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"BAŞARI BİZİMLEDİR' ' 

Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 600 adet basılmıştır. 



ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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I. GİRÎŞ 

Geniş anlamıyla dövme konusunun içerisine alüminyum, pirinç ve diğer bazı 
metallerin dövme yöntemiyle şekillendirmesi girmekle beraber incelediğimiz 
sektör, özellikle otomotiv ana sanayine iş makinaları, demiryolu ve savunma 
sanayine sıcak şekillendirme yöntemiyle ara malı üreten çelik dövme sektörüdür. 

Dövme sanayi üretiminde kullanılan dövme kalıplarının tasarımı, üretimin her 
aşamasında kullanılan alet ve vasıtalar ısıl işlem ve kalite kontrol sistem¬ 
leri içerisinde kullandığı alet ve vasıtalar yönünden gelişmiş teknolojiden 
yararlanır,.yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimine ihtiyaç duyar.Bu yönü ile 
ülkelerin ağır sanayi grubunda yer alandövme sanayi, gelişmenin ve sanayileş¬ 
menin an vazgeçilmez iş kollarından biridir. 

Çelik dövme deni.li.nce dövmeciliğin temel hammaddesi olan karbonlu ve alaşımlı 
çeliklerin en basit anlatımıyla belli, bir tav sıcaklığında bir dövme tezgahı 
yardımıyla plastik ceformasyonu kastedilir. Dövme parçaların ağır hizmet koşul¬ 
larında iş gören parçalar olması nedeniyle emniyet ve mukavemet özelliklerinin 
kazandırılması, dövme sanayinin konusunu teşkil eder. 

ülkemizde dövme sanayi 1960'i i yılların sonlarında otomotiv sanayinin kuouims- 
sına paralel olarak kurulup, gelişmiştir. Bu konuda iik adımlar NKEK (Makina 
Kimya Endüstrisi Kurumu) tarafından atılmış, özellikle savunma sanayi vb. kcnu- T . 
larda gerekli olan üretimi yapagelmiş dövmecilik konusunda yurdumuzun ihtiyacı 
dian ilk kadroları yetiştirmiştir. Halen otomotiv sektörü başta olmak üzere, 
iş makinaları, askeri araçların yürüyüş takımları, el aletleri, demiryolu sek¬ 
törüne parça üreten ve gerçekleştirdiği dış satım ile ülke ekonomisine döviz 
kazandıran dövme sanayi kuruluşlarımızın başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. 
Dövme sanayimizin geçtiğimiz yıllarda üretiminin £. 90'dan fazlasını teşkil eden 
ve mamul grupları itibariyle öndihgiller, aksonlar, kardan ve aks mili parçaları 
her türlü dişli taslakları, biyel kolları olmak üzere 1 kg.'dan az ve 100 kg.'a 
kadar dövme parçalar ürettiği ve dışsatımın hemen tamamının yine otomotiv par¬ 
çalarından oluştuğu görülmektedir. 

Dövme sanayi mamullerinin dövme taslakları adı altında ithalat mevzuatına göre 
gümrük tarife istatistik pozisyonları aşağıda verilmiştir. 

7207.19.40 Dövme taslakları (karbonlu çeliklerin) 
7207.20.93/99 " (karbonlu çeliklerin) 
7224.90.61/73 " (alaşımlı çeliklerin) 

Karbonlu çelikler ayırımı, bünvesinde % 0.25'den az karbon ihtiva edenler için 
19.40, 
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1i 0.25'den fazla karbon İhtiva edenler için İse 20.93/99 pozisyon no.lan 
ile İfade edilmektedir. 

Dövme sanayimizin yakın geçmişteki gelişmeleri ve mevcut dur.umu aşağıda 
yıllar itibariyle incelenmiştir. 

H. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM : 

I. Sektördeki Kuruluşlar : 

Kurulusun Adı 

- Omtaş Otomotiv 
Transmisyon Akşamı 
San.ve Tic.A.Ş. 
- Parsan Makina 
Parç.San.A.Ş. 

- Çelik Sanayi A.Ş. 

- Çimsetaş A.Ş. 

- Kanca El Aletleri 
Mak.San.A.Ş. 
- Altaş El Aletleri 
Dövme Çelik San.ve 
Tic.A.Ş. 
- MKEK Çelik Fab. 
(Çeliksan A.Ş.) 

- îzeltaş A.Ş. 

- Dövme Metal Ltd.Şti. 

- Armasan Armatür 
San. ve Tic.A.Ş. 

Veri 

Gebze/ 
Kocaeli 

İstanbul 

Derince/ 
Kocaeli 

Mersin 

Şirincvler/ 
İstanbul 

Tuzia/îst-, 

Kırıkkale/ 
Ankara 

Işıkkent/- 
İzmir 

Derince/ 
Kocaeli 

Eskişehir 

Mülkiyeti 

Özel - 

üretim Konusu 

Kamu 

Özel 

Otomotiv ve makina imalat 
sanayine dövme parça üretimi 

Otomotiv ve makina imalat 
sanayine dövme parça üretimi 
işlenmiş dövme 
Otomotiv sanayine dövme parça 
üretimi 

Otomotiv sanayi, inşaat makina- 
ları, yü/üyüş tk.dövme parç.ürt. 
Otomotiv sanayine dövme ;parça 
el aletleri üretimi 

Otomotiv san.dövme parça ve 
el aletleri üretimi işlenmiş 
dövme 

Demiryolları, denizyolları, r 
savunma san.dövme parça üretimi 
Otomotiv san.dövme parça ve 
el aletleri üretimi 

Otomotiv sn.dövme parça imali 

Muhtelif dövme parça üretimi 

ve diğer küçük çaplı dövme atelyeleri.. 

Sektörde bilinen belli başlı kuruluşlar yukarıda belirtilmiştir. Sektör içinde 
tam bir rekabet ortamının varlığı firmaları bilgi verme konusunda me yazık ki 
gereksiz bir gizliliğe itmektedir. Bu nedenle sermaye yapıları ve diğer husus¬ 
larda gereken bilgiler tam olarak sağlanamamıştır. 

Türkiye'de mevcut dövme kuruluşlarının hiçbirinde yabancı sermaye bulunmamaktadır. 



2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı i 

Yıllar itibariyle kurulu üretim kapasitesi ton/yıl cinsinden verilmiştir. 

1988 1989 1990 199i 1992 

Kurulu üretim kapasitesi .55000 57000 57000 60000 63000 
(ton) 
KKO % % 62.7 55 56.1 , 55 71 55 63.3 55 69.û 

Dövme sanayinde üretim kapasitesi, diğer sanayi dallarındaki gibi ölçülebilen 
kesin değerleri ifade etmemektedir. Çimento sanayinde yada tekstil sanayinde 
üretim kapasitelerini kesin değerlerle ifade edebilirken dövme sanayinde dövme 
preslerinin dövebileceği asgari ve azami ağırlıkta parça .birimlerinin değişken 
oluşu azami ağırlıkta parça üretimi, esas alınacak çok yüksek,en düşük ağırlıkla 
parça üretimi ile daha düşük bir kapasiteye ulaşılabilmektedir. Doğaldır ki 
ortalarraparça ağırlıkları esas alınarak üretim kapasitesi en doğru yaklaşım ola¬ 
caktır. Bazı kaynaklarda dövme sanayimizin kapasitesinin 100.000 ton/yıl olarak 
ifade edildiği görülmektedir. Preslerin ve dövme tezgahlarının seri ve yüksak 
adetlerde ve daha ağırlıklı parçaların üretilmesi halinde 100.000 ton/yıl üzerin¬ 
de dahi bir» kapasiteden söz etmek mümkündür.Ancak değişik tonajda ve nitelikteki 
dövme tezgahlarında geleneksel ve ortalamaağırlıkta parça üretimi esas alındı¬ 
ğında yukarıda verilen üretim kapasitelerinin mevcudiyetini' kabul etmek durumu 
vardır. 

