttur. Bunların bildiğimiz kadarı ile kapasitelerini alt
alta yazarsan: 70 bini çok aşan bir sayı elde ederiz :

Türk-Traktör

15

bin

Uz el

10

ır

TOE

8

II

TZDK

30

tı

TÜMOSAN

80

u

Burt rak

30

İt

He ma

25

II

Çumitaş

10

II

TOPLAM

208

bin

Bunlardan başka İltor-Goldoni (6 bin bahçe traktörü), A.nadolu-Pendt (10 bin), Mardintrak (20 bin) gibi sadece ismen bildiği
miz girişimler de vardır.

Bu ilâve kapasite projelerinin hemen hepsi teşvik beigssi
almış

olduklarına

göre

Sanayi

ve

Teknoloji

Bakanlığının

uygulanaLa-

rı bakımından olağanüstü ciddiyetsiz bir tutum karşısında bulunuyo
ruz demektir.

Bu durumda Hükümetin radikal lir karar vermesi gerek
mektedir.

Bu radikal karar bizce şu olabilir :

Yukarıda traktör sorunu konusunda izlenmesi gereken
BEY'? politikalarından 3 sayılı politika ışık tutucu olmalıdır :
Dışa bağımlılıktan kurtulmak, yüzde yüz yerli üretimi gerçekleş
tirmek, dolayısıyla OKD parça ithaline dayanan -üretime son vermek.

Bu ilk e- pelit ika* nm ışığında Hükümetçe ön planda tutul
ması gereken proje TÜMOSÂN projesidir. Ancak 00 binlik bir kapasi
te hem pratik bakımdan gerçekleşmesi güç hem de talep yönünden
abartmalı görünmektedir. TÜMOSAN bu projenin ilk kademesi olan 30-40
binlik bir kapasiteyi ger^ekleştirmelidir. Bu proje sayesinde Tür
kiye geleceğin her türü belirsizliklerine karşı asgarî bir traktör
a z' emniyet ine kavuşmur olur.

Bu radikal karardan sonra diğer projeler revize edilme
lidir. Bu revizyon konusunda şunlar hatıra gelebilir :

TZDK projesini» ye ”, ni daha temelli bir kamu projesi ola
rak TÜ'YiEAN'ın a

İd..

ğı kabul edilmelidir. TÜM) SAN yatırımlarını ger

çekleştirene kadar TZDK'nın traktör arzında nazıra rol oynaması ge
rektiği düşünülebilir. takdirde evvelce Ford ile yaptığı, şimdi
Btr-yr ile ya pasağa çalın iği rentaj yolu ile üretime birkaç yıl da
ha levam edeli ı ir. m ur. için projesi süratle revize edilmelidir.

Türk-Traktör F-4Ö0 modeli üretiminin tevsiatını gerçek
leştirmeli, F-640 modelinin üretimini aralarındaki anlaşma gere
ğince TÜMOSA.N'a devretmelidir. F-640 üretimi için yaptığı özel ya
tırım varsa (spesifik tezgâh, aparat vb.) TÜMOSAN'a satmalıdır,

Uzel, TOE ve Hema projelerini revize etmeli ve mevcut
ve gelecek üretimlerinde TÜMOSAN'ın üreteceği motorları kullanmak
zorunda olacaklarını ciddiyetle hesaba katmalıdırlar.

Henüz yatırıma başlamamış Burtrak ve Çumitaş projelerini
ciddiyetle revize etmeli ve bu alanda yatırımdan vazgeçmeyi göze
almalıdırlar.

Yukarıda açıklanan radikal kararın gerektirdiği uygula
malar (Tümosana öncelik verilmesi, TZDK projesinin revizyonu, di
ğer özel sektör projelerinin revizyonu ve bunlara ilişkin kritik
noktaların tayini) bir Hükümet politikası haline getirilmelidir. Bu
konuda (belki de) YFK'ca alınması gereken prensip kamları Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığının uygulamaların
da Hükümet direktifi olarak titizlikle izlenmelidir.

