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ÖNSÖZ 

1. D.F.T. Eüsteşarlığınm 29 Eylül 1961 t ar ilil i 5/1722 sayılı ka - 
ramameye dayalı «larak kurmuş olduğu Konisyonuaıuz, ilk toplantısını 
2 kisan 1971 günü Türkiye Elektrik Kurumunaa yapmış ve plânladığı ça - 
lışmalarını 1972 yılı Temmuz ayma kadar sürdürmüştür. 

2. Bu çalışmaların amacını üçüncü Beş yıllık plân döneminde Türki¬ 
ye'de gerek enerji ve gerekse sınaî imalât sektörlerime yapılacak ya¬ 
tırımlarda ihtiyaç duyulacak elektroteknik makina, cihaz ve malzemenin 
mikdar, hacim ve değer olarak projeksiyonlarının hesaplanması ve bu 
projeksiyonların dördüncü ve beşinci beş yıllık plân dönemlerine doğru 
muhtemel gelişme perspektifinin saptanması teşkil etmiştir. 

3. Yatırımların lüzum göstereceği elektroteknik ekipmanların ve 
özellikle yatırım mallarının yurt içi endüstri kuruluşlarından ne ölçü¬ 
de temin olunabileceği, yurt içi endüstrinin bugünkü güç ve olanakları 
ile temin etmesi mümkün olmayan büyük bir ekipman hacminin yurt dışın¬ 
dan ithalinin ne derece geniş çapta, döviz harcamalarına sebep olacağı 
ve bunu önlemek için yerli elektroteknik imalât dallarında nasıl bir 
sınaî gelişme hamlesinin gerçekleştirilmesi gerektiği sorunu da ayrıca 
araştırmaların kapsamı içinde mütalâa edilmiştir. 

Ekipman ihtiyacının saptanmasında güvenilir bir metodoloji uygulan¬ 
mış ve elektrik enerjisinin üretimi,iletimi,dağıtımı ve tüketimi ile bu 
işler için lüzumlu makina, cihaz ve malzeme arasındaki kantitatif bağla¬ 
ra inilmeye çalışılmış, böylece Enerji Özel İhtisas Komisyonunca daha 
evvel saptanmış olan Türkiye'nin gelecek üç beş yıllık plân dönemine 
ait realist elektrik üretim projeksiyonu raporumuz için hareket noktası 
seçilmiştir. 

4. Bu araştırma ile varılan sonuçlar raporun birinci cildinde-; özet¬ 
lenmiş ve bu cildin sonunda Komisyonumuzca önerilmesi uygun görülen ted¬ 
birler açıklanmıştır. 

5. Raporun ikinci cildi, birinci ciltte açıklanmış olan sonuçların 
dayandığı hesap ve varsayımları ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin bun - 
dan sonraki benzer araştırma ve incelemeleri yapacak olanlara faydalı 
bir doküman olabileceği kanısındayız . 
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6. Raporun meydana getirilmesinde emeği geçenlere ve anketlerimizi 
cevaplandıran değerli müesseselere Komisyonunuz adına teşekkürü görev 
sayıyoruz . 

Şinasi GÜÇERİ 
D.P,T 

Elektrik Makinaları 
Özel İhtisas Komisyonu 

Başkanı 
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ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN,ELEKTRİK MAKİNALARI 
 ÖZEL.İHTİŞAŞ_KOMİŞYQNU.RAPORU  

Bölüm I 

Raporun Amacı, Kapsamı ve 
Uygulanan Metodoloji 

1. Amaç ı 
Elektrik Makinaları Özel İhtisas Komisyonunun görevi üçüncü beş 

yıllık plân döneminde ; 

a ) Yatırımlarda kullanılması zorunlu olan elektroteknik 
makina,cihaz ve malzemenin orta ve uzun süreli ihtiyaç 
projeksiyonlarını çıkarmak , 

b ) Bu malların hangi kaynaklardan temin olunabileceğini 
incelemek , 

c ) Yerli endüstrinin söz konusu ihtiyaçları ne ölçüde 
karşılayabildiğin! ve olanaklarının arttırılması için 
uygulanması zorunlu olan tedbirleri tesbit etmek. Bu 
tedbirlerle ilgili olarak elektroteknik imalât sektö¬ 
ründe yapılması gerekli yatırımlar hakkında ekonomik 
görüş ve düşünceleri tartışma plânına getirmek , 

şeklinde tarif edilmiştir. 

2. Metodoloji  

İhtiyaçların tahmini sırasında çoğu kez baş vurulan metodun esa - 
smı geçmiş yıllarda kullanılmış veya tüketilmiş olan malların bir 
envanterini çıkarmak ve sonra bu envanteri geleceğe doğru münasip şe¬ 
kilde uzatmak teşkil etmektedir. 