5. Üretim : 

a) Üretim Yöntemi. - Teknoloji ■ 

Geçtiğimiz son beş yıl içerisinde dövme sanayimiz kapasite arttırımı yatırım¬ 
ları yanında özellikle kalite teminini arttıran ve prodüktiviteyi arttıran 
yatırımlar .içerisinde olmuştur. Üretim teknolojisi açısından gerçekleştirilen 
yatırımlar sıcak dövme konusunda yapılmıştır. Batı ve Japon sanayilerinde ge¬ 
lişim gösteren soğuk ve ılık dövme teknolojileri yurdumuza ancak talep miktar¬ 
ları yeterli düzeye gelindiğinde söz konusu olabilecektir. 
Kaldıki bu teknolojiden sıcak dövme teknolojisine göre üretilebilecek parça 
açısından dalla yetersiz kalmaktadır. Soğuk ve ılık dövme teknolojisinde tezgah 
gücünün daha yüksek olması dövme kalıplarının ömürlerinin azlığı, iş parçasın¬ 
da dövme sırasında veya sonrasında kılcal çatlakların oluşma ihtimali.ilk 
yatırımın fizibilitesi açısından yüksek üretim miktarları gerektirdiğinden 
hemen Dünya'da olduğu g.ibi ülkemizde de bu teknolojinin kullanım imkanı bulun¬ 
mamaktadır. 
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Dövme sanayimiz özellikle bu sektörün büyük firmalarının teknolojik düzey¬ 
leri açısından Dünyanın gelişmiş sanayi ülkeleri ile aynı düzeyde hatta 
bir bakıma daha öndddir. Dövme sektörünün kapasitesi açısından Batıda sa¬ 
dece Almanya ye kısmen İtalya'nın artış kaydetmesine-karşılık İngiltere, 
Fransa ve ABD’nin bu sektörden giderek çekildiği taleplerinin bu konuda 
ihtisaslaşan,ülkelere yöneldiği görülmektedir. Tayland, Endonezya ve 
Hindistan sektörün gelişen ülkeleri konumundadır. 

Türk dövme sanayi gerçekleştirdiği yenileme ve modernizasyon yatırımları 
ile kalite ve pruduktiviteyi giderek arttırmaktadır. Geliştirilen CAD/CAM 
teknolojisi ile kalıp dizaynı ve imali dövme sanayinde kullanılmaya başlan¬ 
mış kalitede aranan batı standartları gerçekleştirilen dış satım ile kendi¬ 
ni kanıtlamıştır. Sanayimizin bundan sonra gelebileceği yer üretim adetleri¬ 
nin artması halinde otomasyona yönelik yatırımlar olacaktır. 

Birim üretim Girdileri : 

1992 yilı fiatlanyla dövme sanayinin ürettiği ortalama 1 tön net dövme 
eğerleri ve maliyet yapısı aşağıda verilmiştir. parçanın girdi değe 

Girdiler* Miktar Değer TL. 

Dövme hammadde çelik 1273 kg. 
Kalınlık çelik 5.6 kg 
Elektrik enerjisi 1963 kvth 
Sıvı yakıt LPG ' 98 İt 
Direkt-endirekt işçilik 
Genel yönetim giderleri 
Amortisman 
Diğer giderler (IUM) 

Üretim Miktarları ve değeri ; 

6.032.747 
38.903 

1.168.04$ 
292.663 

2.874.178 
1.344.333 

380.4U0 
3.430.010 

38.7 

7.5 
1.9 

İS.5 
5.6 
2.4 

22 

100 

1988-1992 yılları arasında dövme sanayimizin üretimi ton/yıl olarak ağağıda 
verilmiştir... 

ton/yıl 1938 1589 1990 1991 1552 

Otomotiv ve.tarım alet 
ve vasıtaları san. 25538 22134 31665 30379 35572 

Makina imalat, el 
aletleri vb. 2468 3626 2773 2970 2365 

Yurt dışı için üretim 3454 6240 6C62 4651 5063 

Toplam 34500 32000 40500 38000 43000 
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Elde edilen bu üretimin cari yıl fabrika çıkış fiatları ile tutarları 
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. İhracat FOB, tutarlar alarak alınmış 
vade farkları, çapak ve diğer tali ürünler dışında net mamul tutarlarına 
ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Milyon Tl. 

Otomotiv ve tarım alet 
ve vasıtaları sanayine 
Makina imalat, el aletleri 
Yurt dışı satışlar 

1988 1989 1990 1991 1992 

79802 

6232 

9774 

113757 

12482 

.25308 

245545 

14350 

26359 

318138 

26353 

34.544 

621236 

35517 

54249 

Toplam 93808 ■ 151547 286254 379035 711002 

1988 yılı fiatları ile ortaiama üretim değeri t 

Milyon Tl. 1988 1989 1990 1991 1992 

95808 88865 112470 105527 119413 

Görüldüğü gibi dövme sanayi üretiminin gerçekleştirilen ihracatında otomotiv 
sanayine .yönelik üretim olduğu gözönüne alınarak sadece !»7'si makina imalat 
ve diğer sanayi kollartna yöneliktir. Üretimin S 5? gibi bir oranla otomotiv 
sanayine yönelik oluşu ülkemizde bu sektördeki gelişmenin .izlenmesini gerek¬ 
tirmektedir. 

Altıncı beş yıllık plan döneminde verilen hedefler ve gerçekleşme düzeyi 
karayolları taşıtları imalat sanayi va tarım traktörleri .imalat sanayi için 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Miktar Adet 
1988 Gerçekleşme 

Miktar Adet 
1954 Plan hedefi 

Ortalama yıllık 
artış K'si 

1992 i 
Ulaşılan 

Çek ici 114 767 29.9 250 

Kamyon 12766 23200 13.4 21010 

Kamyonet 7282 12800 14 16990 
Minibüs 6412 11500 13 11615 
Otobüs 856 3525 22.2 1495 
Midibüs 1449 2750 12.5 6399 
Otomobil 120796 224300 15.5 265245 
Tarım traktörleri 31327 49100 12 21838 

Toplam 181002 327942 344892 

6. plan döneminde, karayolu .taşıtları üretiminin yıllık ortalama % 12.6 artış 
göstereceği planlanmış, tarım traktöründe ise % 12 oranında bir büyüme öngö¬ 
rülmüştür. 1994 plan hedeflerinin toplam araç üretimi bakımından daha 1992 
yılında aşıldığı görülmektedir. 
Bu gelişmeye paralel olarak dövme sanayi üretimi artış göstererek 1992 yılın¬ 
da 43000 tonlar düzeyine ulaşmış yaklaşık 36000 ton otomotiv sanayine dövme 
parça üretimi gerçekleştirilmiştir. 



Doğaldır ki Türkiye'de üretilen yukarıda belirtilen araçların dövme parça¬ 
larının, gerek mamül parça CKD parça ithali gerekse dövme taslaklarının it¬ 
hal edilebilmesi nedeniyle yurt içinde tamamı üretilmemektedir. Ayrıca üre¬ 
tilen araç sayısı dışında bir miktar yedek parçaya yönelik dövme parça üret 
timinin varlığıda gözözüne alınarak üretilen araç sayısına eş değerde dövme 
parça üretildiği söylenemez. 

Bu bilgiler ışığında 1988 yılında üretilen toplam araçlar için gerekli dövme 
parça üretimin yaklaşık 23000 ton olacağı ve 1992 yılında üretilen araçlar 
için toplam 40875 ton dövme parça üretimi yapılacağı varsayılarak aşağıdaki 
sonuçlara varabiliriz. 

- 1988'den 1992'yılına toplam araç sayışı üretim artışı % 90.5'dir. 
- üretilen araçlar için ortalama dövme parça talebi 23000 ton'dan 40875 tona 

ulaşılarak % 77.7 oranında artmıştır. 
- Suna karşılık dövme parça üretiminin aynı oranlara yakın artması gere- 

'kirken üretimde iç piyasa otomotiv dövme taslakları artışı 88'den 92'ye 
"sadece % 25 kadar gerçekleşebilmiştir. 