TÜMOSAN, TAKSAN VB. YENİ KİT'LERİ İNCELEME
ÖZEL İHTİSAS KDNİSYONU BAŞKANLIĞINA

Hafik Cabi
DPT Uı
TAKSAN Projesi Hakkında Not :

TAKSAN Projesinin Türkiyenin 1982 yılı t ak im tezgâhlan
talebi ile ilişkisini kurmak önemli bir konudur.

DPT'nın elinde 1982 takım tezgâhları talebine dair ayrın
tılı bir çalışma yoktur. Bu sebeple elimizde bulunan en son
istatistik verileri baz kabul ederek son derece global bazı
hesaplamalar ve varsayımlarla bir sonuca ulaşmaya çalışmak
zarureti vardır.

I. 1977 arzının tesbiti.

ISIC 3823 : Metal ve ağaç işleyen makinalar grubunun
1976 yılı üretim değeri için D.İ.E.'nün DPT'na bildirdiği geçici
rakkam şudur :

Kamu : 169,4 Milyon TL.
Özel : 530,5

"

(1976 fiyatları ile)

"

Top. : 699,9
(Not : Metodolojik olarak uygulanması gereken şişirme katsa
yısı uygulanmamıştır.)

D.Î.E. nün anket kapsamında, şu mallar vardır» (ana grup
lar olarak) :

- Metal işleyen takım tezgâhları
- Presler
- Ağaç, mantar, kemik, ebonit, plâstik işleyen takım
tezgâhları
- Diğer metal ve ağaç işleyen makinalar.

1. KABUL :

699»9 Milyon TL.lık üretim değerinin yüzde 60'ı

yani 420 milyon TL.lık kısmı metal işleyen takım tezgâhlarıdır.
Bu yüzdenin kabulu ISIC 382'3 mallarının 1976 ve 1977 ithalâtı
içindeki metal işliyen takım tezgâhları payının ortalaması
oluşudur :

(Milyon TL. CİF, 1977 Fiyatları)
_______ İthalât

1976

1977_________

A) ISIC 3823 malları

2.211

2.540

B) Metal işleyen takım tezgâhları

1.238

1.647

56

65

B/A (yüzde)
B/A ortalaması yüzde 60'tır.

2.

KABUL : 1977 yılı üretimi 1976 yılınınki kadardır.

(Grevler ve döviz sıkıntısı sebebiyle üretim artışının olma
dığı var sayılıyor. Gerçekte azalış olduğu 1978 Programında
kabul edilmiştir. Fakat biz 1977 üretim kapasitesini en az
1976 yılı kadar kabul etmek zorundayız.)

3. KABUL ; Fiyat artışları 1977'de yüzde 30 civarındadır.
(Yeni Toptan Eşya Fiyatları Endeksinden Sanayi Mamulleri için
bu artış DPT'ca 1977 yılı için yüzde 27,75 kabul edilmiştir.)
3* kabullerle 1977 metal işleyen

Yukarıdaki 1., 2.

takım tezgâhları üretimi 420x1,30= 546 Milyon TL. (1977 fiyatları)
Şu halde 1977 metal işleyen takım tezgâhları arzı :
Üretim

546Milyon &.

İthalât

1647Milyon TL.

Toplam

2193

"

"

II. 1982 talebinin yaklaşık tayini :
Şimdi T.B.M.M. den geri alınmış olan DBYP'da yatırı unların
artış hızı yüzde 11,1 olarak öngörülmüştür. Yeniden hazırlana
cak DBYP*da bu hızın büyük ihtimalle aynı kalacağını varsayı
yoruz .
Takım tezgâhları talebinin yatırım artış hızına eşit bir
l'den büyükolduğunu

kabul

hızla, hatta

talepelâstikiiğinin

edersek daha

büyükbir hızla artacağını gözönünealmalıyız.