Bu yol şu nedenlerden dolayı Komisyonumuzca yeterli bulunmamıştır: 

i ) Genellikle ithâl malı olan elektroteknik cihaz ve 
makinaların geçmiş yıllarda kullanılmış olan mik - 
tarlan, gerçek ihtiyaç seviyesinden ziyade döviz 
olanakları ile sınırlanmıştır. Bu itibarla gümrük 
istatistiklerinde yeralmış bulunan rakamlar yurt 
ihtiyaçlarını tam olarak yansıtmaktan uzaktır. 



ii ) Giinrük kayıtlarında'bazı hatalar olabilmekte 
ve bazı malların pozisyon değiştirmesi veya 
komple bir tesis içinde ünite olarak dikkat 
nazara alınmaması nedeniyle gerçek ithâl mik¬ 
tarı da tesbit olunamamaktadır. 

ili) Bir kısım yerli endüstrinin imalâtı da, ham 
madde ithalinde karşılaşılan zorluklardan ötürü 
memleket .ihtiyacının tamamını gösterecek büyük¬ 
lüklere erişememektedir. 

Bu bakımdan genel elektroteknik makina,cihaz ve malzeme ihtiyacı¬ 
nın tesbitinde Komisyonca benimsenmiş olan yol, elektrik enerjisinin 
üretiminde her yıl vuku bulacağı tahmin edilmiş olan artışla bu artı¬ 
şın, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim açısından gerçekleşmesini sağ¬ 
layacak makina, cihaz ve malzeme arasında bulunması doğal olan fiziki 
ve istatistik! bağlantıdan yararlanarak tarif olunmuştur. 

Bu bağlantılar ana çizgileriyle raporun sonraki bölümlerinde açık¬ 
lanmıştır. Daha ayrıntılı açıklamalar ise orijinal eklerini teşkil 
eden anket, istatistik cetveli gibi dokümanlarda mevcuttur. 

Ancak raporun konusuna giren bazı mallar üzerinde bu metodun uygu¬ 
lanması mümkün görülememiştir., Bu tür mallar için daha münasip tahmin 
yolları seçilmiştir. 

3. Raporun konusuna giren mal grupları : 

Komisyonun incelemekle görevlendirildiği Mal Grupları çok çeşitli¬ 
dir. Bu malların tamamı, Milletlerarası Gümrük İstatistik Ayırımı'na 
göre 85 Pozisyon No.lu gruba dahildir. Sadece elektrik ölçü aletleri 
90 Pozisyon No.lu mal grubu içindedir. Diğer taraftan telli telsiz ha¬ 
berleşme araçları ile her türlü elektroteknik cihazlar bu kerre ayrı 
bir özel İhtisas Komisyonunun çalışma alanına bırakılmıştır. 

85 Gümrük Pozisyon No.lu malların istatistik kayıtlarına göre ya¬ 
pılmış olan ayırımı ve buna göre söz konusu malların 1961-1969 dönemi 
içinde yıllık ithalat durumu raporun 1 No.lu ek'ini teşkil etmektedir. 
İstatistik Genel Müdürlüğünün kayıtlarından çıkarılmış olan bu tabloya 
göre memleketimizin elektroteknik makina,cihaz ve malzeme ithalâtının 
CİF değer olarak toplam yıllık ithalât tutarı aşağıda görüldüğü gibi 
olmuştur : 

1961 de 264.714.000 TL 
1962 de 271.452,000 TL 
1963 de 377.741.000 TL 
1964 de 348.672.000 TL 
1965 de 326.532.000 TL 
1.966 da 468.730.000 Tl, 
1967 de 403.623.000 TL 
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1968 de . 437.890.000 TL 
1969 da 479.430.000 TL , s 
1970 de 1.013.065.000 TL (813.350.976)^x; 

Görülüyorki ithalât 10 yılda devalüasyonsuz hesaba göre üç kat , 
devalüasyonlu hesaba göre ise dört kat yükselmiştir. Bu da yıllık or¬ 
talama artışın % 9,8 dolaylarında olduğunu ifade eder. 

Son birkaç yıl içinde yurd içi imalâtta bazı gelişmeler olmuştur. 
Buna rağmen ithalâttaki artışın devam etmesi ihtiyaçların yurd içi 
sanayiimizce karşılanamadığının bir işaretidir. 