Eonun nedenleri acaba fiat artışlarımıdır? Ortalama dövme parça fiat artış¬ 
larının ortalama yıllık döviz kurları iie mukayesesi aşağıda verilmiştir. 
(Ortalama döviz kuru iiclli yılın aylık kurlar ortalaması oiarak alınmıştır.} 

Otomotiv Sanayi için yurr içi 
S Ortalama kuru Dövme parça fiatları ortalaması 

İ9SS 1420,04 ICO 2796,34 100 
1989 2066,32 5139.46 
1990 2639,75 7754,46 m 

1991 4273,08 10472,29 
1992 6300,66 443,69 17564,13 624,53 

Tablodan ç ;örüleceği üzere iç piyasa dövme parça fiatları S bazında pahaiılan- 
mış görülüyor. Dolar bazında 1988 yilında iç piyasada 1.97 S olan dövme fiatı 
1992 yılında 2.77 S/kg.'a çıkmıştır. Döviz kurlarının düşük tutulması aşırı 
deçerii TL.sı, dış fiatların döviz bazında sabit kalması halinde yurt içi 
fiatları yüksek kalmaktadır. Yapısal enflasyon hammadde fiatları ve işçi üc¬ 
retlerinin artması, enerji, pahalılığı iç'fiatların artmasına neden olmuştur. 

Bu sonuç doğal olarak ithalatı hızlandırmıştır. Ayrıca gümrük ve fonların 
giderek aşağı çekilmesi, yurt içi. taleplerimizin ithalat yolu ile karşılanmasına 
necen olmaktadır. 

Şu halde maliyet ve para politikası dövme sanayinde kapasite kullanımını ta¬ 
lep artışına rağmen yeterince arttıramamı ştır.' 



Diğer bir neden otomotiv sanayinde yeni mamullerin ve yeni modellerin 
devreye girmesi ekonomik olmayan adetlerde üretim yapılması ve montaja da-' 
yalı sanayinin hızlanmasıdır. Otomotiv sanayine 1990 kararları ile getiri¬ 
len teşvikler kısa dönemde ith,alatı hızlandıran sonuçlar vermektedir. 

Bilindiği üzere 10 Nisan 1990 tarihli teşvik kararları ile otomotiv ana 
ve yansanayi özel önem taşıyan sektör konumuna getirilmiş otomotiv sanayinde 
komple yeni yatırımlar ve tevsii, yatırımları parça’ithalatı açısından sadece 
% 13 fon ödenmek suretiyle gümrük muafiyetinden yararlandırılmıştır. Otomotiv 
sanayinde yabancı yatırımcıları özendiren bu teşvik kararı sonunda ülkemizde 
marka ve model enflasyonu yaşanmaya başlamış üretimden önce bu araçların it¬ 
halatı hızlanmıştır. Esasen ülkemizdeki mevcut ana üretici firma sayısı ve 
üretim adetleri ölçek ekonomisinden uzaktır.. Yeni marka ve model arayışları 
ve yeni otomotiv firma yatrrımları yan sanayi açısından üretim ve talep dü¬ 
şüklüğü yaratmaktadır. 8u gün halen yeni yatırımlar ye yeni model üretimine 
yönelik mevcut tesislerin tevsi yatırımlarında üretilen aracın bünyesine gi- 
renCKD aksam ve parça ithalatı sıfır gümrükle ithal edilebilmekte CKD muafi¬ 
yeti tesis üretime geçtikten sonraki ilk iki yıl için limitsiz, daha sonraki 
yıllar için aracın bünyesine giren parçaların S30'u için uygulanacak ve CKD 
ithalatında sadece % 18 fon ödenecektir. 

8u'kararların üretilecek araçlarda yerli muhtevayı azaltan, ithalatı özendi¬ 
ren ve yan sanayi açısından talebi azaltan uygulamalar olarak görülmektedir. 
Nitekim üretilen araç sayısın artmasına rağmen yan sanayimizin kapasite kul¬ 
lanımlarının aynı düzeyde artmadığı rakamlarla sabittir. 

. Dış Ticaret Burumu : 
) Ürün İthalatı : 

Dövme sanayi üretimi esas iti.bari.yle ara maldır, üretilen dövme taslakları 
ana sanayinin kendisi yada diğer yan sanayicileri tarafından işlenerek mamul 
hale gelebilmektedir. Dövme sanayimizin içinde bazı firmalar işieme hatian 
yatırımları ile işlenmiş parçada üreterek ana sanayinin hizmetine sunabilmek¬ 
te ve hafta işlenmiş parça .ihracatı çerçekleştirebilmektedir. 

Dövme taslakları .ithalatı denilince bizatihi taslak ithalatı söz konusu isede 
dövme taslaklarından işlenmiş parçalar, CKD aksam ve parçalar, motor, şanzı- 
man ve öifransiyel grupları dişliler ve hatta otomobil, traktör ve ticari araç 
ithaiatı otomotiv yan sanayinin olduğu gibi dövme sanayinin üretim kapasite¬ 
sini etkiler. 

Elde edilebilen verilerle son iki yılın dövme taslakları ithalatı aşağıda 
verilmiştir. Ancak belirtildiği gibi esas itibariyle komple işlenmiş parça¬ 
lar ithalatı daha büyük boyutlardadır. 



1991 1992 

Dövme taslakları ithalatı kq. Tutar & kq. Tutar $ 

G.T.I.P. 7207.14/90 44693 108624 66977 113998 

7207.20/93 68078 192364 5932 18901 

7207-20/99 2561720 2208199 787582 1438467 

7224.9.0/61 1232690 2013321 751159 . 996525 

7224.90/73 99545 225242 141596 897680 

Toplam 4006726 4747750 1753246 3465571 

1992 yılı ortalama taslak ithalatı 1.98 $/kg. olarak (FOB) gerçekleşmiştir. 
Doğaldır ki kullanılan çelik karbon yada alaşımlı oluşuna göre .ithal fiatı 
değişebildiği gibi parçanın özelliğine göre de fiat değişkendir. 

ithal edilen dövme parça taslakları 1.98 $/kg. iken 1992 yılı .iç piyasa fiatla- 
rınln $ bazında 2.77 S/kg. olduğu görülmektedir. 

Dövme taslak ithalatı, ithalat 91 yönetmeliğine göre aşsğ.ıdakl:.gibi gümrük ve 
fen vergi yükleri taşır. 

Gümrük Gümrük 
A- V£ EFİA Diğer ülkeler 

G.7.İ.F. 7207.19.40 CİF % 6 CİF % 12 300 S/ton 
7207.20.93/99 CİF % 5.7 CİF % 12 3C0 S/ten 

.722*.90/61.73 CİF % 6 CİF % 10 300 S/tcn 

Kalen banka masrafları ve kur artışları dışında gümrük ve fon vergileri olarak 
AT vs Er TA ülkelerinde 1118-20 diğer ülkelerde 9525-27 korumanın varlığı görül¬ 
mektedir. 

Hammadde İthalatı = . 

Dövme sanayinin ana hammaddesi karbonlu ve yüksek alaşımlı çeliklerdir. Ülkemiz¬ 
de gerek kurulu kapasitesi ve gerekse kalite standartları açısından kurulu 
Asil Çelik, sektörün ihtiyacı olan çeliklerin temininde vazgeçilmez kaynaktır. 
Halen 220.C0Q ton yıllık üretim kapasitesinin 1996 yılında kontünü döküm 
yatırımların devreye girmesi ile 255.000 ton/yıla çıkacağı bilinmektedir. 

Dcvme sanayi ihracat teşviklerindeki hammaddenin sıfır gümrükle ithali ve diğer 
nedenlerle Asil Çelik dışında hammadde çelik ithaline gitmektedir. 1938-1992 
yılları arasında sektörün çelik ithalatı ton bazında aşağjya çıkarılmıştır. 
Dövme kalıplarının imalinde kullanılan kaiıplık çelik ithaii aynı tabloda 
gösterilmiştir. 