I. Altemati : Talep elâstiki iği = 1
Talep artış hızı yüzde 11,1x1= yüzde 11,1
5 yıllık İndeks = 1,69
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II. Alternatif : Talep elâstikliği = 1,1
Talep

artış

hızı

yüzde

ll,lxl,l=yüzde

12,21

11,1x1,2=yüzde

13*32

5 yıllık İndeks = 1,78

III. Alternatif : Talep elâstikliği = 1,2
Talep

artış

hızı

yüzde

5 yıllık İndeks = 1,87

Şu

halde 1982

yılı metal işliyen takım tezgâhları talebi :

T.

Alternatif

İçin : 2193x1,69=3706

Milyon

TL.

II.

Alternatif

İçin : 2193x1,78=3904

Milyon

TL.

III.

Alternatif

İçin : 2193x1,87=4101

Milyon

TL.

mertebesinde olabilecektir.

III.

TAKSAN Projesinin tam kapasite ile devreye girmesi

halinde 2982 durumu .

TAKSAN projesinin elimizde bulunan alternatifinin tam
kapasite üretim değerleri aşağıda gösterilmiştir :

T oka t ( Ün ive r sal t. t.)

670, 5 Milyon TL.

Kayseri I (Otomatik t.t.)

457,0

Kayseri II (Taşlama t.)

257,5 Milyon TL.

hj
r? r 1 a
*** 1~

1385,0 Milyon TL.

Yukarıda II. paragrafta hesaplanan üç alternatif talep
durumundan TAKSAN'm payını düşürsek geriye kalanı (TAKSAN
DIŞI ÜRETİM+İTHALAT) payı olur :

(Milyon TL. 1977 Fiyatı)
I.
1982 Talebi :
TAKSAN Üretimi :

Alternatif
3

706,0

-1

385,0

TAKSAN Dışı üretim 2

321,0

II. Alternatif III. Alternatif
3 904,0
- I

4 101,0

385,0

-1 385,0

2 519,0

2 716,0

+

İthalât

1977 yılındaki 546 Milyon TL. lık üretimin mevcut tesislerin
yüzde 200 tevsi edilmesi ile 3x546 = 1638 Milyon TL. na ulaşacağını
kabul etsek, 1982 yılında yapılması gerekli ithalât hacmi :

I. Alternatifte

: 2 321,0-1638,0 =

683,0 MilyonTL.

II. Alternatifte

: 2519,0-1638,0 =

881,0 MilyonTL.

III. Alternatifte

: 2716,0-1638,0 =1078,0

MilyonTL.

IV. SONUÇ.

Bugün f-46 Milyon TL» dolayında olduğuna kabul ettiğiniz
yurtiçi metal işleyen takım

+

ezgahı üretim kapasitesinin 5 yal a

3 misline çıkabileceğini var saymak gerçekçi olmamakla beraber
bu durumda dahi 198? ithalâtının 700 - 1100 Milyon Tl» dolayında
olabileceği hesaba katılırsa TAKSAN projesinin gerçek::- rüte-yaıi
bir pr..;e olduğu sonucuna yarılır.

Yukarıdaki global hesaplarda ihracat hesaba katılma
mış, 1977 ihracatı cüz’i olduğu için arz yurtiçi talebe eşin
sayılmıştır. Dolayısıyla 1982 yılı için hesaplanan üç a~;

.

r.atif talep seviyesi yurt içi talebi vermektedir» Muhtemel

b_.r

ihracatın birkaç yüz Milyon TL. mertebesinde olabileceğini 1-bul edersek toplam talebi bulmak için ihracatı da eklememiz
gerekir. 200 Milyon TL.lık bir ihracat hedefi kabul edilmiş
olsa üç alternatifteki toplam talep sırasıyla 3 906, 4 104,
4 301 Milyon TL. olarak karşımıza çıkabilir. Bu takdirde 1982
ithalâtı için hesaplanan iyimser tahmin 900 - 1 300 Milyon TL.
na yükselir.