İthâl olunan elektroteknik makina ve cihazların ana gruplarının 
toplam ithâl bedelinin büyüklüğüne göre önem sırası 1969 ve 1970 yıl¬ 
larında şöyle olmuştur 

85 . 01  i 1 9 6 9 1 9 7 0 
- Güç transformatörleri . 
- Generatörler 
- Motorlar 
- Diğer makinalar ve aksam^ 
( 85 No.ya dahil tüm ithalâ¬ 

tın % 32,2 ve % 18,1 ) i 154.815.000 TL 183.542.000 TL 

 L 

- Kesici ve ayırıcılar 
- Kontrol, tevzi ve kumanda 

tabloları akşamı 
( 85 No.ya dahil tüm ithalâ¬ 

tın % 17*5 ve % 12,3 ) ü 82.400.000 TL 124.780.000 TL 

85. . 23 L 
- Yeraltı su altı izole kabloları 
- P.T.T. Kabloları 
- Diğer kablolar izole iletkenler 
( 85 No. ya dahil tüm ithnlâtm 

% 4,7 ve % 3,8 ) i 22.690.000 TL 39.360.000 TL 

§S-£_OZ  i 
- Oto elektrik malzemesi 
( 85 No»ya dahil tüm ithalâtın 

% 7,9 ve % 3S4 ) ü 38.423.000 TL 34.739.000 TL 

( x ) Parantez içindeki rakam 10.8.1970 de yapılan devalüasyon dikkat 
nazara alınarak bu ithalâtın devalüasyon öncesi kura göre değeri 



85 . 11 19 6 9 19 7 0 

- Elektrik fırınları 
- Kaynak kesme ve sair cihazları 
( 85 No.ya dahil tüm ithalatın 

% 9,6 ve % 2,8 ) i 17*364.000 TL 29.340.000 TL 

Görülüyorki 1969 ve 1970 de 85 Pozisyon No.suna bağlı tüm ithalâ¬ 
tın sırasıyla % 65,7 ve % 40,6 sına eşit olan 315.695.000 TL. ve 
411.760.000 TL.lık mal sadece 4 ana gruba ait olanlardır. Bunlar ise 
elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kısmen tüketimi ile ilgili 
olan elektroteknik mal gruplarını teşkil eder. 

Öteyandan aynı yıllarda ithâl edilmiş olan telli,telsiz haberleş¬ 
me cihazları ,radyo,televizyon ve diğer elektronik cihazların toplam 
ithâl bedeli sırasiyle 100.595.000 ve 186.330.000 TL.dır. Bu rakamlar 
85 Pozisyon No.suna bağlı tüm ithalâtın % 20,9 ve % 18,4 üne eşittir. 
Bu malzemeler Komisyonumuzun tetkik konusunun dışındadır. 

Buna göre 85 Pozisyon No„suna bağlı ithalâtın yaklaşık olarak 
% 14 üne eşit olan kısmı çok çeşitli kalemlere ayrılmış bulunmaktadır. 

1969 ~ 1970 İthalât istatistik kayıtlarına göre yapılmış olan bu 
oranlar diğer yıllar için de hemen hemen aynıdır. 

4. Ekipman İhtiyacının Gelişim Temposunun Genel Karakteri : 
Elektrik enerjisinin yıllık artışlarında geometrik bir dizi görü¬ 

nümünü izlemek mümkündür. Esasen sosyo ekonomik gelişim olaylarının 
hemen her yanının aynı görünün içinde olduğu söylenebilir. Bunun baş¬ 
lıca kaynağını belki de nüfus artışlarının tamamen bu karakterde olmuş 
olması teşkil etmektedir. 

Bu nedenle yapılmış olan ihtiyaç tahminlerinde ihtiyaçların geo - 
metrik bir dizi biçiminde büyüdüğü görülmektedir(S). 

Ancak şu hususu da belirtmek lâzımdır ki pratik uygulamada söz ko¬ 
nusu makina ve cihazların tedariki, montajı veya kullanma durumuna ge¬ 
tirilmesi çok sayıda değişik faktörlerin etkisi altındadır. Bu nedenle 
teorik ihtiyaç rakamlarının, her yıl için, gerçekleşmiş olan rakamlar¬ 
la aynı olması söz konusu değildir. Bu raporda yıllık ihtiyaç miktar¬ 
larını ifade eden rakamlar, aslında ihtiyaçların gelişme eğiliminiAgös- 
termektedir. Ancak bu rakamların beş altı yıllık kısa süreli kümülati - 
fi o sürenin toplam ihtiyacını büyük bir yakınsaklıkla ifade eder. 

5. Çalışmaların Hareket Noktası  
Daha önce de açıklandığı üzere, bu raporda uygulanmış olan metodo¬ 

lojinin esatını, memleketimizde her yıl bir evvelkine oranla üretilecek 
daha fazla enerjinin üretimi? iletini, dağıtımı ve tüketimi için lüzum¬ 
lu makina, cihaz ve malzeme ile söz konusu üretimlerin arasındaki fizik¬ 
sel ve istatistiki ilişkiler teşkil etmektedir. 