Ton/yıl 
İthal Edilen Çelikler 1988 1989 1990 1991 1992 

Dövme çelik hammadde 800 2715 5861 3212 1780 
(karbon ve alaşımlı) 
Kaİıplık çelik 331 251 523 136 188 

Çelik ithal bedelleri 1988 1939 1990 1991 1992 

(CİF 1000 $ olarak) 

Dönme çelik hammadde 380 1591 3055 1621 929 

Kaİıplık çelik 618 508 810 271 363 

Çelik ithalatının ülkelere 

qöre da3ılımı(ton/yıl) 1988 1989 1990 1991 1992 

AT ülkeleri toolamı 

Dövme hammadde çelik ■ 1806 • 200 730 

Kaİıplık çelik 331 251 623 136 133 

EFTA Ülkeleri - - - - -

Diyer Ülksier 

Brezilya - Kanada 
Dövme hammadde çelik 800 2/15 6037 3012 1050 

Çelik ithal bedellerinin 

Ülkelereaöre daSılımı 
(CİF İOCO $ olarak) 

AT Ülkeleri toolamı 

Cövme hammadde çelik - - 895 92 37i 

Kaİıplık çelik 618 508 810 271 368 

EFTA ülkeleri - - - - -

Dicer ülkeler 

Srezilya - Kanaca 360 1591 2161 1528 555 



Yukarıda ard arda sıralanan tablolardan çıkarılacak sonuçlar için şunlar 
söylenebilir. 
- Türk dövme sanayi temel hammaddesi olan çeliği yurt içinden sağlamaktadır* 

Ortalama 1 kg. net mamul için 1.200 kg.hammadde kullanıldığını varsayarsak 
yıllar itibariyle çelik ihtiyacı ve ithalle karşılanan oranı görmek mümkündür. 

Yıllar 1000 ton/yıl 1988 1989 1990 1991 1992 

Dövme çelik 'ihtiyacı 41400 38400 48600 45600 , 51600 

İthal edilen çelikler 800 2715 3861 3212 1780 

İthal S'si 1.9 7 12 7 3.5 

Asil Çelik yıllık 200.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile yurt içi çelik tale¬ 
binin % 90'dan fazlasını karşılamış görülmektedir. 

- Kalıptık çelikte büyük blokların, üretimi henüz ülkemizde yapılamadığında! 
büyük ölçüde yurt dışı kaynaklardan ve AT ülkelerinden temin edilmektedir. 

- 1988 - 1992 döneminde ithal edilmiş görülen 14368 ton çeliğin 2734 tonluk 
kısmı AT ülkelerinden, kalan Brezilya ve Kanada'dan ithal edilmiştir. 

- Dövme«sanayi temel hammaddesi olan çelik ve kalıplık çelik ithali için 1988-. 
1992 yıllarında 10,331.000.- î'lık ithalat yapılmıştır. 

Hammadde bakımından sektörün herhangidir seruzu bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıl¬ 
larda işletme sermayesi yönünden yapısal sorunlar yaşayan Asil Çalik'in finans¬ 
man yükünden kaynaklanan maliyetleri en aza indirildiğinde fist yönünden dışa 
yöneler, taleplar yurt içinde kalacak, kapasite kullanımının artışı prodüktivite¬ 
yi. getirecektir. 

c) ihracat : 

Türk .dövme sanayinin yıllar itibariyle Gerçekleştirdiği ihracat miktar- ton ve 
F08 $ bazında aşağıda verilmiş, gerçekleştirilen ihracat AT, 8FTA ve diğer ül¬ 
keler tazında incelenmiştir. 

Yıllar itibariyle dcvme 
parça ihracstı 1988 1989 1990 1991 1992 

Miktar(ton) 3494 6240 6062 4651 5063 

Cari fiatlaria FOB BinS 6324 10342 9835 7661 7489 

Ülkeler bazında dövme 
parça ihracatı miktar(ton) 1988 1989 1990 1991 1992 

AT ülkeleri 2094 4140 4112 3116 37i 3 

8FTA ülkeleri - - - - -

Diğer ülkeler 
Amerika 
Pakistan 

1400 2100 1900 
50 

1500 
35 

1350 
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Dövme parça ihracatı 
ülkeler bazında 
FOB Bin $ 1988 1989 1990 1991 1992 

AT ülkeleri 

EFTA ülkeleri 

Diğer ülkeler. 
Amerika 
Pakistan 

3574 6342 ■ 6053 4613 5239 

2750 4000 3666 2899 2250 
166 149 

Tablolardan görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlara varmak mümkündür. 

- Türk dövme sanayi geçtiğimiz beş yılda 41.701.000 $ tutarında dövme parça 
dışsatımı gerçekleştirmiştir. 

- Miktar olarak 25510 ton dövme parça dış satımı tamamen gelişmiş ülkelere 
AT. ülkeleri ile Amerika'ya gerçekleştirilmiştir. 

- Dönem içinde dış satım payı toplam üretimin S 13.5 gibi bir boyutunu' 
kapsamaktadır. 

- Yıllar itibariyle kc/$ bazında ihraç fistları : 

İhraç fiatlarının giderek azaldığı müşahade edilmektedir. Batı sanayinde özel¬ 
likle otomotivde yaşanan resesyon talepleri düşürürken aynı zamanda fiat düzeyle¬ 
rin ide etkilenmiştir. Doğu blokunun çözülmesi ve damping fistlarla Avrupa pazarına 
girmiş olmaları dövme sanayinin dış satımını olumsuz etkilemiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda ihracata verilen teşvik ve desteklerin giderek azaltılması 
1592 yılı başından itibaren DFÎF desteğinin kaldırılması, ihracat istisnasının 
hemen hemen sıfırlanması, ihracat eximbank kredilerinin yetersizliği ve döviz 
kuruna karşı TL.sının değerlendirilmesi ihracatın olumsuz yönde gelişmesinin 
diğer nedenle.rindendir. 

Halen ihracatın teşviki adeta İthalatı özendiren hammaddenin gümrük muafiyeti! 
ithalinden ve işlemeyen enerji indiriminden ibarettir. 

İhracatın doğrudan teşviki GATT hükümlerine uygun olmamasına karşılık gelişmiş 
ülkelerde dolaylı mekanizmalar yoluyla otomotiv,otomotiv yan sanayi önemii 
oranlarda desteklenmektedir. İktisadi kalkınma vakfının "Dünya'da ve Türkiye'de 
ihracat teşvikleri "konulu araştırması gelişmiş ülkelerin ihracat teşviklerini., 
ihracatı kredilsndirme, sigortalama ve devlet garantisi yoluyla verdiklerini 
ortaya koymaktadır. Burada belirtilmesi gereken ülkemizdeki ihracat teşvikle¬ 
rinin çok düşük düzeylerde kaldığıdır. 

1983 1939 1990 1551 1992 

KG/î ihraç fiatı i,Si 1.63 i.63 1.65 1.43 
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İktisadi kalkınma vakfından alınan ihracat teşvik oranları bazı ülkeler 
itibariyle aşağıda verilmiştir. 

ÜLKELER S 

Türkiye 5 
Yunanistan 37.6 
İtalya 19.3 
İspanya 16.9 
İsveç 15.8 
F ransa 14.8 
Hollanda 11.4 
Almanya 9 

Portekiz 7..5 

İngiltere 7.4 
İsviçre 4.2 
Belçika 2.5 

İhracat politikaları diğer politikalar ile ve özellikle ithalat politikası 
ile bütünleştirilmeli ve karşılıklı ticaret ilkesi esas alınmalıdır. Otomotiv 
ürünleri .ithalatında bulunduğumuz ülkelerden yapılacak alımlara karşı otomotiv 
ve yan sanayi ürünlerimizin, o ülkelere ihracatı (off-set) sağlanmalıdır. 

5. İSTİHDAM : 

Dövme sanayimizin vıllsr itibariyle istihdam curumu aşağıda verilmiştir. 
(Silçi alınamayan firmalar için yapılan tahminlerle) 

işse 19S? 1590 1991 1992 

Teknik ve idari, personel 522 530 360 3—3 37C 
Düz ve kalifiye işçi 2050 15İ0 2000 1940 1740 

Dcvme sanayimizin sony: iiarca gerçekleştirdiği, yatırımlarla emek rantsbnitesi¬ 
nin arttırdığı söylenebilir. Üretim artışlarına karşın personel sayısınca 
azalma bu gerçeği Göstermektedir.. 