TÜMOSAN, TAKSAN VB. YENÎ KİT'LERİ İNCELEME ÖZEL İHTİSAS
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TÜTEKS (Türk Tekstil Makinalan Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Hakkında Not:

İşletmeler Bakanlığına bağlı kuruluşları belirten Hükümet ka
rarnamesinde Tüteks zikredilmemiştir. Tüteksin kuruluş Kararnamesi
16.8.1978 gün ve 7/13706 sayılıdır. Henüz kuruluşu tamamlanmamış,
idareci kadrosu henüz bulunmamıştır. Tüteksin asıl görevi halen Sitmerbankın yatırım programında bulunan 73C200010 sayılı Gaziantep
Tekstil Makinalan İmalât Fabrikası Projesini yürütmektir. Tüteksin
yüzde 25 hissesine sahip M.K.E.K.’nun Etimesgut Tekstil Makinalan
Fabrikası ve Sümerbankm Defterdar Atelyeleri de muhtemelen Tütek
sin bir holding hüviyetiyle çalışmaya başlamasından sonra holding
bünyesine dahil kuruluşlar haline sokulacaklardır.

Tüteksin kuruluş hazırlıklarına girişilmesi direktifi DPT»ea
21.2.1975 gün ve 101 sayılı yazı ile Sümerbank’a verilmiş, ancak
şirketin kuruluşu kurumsal ve politik nedenlerle gecikebileceği
düşünülerek Sümerbankm elindeki Gaziantep Tekstil Makinalan pro
jesini hızla yürütmeye devam etmesi istenmiştir. Geçen üç yıl için
de proje istenen hızda yürütülememiştir. Bunun temel nedeni lisans
ve know-how görüşmelerinin uzamasıdır. Bn önemli iki imalât kalemi
için 3KF ve Schubert and Salzer firmaları ile lisans anlaşmaları
1976 ve 1977*de yapılmış olmasına rağmen Maliye Bakanlığınca henüz
onaylanmadığından projenin kesin proje haline gelmesini sağlıyacak
çalışmalar j/apılamamaktadır.

DPT

Rektör uzmanı olarak görüşümüz şöyle özetlenebilir:

-.şletmeler Bakanlığı kendisine bağlı kuruluş olai'ak Sii_______ ..
,
^ onculuğunu yaptığı Tiiteks girişimine sahip çıkmalıdır.

rafcrbanklih

kurumsal ve politik nedenlerle Tüteksin mevcut kararnauıeü>gula-msak; istenmiyorsa karar hızla revize edilerek yenilenmeÜdir.

3» L'uteks için düşünülecek nihai çözüm olursa olsun projebugüocu

hukukî sahibi ve sorumlusu olan Sümerbank tereddütten

.rtarıi^-j^

ve

gerekli ivmeye kavuşturulmalıdır. Tüteks kurulup

P °jeyi devralana kadar Sümerbank yapması gereken hizmeti aksatmamjtlıdır.

4» Sumerbankın lisans anlaşmalarının İşletmeler Bakanlığının
‘i^yatıfj- ile Maliye Bakanlığınca onaylanması sağlanmalıdır.
c

n

J•
r«^ıze

^aziantep ön projesi şimdiye kadar parasal yönden iki kez

edilmiştir. Ancak projenin ana yapısı 1972 yılı şartlarında

dırlanmış halini korumuştur. Aradan geçen beş yıl boyunca tekstil
mhkinaları

ithalâtı tahminlerin üstünde, patlama denebilecek bi

çimde gerçekleşmiştir. Tekstil makinaları parkındaki bu gelişmeyi
g°z önüne alarak mevcut ön projenin talep yönünden ve dolayısıyla
st

lüktür

Ve

maliyet yönünden ciddi bir biçimde revize edilmesi

gereklidir Sümerbank veya Tüteks, onaylanacak lisans anlaşmaları
ve

belki de yapılacak ilâve lisans anlaşmaları çerçevesinde

firmaların teknik
larken en son verilerle r yardiraları ile kesin projeyi hazır
ladırlar.
’*’20 e ül m iş bu ön projeye dayanraa-

nuSu
m

6 * Sümerbankm projeye m • • Gaziantep»i n yan

«K.E.K. » nun Gaziantent

halan projesi ii e ir fh

v esmi

istediği dökümhane ko-

lmkânları
Ambala J

de ğerlendirilerek ve

ve Şişeleme Makikuruiarak kararlaştırılmalıdır.
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