6. YATIRIMLAR ; 

Dövme sanayi geçtiğimiz beş .yıl içinde yaklaşık 12-13 milyon S'İlk yatırım gerçek¬ 
leştirmiştir. Genel oiarak yapabilirlik yönünden bir eksiği bulunmayan sektör 
özellikle pruduktivitey.L yükseltici ve kaliteyi temin eden yatırımlara hız ver¬ 
miştir. Bu sayede mevcut kapasitenin kullanılmasına engel teşkil eden darboğaz¬ 
lar aşılmaya çalışılmıştır. 

Teknoloji yönünden özellikle sektörün ileri gelen firmaları gerçekleştirdikleri 
yenileme ve odcernizasyon yatırımları ile çağın gerektirdiği en..modern üretim sis- 
temlerine ulaşmışlardır. Kalıp üretim teknolojisinde bilgisayar destekli tsss- 
rım ve çizim teknikleri CAD ve CAM sistemleri üretime girmiş, tavlama ocakları 
geleneksel sıvı yakıtlı fırınlar yerine endüksiyonla tavlama yöntemine dönüştü¬ 
rülmüştür. CMC torna ve freze tezgahları, konvans.iyonel tezgahların yerini al¬ 
mıştır. Sektörün ısıl işlem kapasitesi firmaların bünyelerinde oluşturulan yatı¬ 
rımlarla arttırılmıştır- Üretilen parçaların her aşamada kalite kontrolü istatis¬ 
tik! proses kontrol cihazları, çatlak kontrol cihazları ve t3hribatsız sertlik 
ölçme cihazları va. bu denemde gerçekleştirilen yatırımlarla sektöre kazandırıl¬ 
mıştır.. 
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Dövme sanayiine yönelik yatırımlar kullandıkları alet ve vasıtalar yönünden 
pahalı endüstriyel yatırımlardır.Dünyada gelişen teknoloji özellikle kalıp 
üretim tekniklerinde ve dövme otomasyon yatırımlarında gelişmektedir. Bu 
gün sektörümüzün geldiği nokta övünülecek düzeye ulaşmıştır. Ulaşılan 
kapasite bakımından dövme sanayimizyurt içi talepleri karşılayabilecek 
konumdadır. Son yıllarda üretilen otomobiller büyük parça üretimine 
yönelik yeni yatırımları gündeme getirmiştir. Bu konuda yeni yatırımlar 
1994 yılından itibaren yeni kapasiteleri devreye sokacaktır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN ÖZET?. DÜNYA'DAKİ GELİŞMELER : 

Dünyamızda ağır sanayi ve özellikle otomotiv sanayinde ileri gitmiş pikelerin 
dövme sanayileri mevcuttur. Aşağıda Alman dövmeciler birliğinden alınmış ül¬ 
kelere ve yıllara göre dövme üretim rakamları verilmiştir. Rakamların büyüklü¬ 
ğü esasen Dünyada dövme mamullere olan talep büyüklüğünü göstermesi açısından 
önemlidir. 

Ülkelerin yıllık dövme üretimi (1000 ton) 

Ülkeler 1987 1988 ' 1989 

Almanya 782 866 924 
Fransa 154 173 189 
Belçika 15 16 18 
İspanya 144 153 144 
İsveç 67 71 71 
İtalya 325 351 390 
înciltere 223 261 271 
ABD+Kanads 712 800 ? 
ûaponya 1792 20.54 ? 

Tablodaki üretim miktarlarına göre ülkemizin aynı yıllarda 19S8'de 34.5 ,.. 
1989'da 32 bin ton üretimleri, önemsiz gibi görülebilir. Ancak ekonomik adet¬ 
lerde yoğunlaşacak taleplerle Türk dövme sanayinin üretim miktarı çok daha 

. yukarılara çıkabilecektir. 

Türkiye kapasite itibariyle Hindistan'ın gerisinde fakat buna karşılık 
yıllardır dövme sanayine yatırım yapan İran. Irak, Mısır, Pakistan ve Pasifik 
ülkelerinin: -önündedir. Sor, yıllarda Tayland ve Endonezya dövme sektörüne 
büyük ağırlık vermekte ve geni.ş yatırımlar yapmaktadır. 

Gelişmiş sanayi ülkeleri, ağır hizmet koşulları içeren dövme sanayine yeni, 
yatırımlar yapmamakta aksine bu sektörden giderek çekilmektedirler. Alman 
otomotiv sanayinin Opel, ford, MAN gibi firmaları kendi dövme tesislerini 
kapatarak bu mamulleri doğrudan ihtisas sah.ibi. üretici kuruluşlardan temin 
etmek yoluna gitmektedir. Yukarıdaki tabloda 1985 ve daha gerilere ■ gittiği¬ 
mizde o yıllara göre üretilen araç sayısı ve dcvme p3rça talebi artmış olma¬ 
sına rağmen dövme üretimleri, aynı düzeyde artmamakta aksine taleplerin geliş¬ 
mekte olan ülkelere yöneldiği görülmektedir. Bu açıdan Türk dövme sanayinin 
daha büyük hacimlerde dış satım gerçekleştirmesi beklenmelidir. 
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Özet'olarak dövme sanayimizin 1988-1992 dönemi Faaliyetlerini verilen tablo
lar ışığında şöyle ifade edebiliriz. 

- Dövme sanayimizin teknolojisi yenidir. Sıcak dövme teknolojisi daha çok uzun 
yıllar değişmekten uzak görülmektedir. 

- Üretimin % 90'dan fazlası otomotiv ana sanayine yönelik olmaktadır. Bu konu
mu ile otomotiv yan sanayidir. 

- Son beş yılda kurulu kapasite 7000 ton, üretim artışı ise 8500 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

- Sektör karbonlu ve alaşımlı son beş. yılda yaklaşık 225.000 ton çelik tüket
miştir. Bunun sadece 14368 tonu ithal edilmiş hemen hemen tamamı Asil Çelik 

- kaynaklarından temin edilmiştir. Bu firmanın kapasitesi daha büyük üretimleri, 
karşılamaya yeter görülmektedir. 

- Sektör bu .dönem içinde 42 milyon $ civarında ihracat gerçekleştirmiş buna 
mukabil yatırımlar için 13 Milyon $ hammadde ve kalıplık çelik ithali için 
10.3 milyon S’İlk ithalat yapmıştır. İşletme malzemeleri ve yedek parça ihti
yaçları gözönüne alınmazsa sektör Türk ekonomisine döviz kazandıran bir feektör 
konumundadır. 

- Denem içinde 188.000 ton dövme parça üretimi gerçekleştirilmiş 1992 fistları 
ortalama $ kuru esas alınarak toplam 320 milyon S’lık üretim gerçekleştiril
diği söylenebilir. 

- Ortalama 2300 personele istihdam yaratıldığı görülmektedir. 

IŞDÎNÇİ PLftN DCNEHÎ-V0S SELlSMSLSR. 

1. Talep Projeksiyonu ve üretim hedefleri : 

Dövme sanayinin otomotiv yan sanayi konumunda olduğu ve üretiminin K9G'dan 
fazlasının bu sektöre yönelik olduğu belirtilmiştir. 

Buna göre 1995-1959 döneminde otomotiv sanayinde beklenen gelişmeleri .ince
lemek gerekecektir. 6. beş yıllık planda otomotiv ve tarım alet ve makina-
ları sektörünün öngörülen hedeflerinin üzerinde üretim adetlerine ulaştığı 
görülmüştür. Sen yıllarda ülkemizde fert başına milli gelirin nisbeten art
tığı refah seviyesinin geliştiği ve önümüzdeki plan döneminde gelişeceği 
gözönüne alınarak, Dünya ülkeleri arasında 1Q00 kişiye düşen araç sayısının 
ülkemizde henüz çok düşük düzeylerde buleriduğu bu alanda büyük potansiyelin 
bulunduğu belirtilmekle otomotivde daha büyük adımların atılacağı beklenmek
tedir. Nitekim özellikle otomobile olan talep artışı bu sektör de yer alan 
firmaların projeksiyonlarını 800.000 adet/yıl gibi üretim adetlerine yönlen
dirmiştir . 

1992 yılı üretim adetleri baz alınarak ve her yıl % 10 gibi aslında son 
yıllar trendinin altında bir oran öngörülerek 1999 yılında ulaşılacak ticari 
araç ve traktör üretim rakamları ile % 15 yıllık artış öngörülerek ulaşı
lacak otomobil üretim adetleri aşağıya çıkarılmıştır. 



Araç Cinsi 1992 üretim Adet 1999 Muhtemel üretim Adet 

Çekici 
Kamyon (orta tip) 
Kamyonet 
Minibüs 
Otobüs 
Midibüs 
Otomobil 
Tarım traktörleri 

Toplam 

250 487 
21010 40927 
16990 33096 
11615 22626 

1495 2912 
■ 6399 12465 
265245 624016 

21888 42637 

344892 779166 

1999 yılında üretileceği öngörülen araçların ortala 
talepl eri aşağıda verilmiştir;. 

Araç Cinsi Üretim Adedi Bi.rim araçta Ortalama 
üretim girdisi dövme 

-parça/kg  

değerlerle dövme parça 

Toplam Oövne Parça 
talebi kg. 

Çekici 487 585 kg. 284.895 
Kamyon(ortâ tip) 40927 333 kg. 13.628.691 
Kamyonet 33096 137 kg. 4.534.152 
Minibüs 22626 133 kc. 3.009.258 
Otobüs 2912 500 kc. 1.456.000 
Midibüs 12465 535 kg. 6.668.775 
Otomobil 624016 62 ko. 51.165.312 
Tarım traktörleri 4263" 160 kc. 7.674.660 

Toplam 779166 araç S3.425.743 

Yapılan hesaplamada 1999 yılında toplam araç üretiminin EGO.000 seeds ulaşacağı 
ve dövme 'parçalarının tamamının yurt .içinden temin edileceği düşünülürse 86.000 
ton dövme parça üretim kapas iteaine ulaşılması gerekecektir. 

Yedek parça ve ihracat içir. 10.000 ten üretim düşünüldüğünde 1995 yılı dövme 
kapasitesinin 98.000 ten cibi bir kapasiteye ulaşması gerektiği sonucuna varmak 
mümkündür. 

Ancak otomotiv sanayine Nisan İ990'cs getirilen teşvikler çerçevesinde ötell.ikle 
yabancı ve yeni yatırımların düşük ve ekonomik olmayan adetlerde üretim yapmala¬ 
rı kendilerine getirilen CKD parça ithal müsaadesi,sıfır vergi ile sadece % 18 
fon ödenmek suretiyle parça ve mamul akşamlar ithali, dövme parça talebinin araç, 
üretimi sayısı artışı ile doğru orantılı olmayacağı sonucunu vermektedir. Dövme 
sanayinin ekonomik olmayan adetlerde parça üretimi fiat yönünden bu taleplerin 
yurt dışına kaymasına yol açacaktır. Yeni ve çok çeşitli modelde araç üretimi 
yine aynı gerçekler ışığında gerek dövme parçalarının gerekse mamul aksam ve 
parçalarının ithaline yol açacaktır. Bu sebeplerle 1999'da üretileceği varsayı¬ 
lan araçların dövme parçaya yönelik taleplerinin % 15 kadarının ithal yoluyla 
karşılanacağı düşünülmelidir. İthal edilecek bu bölümün mamül aksam ve parçalar¬ 
dan oluşacağı kabul edilebilir. 



Yedinci Plan Dönemi Yatırımları : 

1999 yalı dövme parça talebinin % 85'in.in yurt içi dövme sanayi tarafından 
karşılanacağı kabul edilirse, otomotive yönelik üretimin bu yılda 75.000 ton 
düzeyinde olacağı görülmektedir. 10.000 ton kadar üretimin yedek parça, makina 
İmalat sanayi ve ihracat için yapılacağı varsayılarak toplam talebin 85-000 ton 
civarında gerçekleşeceği kabul edilmelidir. 

8una göre mevcut 62.000 ton/yıl üretim kapasitesinin plan dönemi içerisinde 
23-25 bin ton kadar arttırılması gerekecektir. Halen mevcut tesislerin daha 
yüksek adetlerde talep ile verimliliğinin artacağı ve teorik üretim kapasite¬ 
lerine ulaşılacağı sözkonusu isede sektörün 25.000 tonluk yeni bir üretim kapa¬ 
sitesine, bu kapasitenin gerektirdiği yatırımlara ihtiyacı olacaktır... 

Son yıllarda büyük ölçüde yenileme.ve modernizasyon yatınm.larıile kendisi yeni¬ 
leyen' sektör bu defa yeni dövme'presleri, endüksiyon tav fırınları, ısıl işlem 
tesisleri ve kalite kontrol alet ve vasıtaları yatırımları ile üretim hacmini 
talep doğrultusunda genişletecektir. 

Sektörün 85.000 ton üretim kapasitesine ulaşabilmesi için gerekli finansmanın 
35-4Q milyon S civarında olacağı ve 1994-1999 yıllan arasında beş yıl içinde 
yatırımların tamamlanacağı beklenmelidir. 

Yedinci Plan Dönemi İthalat P-o.jeksj.ycnu : 

Dövme sanayinin temel hammaddesi olan çelik ihtiyacının pian döneminin son yılı 
olan 1999 yılında yaklaşık 100.000 ton olacağı kabul edilebilir. Yurt içinde 
monopol konumunda olan çelik üreticisi Asii Çelik'in halen mevcut 200-220 bin 
ton kapasitesi kontinü üretime geçilerek 1999 yılında 255.000 ton/yıl düzeyine 
gelmektedir, konuyla ilgili yatırımların ilgili firma tarafından devam ettiği 
bilinmektedir. . Esasen firma bütün üretimini dövme kalitesinde çeiik üretimine 
hasredebilir. 8u nedenle dövme sanayinin hammadde temini açısından büyük çıkın¬ 
tılarının olacağı söylenemez. 

Çevre ile İlgili Sorunlar. Diğer Sektör İlişkileri : 

Dövme sanayi zararlı atıkler yönünden belkide en masum sektörlerden biridir, üre¬ 
tim presesi itibariyle kimyasal atıkları ve zararlı baca gazları sözkoousu değil¬ 
dir. Genelde eyşel atık dediğimiz prosesle ilgili olmayan atıkları sözkonusudur. 

Genelde, İstanbul ve Kocaeli illeri içerisinde yoğunlaşan sanayi doğaldırki çev¬ 
renin genel sorunlarından soyutlanamaz. 

Sektör direkt olarak otomotiv ana sanayi ve çeiik endüstrisi ile içli dışlı bir 
yapı arzetmektedir. 



V. DEĞERLENDİRME. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER, AT İLİŞKİLERİ 

Buraya kadar Türk dövme sanayi He ilgili mevcut durumu ve yedinci plan döne-1 
minde öngörülen hedefler incelenmeye çalışılmıştır. Esasen sektörün temel so¬ 
runları, otomotiv sanayi ile olan ilişkileri ve globalleşen Dünya İçerisinde . 
özellikle AT ile gümrük birliğine girme öncesinde sektörün meseleleri,bunlarla 
ilgili çözüm ve. düşünceler bu bölümde verilmeye çalışılmış, konunun genişliği 
gözönüne alınarak bu konudaki, teşditlerimiz ana başlıklar altında verilmiştir. 

- Otomotiv ana ve yan sanayi ülkeni.n sosyal ve ekonomik gelişmesini destekleyen, 
ülkenin hammadde, imalat, savunma ve hizmet sektörülerinin gelişmesinde istihda¬ 
mın arttırılmasında büyümenin temini ve milli • gelirin arttırılmasında geniş bir 
tabana yayılmasında önemli rol oynayan temel sektörlerdir. 

ülkemizde otomotiv ve yan sanayi katma değer ve istihdam yönünden tüm imalat 
sektörleri içinde % 10 oranında ağırlığı olan sanayi, dallarıdır. Bu bakımdan 
lokomotif sektördür ve uygulanacak stratejiler ülke kalkınmasında etkin rol 
oynar. 

- Ülkemizde ana otomotiv sanayinde marka ve model enflasyonu yaşanmaktadır. 
Yakın, zamana kadar 11 adet traktör üreticisi firma üretim ve pazar savaşı vermekte 
idi. Bugün sadece 2 üretici firma ayakta kalabilmiştir. Otomobil üretiminde de 
mevcut '3 firmaya 1990 teşvik kararları ile 2 ve görüldüğü kadarı daha fazla fir¬ 
manın gireceği görülmektedir. Dünyada kabul gören ölçeklere göre bir otomobil 
fabrikasının yıllık üretimi minimum 150.000-300.000 adet düzeyinde ol malıdır. 
Ticari araçlarda da aynı durum sözkonusudur. Sektörün Avrupa ve Dünya pazarların¬ 
ca fiat bakımından rekabet edebilmesi için üretim miktarlarının bu düzeye geti¬ 
rilmesi zorunludur. Aynı şekilce otomotiv yan sanayin.ir.de başarısı ekonomik öl¬ 
çeklere ulaşan adetlerde üretim yapması ile mümkündür. 

Dövme sanayimiz yukarıda yaşanan ekonomik ölçek socur.unu miktar azlığı ve çeşit 
çokluğu ile yaşamaktadır. 

Türkiye'de .talep artışına paralelolarak ölçek ekonomisine uygun adetlere çelin-’ 
neden otomotiv sanayinde yeni yatırımlara teşvik verilmemelidir. Varolan kapasi¬ 
teleri ekonomik üretim hacmine-ulaşmasına ve kapasite kullanım oranlarının 
arttırılmasına çaba harcanmalıdır.' 6u sayede istikrarlı ve rekabet edebilir fist 
düzeyleri oluşabilecektir. 

- Son yıllarda taşıt alım vergileri, KDV ve kullanım vergilerinin arttırılması 
otomotiv ana sanayinin üretim artışını frenler niteliktedir. Ayrıca bu olğu güm¬ 
rük vergilerinin düşürülmesi ile çok sayıda marka ve modelde ithal araçlarının 
yurt içi taleplerine yönelmesine yol açmaktadır. 1989 yılında ithal otomobil¬ 
lerin yurt içi üretime oranı % 3.9 iken 199G'da bu oran % 37.8'e yükselmiş, ta¬ 
kip eden yıl.larda %20'leri.n altına düşmemiştir. 

Mevcut vergi sistemi, otomotiv ve 'van sanavi.ir.izin gelişmesine olumsuz etki yac- 
maktad.tr. 
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Otomotiv ve .yan sanayinde maliyetlerin düşürülmesi için âna mamul, .parça ve 
ünite bazında üretimin arttırılması gerekmektedir. 8u nedenle, iç pazarda alım 
gücünü kısıtlayan ve yeterli talebin oluşmasına engel olan vergi ve fonlar ye¬ 
terli düzeye indirilmeli, ithalatta mevcut çok çeşitli marka, model ve tiplerin 
ve yan sanayi mamullerinin minimizasyonuna gidilmelidir. 
- Iürkiye'ye gelecek yabancı sermayenin kendilerine tanınmış olan teşvikleri ve 
bunun karşıtı olan yükümlülükleri yerine.getirip getirmedikleri izlenmeli ve 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

- üretim artışı ve kapasitelerin’ kullanılması bakımından ihracat mutlak şekilde 
desteklenmelidir. İhracat politikaları, diğer politikalar ile ve ithalat politi¬ 
kası ile bütünleştirilmeli mütekabiliyet ilkesi esas alınmalıdır. Otomotiv ürün¬ 
leri ithalatında bulunduğumuz ülkelerden yapılacak alımlara karşı otomotiv ana 
ve yan sanayi ürünlerimizin o ülkelere ihracatı (off1- set) sağlanmalıdır. 

- Otomotiv v.e yan sanayi için öncelikle gerekli olan uzun dönemli bir otomotiv 
politikasının belirlenmesidir. Bu sektörde yer alan kuruluşlara yatırım yapmak 
için istikrarlı ve güven verici bir ortam sağlanmalıdır. 
Genel bir çercevesiçinde makro açıdan otomotiv ve yan sanayinin gelişmesi yuka¬ 
rıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan otomotiv ana ve yan sanayinin, içinde yer 
alan dövme sanayimiz için bu genel çereeveye bağlı olarak yedinci plan dönemin¬ 
de şu uygulamalar içinde olunmalıdır. 

- Dövme sanayi otomotiv yan sanayi dalı ciarak sektörle birlikte yatırımları 
itibariyle teşvik edilmeli, özel önem taşıyan sektör konumu korunmalıdır. 
Dövme sanayinin 7. plan döneminde'kapasite arttıran yatırımlara gideceği çözcnü- 
ne alınarak yatırım teşvikleri gereklidir. Sektörün ihtiyacı yatırım mallarının 
yurt içi üretimleri ve çelik sanayi, teşvik kapsamında bir bütün olarak düşünül¬ 
melidir. Gümrük birliği i.le birlikte ihracat teşviklerinde sübvansiyonların en- 
aza indirileceği düşünüldüğünde yatırımların teşvikinin daha geniş olarak ele 
alınması zarureti bulunmaktadır. Teşvik mekanizmasının geçikmeden uygulanması 
finansal desteklerin.' zamanında sağlanması esas alınmalıdır. 

- Türkiye'degerçakleştirilecek yatırımlarda yerli katma değer, yerli parça kul¬ 
lanma oranı en az % 70 düzeyine çıkarılmalıdır. Ayrıca yabancı sermayeli yatırım¬ 
lara 5550 oranında ihracat şartı getirilmelidir. Bu tür yatırımlara verilen teş¬ 
viklerse yer alan gümrüksüz- parça ithali, CKD parça ithal serbestisi mevcut yan 
sanayinin kapasitesi ile karşılanmalıdır. 

Otomobil üretiminde artış olmasına rağmen yan sanayi kapasitesi tam olarak kul¬ 
lanılamamaktadır. Kapasi.te fazlalığının nedeni yeni model araçların yerlileşme* 
oranının düşük olmasıdır. 

- ülkemİBde enerji maliyeti. Dünya ftatlarının çok üzerindedir, özellikle dövme 
sanayinde elektrik enerjisi toplam maliyetin % 10 düzeyindedir. Dünya fiatiarı 
ile dövme sanayimizin rekabet edebilmesi için enerji fiatlarının sektörlere 
göre selektif uygulanması gerekmektedir.- 
Hammaddenin sektöre Dünya fiatiarı düzeyinde temini sağlanmalıdır. 
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- Firmaların ölçek ekonomileri korunarak dövme sanayi konusunda yeni yatırım¬ 
lar yerine mevcut kuruluşların büyümelerine yönelik teşvikler uygulanmalıdır. 

- Otomotiv sanayi ile dövme sanayi arasında teknik işbirliği ve malzeme standardı 
özendirilmeli, parça taleplerinin ekonomik adetlerde ihtisaslaşmış firmalarda 
üretilmesi yönüne gidilmelidir. 

- Savunma sanayinin ihtiyaç duyacağı dövme taleplerinin, savunma sanayinin 
yerli sanayimizle bütünleşme prensibi içerisinde ele alınması sağlanmalıdır. 

Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği : 

Bilindiği üzere 1961 yılında imzalanan Ankara anlaşması ile AT süreci başlamış, 
Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren ve 12 yıllık bir geçiş döneminden sonra AT 
ile Türkiye arasında bir gümrük birliği oluşturulmasını hedefleyen katma proto¬ 
kol bu sürenin istisna şartlar nedeniyle 22 yıla kadar uzatılabileceğini hükme 
bağlamıştır. Bu süre 1995yılı başında sona erecek, olup, Türkiye ÂT ile bu tarih¬ 
ten itibaren gümrük birliğine girmiş olacaktır. Bilinmektedir ki bu AT'ye tam 
üyelik olmayıp bir gümrük birliği anlaşmasıdır. AT ile Türkiye arasında gümrük 
birliğini gerçekleştirmek için diğer AT'ye giren ülkelerden farklı bir yöntem 
izlenmiş b^şvuru-hazırlık dönemi-geçiş dönemi, .-gümrük birliği ve takiben tam 
üyeliğe geçiş sırası izlenmiştir. Kısaca Türkiye tam üyelikten önce gümrük bir¬ 
liğine geçmektedir. 

Gümrük birliği yine bilindiği gibi üye ülkelerin ; 

- Kendi aralanndakit i.carefcte gümrük rejimlerinin kaldırılmasını, 

- Topluluk dışı ülkelerden ithalatta ortak gümrük vergisi uygulanmasını, 

- Ve kendi aralarındaki ticarette kota,,kontenjan' gibi ticareti engelleyici T ■ 
her türlü kısıtlamayı kaldırmayı hedeflemektedir. 

Türk sanayinin gümrük birliği .ile AT nezdinde tam rekabete açılması olumlu .ve 
olumsuz yönde bazı tartışmaları gündeme getirmiştir. Bunları özetlersek ; 

Gümrük birliği i.le .ilgili olumlu görüşler ; 

Ülkelerarası gümrük birliği makro düzeyde ticaret hacmini arttırıcı olumlu bir 
etki yaratmaktadır. Gümrük birliğinin AT ile Türkiye açısından ithalat ve ihra¬ 
catta belirli bir artış sağlayacağı kabul edilmelidir. Hele AT’da Türk tekstil 
ürünlerine uygulanan miktar kısıtlamalarının kaldırılması bu tür ürünlerin ihra¬ 
catını arttıracaktır. 

Halen 12 üyesi ve 3S0 milyon nufusu ile kişi başına 17.000 $ milli gelir düzeyi 
ile AT Dünyanın en büyük ekonomik bloklarından biridir. Dünya üretiminin S30'u 
bu blokta gerçekleşmekte, Dünya ticaretinin X2A'Ü AT'ye a.it bulunmaktadır. 
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Türkiye'nin bu büyüklükteki b.lr ekonomik blokla entegrasyona gitmesinde yarar 
görülmektedir. Türkiye halen ithalat ve -ihraca t mm % 504sini bu toplulukta 
gerçekleştirmektedir. İktisadi entegrasyonun devamı olarak AT ile gümrük bir¬ 
liği büyük önem taşır. 

AT 1974'den itibaren Türk menşeli mallara (tekstil hariç) gümrük vergileri ile 
eş etkili'- vergileri kaldırmış ve Türkiye'den yapılacak ithalatı libere etmiştir. 
Gümrük birliği ile birlikte Türk ekonomisi dış rekabete açılacak teknolojik 
ilerleme sağlayacak, dış dünyaya açılmayj kolaylaştıracak ve Türk ekonomisine 
canlılık gelecektir. 

Gümrük birliği ile ilgili ulumsuz görüşler,: 

Türk ekonomisinin yıllık enflasyonun % 60-70, kredi faizlerinin % 100'ler, bütçe 
açıklarının ve KİT zararlarının trilyonları aştığı bir ortamda AT ile gümrük 
birliğine gidilmesi mümkün görülmemektedir. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki gümrük birliği gelişmekte olan ülke aleyhine sonuç verebil¬ 
mektedir. 

Gümrük birliği, ülke ihtiyacı bir malın en ucuz ülkeden değil, gümrük birliğine 
dahil üye ülkeden daha yüksek bedelle ithalini zorunlu hale getirmektedir. 

Türkiye AT'nün diğer ülkelerinin aksine gümrük birliğine tam öye olmadan ve 
mali destek sağlanmadan gitmek durumundadır. Bilindiği üzere tam üyeliğe geçiş 
sürecinde Yunanistan 15.5 milyar S, îspanya 3.9 milyar $ ve Portekiz 2 milyar $ 
AT yardımı almıştır. Türkiye'nin aldığı mali destsk günümüze kadar sadece 
£80 milyon $ civarında kalmıştır. Gümrük birliğine geçiş denemi öncesi sağlanacak 
mali destek ile Türk ekonomisinin entegrasyonu',-,ızlandırılabilicdi. 
Gümrük birliği gümrük vergilerinden ve eş etkili vergilerden vazgeçme anlamına 
geldiğinden Türkiye'nin bütçe açıklar.ırın bu boyutlara geldiği bir ortamda önemli 
birffon gelir kaybı sözkonusu olacak bu olğu enflasyonu hızlandıracaktır. 

Türkiye'nin'gümrük birliğine gitmesi halinde ithalat büyük ölçüde artacak ödemeler 
dengesi bozulacaktır .ihracatın büyümesi beklenemez-, çünkü AT Türk mallarının libere 
edilmesi uygulamasını daha önceden sağlamıştır. AT'na ihraç edilebilen maiiarın 
miktarında bir artış olmayacaktır. İhracatta artışın sabit kalması buna mukabil 
ithalatta artış döviz talebinin arttıracak döviz sıkıntısı sezkenuen olacaktır. 

İhracatta uygulanan sübvansiyonlar kaldırılacağından ihracat giderek tıkanacak 
bunun sonucu TL. yabancı paralar karşısında çok hızlı değer kaybına uğrayacak, 
hammadde, ara malı maliyetleri giderek pahalılanacak, ithal nihai ürünler daha 
pahalıya mal olacaktır. 

Türkiye'de ölçek ekonomisine henüz ulaşmamış, yatırım maliyetlerini henüz amorti 
etmemiş, hassas sektörler bulunmaktadır. Sektörlerin gümrük birliğine gidildiği 
takdirde rekabet şanslarının ne olduğu hangi sektörlerin nj.sbi korumalarının devam 
etmesi gerektiği çek ciddi çalışmaları gerektirmektedir. 
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Gümrük birliği konusunda ülkemizin makro aç.ı.dan karşılaşabileceği olumsuz¬ 
luklar ile sağlanabilecek menfaatler yukarıda özetlenmeye çalışılmıştır. 
Sektör bazında otomotiv ve yan sanayimizin sorunları bu genel çerçevenin 
dışında düşünülemez. Rekabet edebilecek düzeydeki sektörler dahi ekonominin 
etkileneceği olumsuzlukların yükünü hissedeceklerdir. 

- Görünen odurki Türkiye'de otomotiv ve yan sanayi ekonomik ölçeklere ulaşma¬ 
dan girilecek AT gümrük birliği sektör için olumsuz etkiler yaratacaktır. 

- özellikle ana sanay.ini.Fi gümrük birliği ile birlikte üretimde kullandığı parça¬ 
ları , ithal etmek yoluna gitmesi yan sanayine büyük zararlar verebilir. Ana 
sanayinin montaja dönmesi lisansör firmaları nedeniyle çok kolay olacaktır. 

Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi AT'na tam üyelik ile birlikte düşünülmelidir. 
AT'nun tam üyeliğe geçiş süreci içerisinde üyelerine sağladığı mali destek mutlaka 
sğğlanmalıdır. Avrupa Topluluğu ile bütünleşmek açısından bazı yüklere katlanmak 
kaçınılmazdır. Ancak ülke ekonomisini tamamen korumasız ve desteksiz bırakmak 
yanlış bir uygulaıia olacaktır. Bu bakımdan hassas sektörler için özel geçiş 
rejimleri oluşturulmalı ve ekonomiye karar verebilecek rekabet koşulları miktar 
sınırlamaları ve bulunabilecek diğer enstrümanlarla desteklenmelidir. 

Otomotiv ana ve yan sanayii bize göre AT ile gümrük birliği aşamasında 
hassas sektör konumundadır.Dövme sanayii bu sektörün önemli bir parçası 
olarak özel geçiş hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
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