( X ) : Sayfa 5’teki nota bak 
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Bu nedenle önünüzdeki yıllarda üretilnesi ön görülmüş bulunan brüt 
üretin mikdarları bu çalışmanın hareket noktasını teşkil etmiş bulun¬ 
maktadır. 

Bu hususta Enerji Özel İhtisas Komisyonunun Türkiyenin elektrik 
enerjisi ihtiyacı haklındaki tahminleri esas alınmıştır. 1987 yılına 
kadar yapılmış olan realist tahmin aşağıda 1-1 Kodu tabloda açıklan¬ 
dığı gibidir. 

1-1 Ko.lu Tablo ı Enerji Özel İhtisas Komisyonunun 
1971-1987 süresi içinde Türkiye'nin 
elektrik enerjisi üretimine ait 

realist tahmini: 

Yıllar ( G Wh Artış % Yıllar ( GWh ) 
1971 9920 15 d 1978 25040 
1972 11370 14,6 1979 27920 

1980 31130 
1975 13840 21,7 1981 34710 
1974 15800 14,2 1982 38700 
1975 17980 13 5 8 
1976 20140 12,0 1983 42960 
1977 22460 11,5 1984 47685 

1985 52930 
1986 58750 
1987 65210 

Artış % 

11.5 
11.5 
11.5 
11.5 

a, a.b , a.b , 3tb^ ^ ^ ab 
şeklindeki bir geometrik dizideki " b " katsayısı aşağıdaki 
şekilde ifade edilir : 

100 + A 
TÖÖ 

Burada " A " yıllık ortalama artış yüzdesidir . 
örnek: 

( 1-1 ) Kodu tabloda 1972 - 1977 yılları için yapılan 
tahminlerde katsayısının her yıl için farklı alınması 
gerekmişs fakat 1978 yılından sonrası için % 11,5 sabit 
bir artış hızı kabul edilerek " b " katsayısı b = 1,115 
olarak bulunmuştur . 
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- BÖLÜM II - 

Yatırımlarda Kullanılacak Başlıca Elektroteknik 
Makina Cihaz ve' Malzemenin ihtiyaç Projeksiyonlar! 

Bu bölümde üçüncü ve dördüncü beş yıllık plan dönemlerinde yapıla¬ 
cak yatırımlarda kullanılması gerekecek olan elektroteknik makina, ci¬ 
haz ve malzemenin ihtiyaç tahmini projeksiyonları açıklanmıştır . 

Bu projeksiyonlar daha sonraki bölümlerde ayrıntıları açıklanmış 
bulunan hesapların sonuçlarından ibarettir. Başlıca mal grubunun fi¬ 
ziki projeksiyonu yanında bu malların CÎF fiatlarla toplam değerleri¬ 
nin de tahminine çalışılmıştır. Bu hususta ortalama CİF fiatların kul¬ 
lanılmış olmasının nedeni sonuçlar üzerinde daha güvenilebilir mükaye- 
seler yapılabilmesi içindir. 

1. Kurulu Generatör Gücü İhtiyacının Gelişimi 

2 No.lu tablo ile açıklanmış olan bu projeksiyon Enerji Özel İhti¬ 
sas Komisyonu tarafından, termik ve hidrolik kaynakların kullanılma - 
smda kabul edilmiş olan priyorite esasları ve elektrik enerjisi üreti¬ 
minde ön görülmekte olan yıllık artışlar dikkate alınmak suretiyle sap¬ 
tanmıştır. 

Adı geçen Komisyon 1987 yılma kadar, elektrik enerjisi üretiminde 
her yıl meydana gelecek artışların hangi kaynaktan karşılanacağını 12 
alternatif halinde incelemiş, 8 ve 9 No.lu alternatifler en olumlu çö¬ 
züm şekli olarak bulunmuştur. 

Her iki alternatifin ortaya koyduğu kurulu güç ihtiyacı birbirine 
çok yakındır. Bu nedenle II-l No.lu tablo 8 No.lu alternatife göre dü¬ 
zenlenmiştir. 
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Kurulu Generatör Gücü İhtiyacının Gelişini 

( II-l ) No.lu Tablo 

Yıllar 
Üretin GWh İlâve Kurulu Güç MW 

i 

Yıl Sonu Topl.j Yıl içinde art. Termik Hidrolik 

1973 13840 2470 150 1 418 
1974 15800 1960 1 

550 
1975 17980 2180 150 
1976 20140 2160 150 300 
1977 22460 2320 600 250 
1978 25040 2580 — 678 
1979 27920 2880 450 — 

1980 31130 3210 600 — 

1981 34710 3580 — 500 
1982 38700 3990 - 1000 

1983 42960 4260 300 480 
1984 4?685 4725 600 320 
1985 52930 5245 600 500 
1986 58750 5820 600 500 
1987 

1 

65210 6460 750 280 

T c • p 1 a m 0... • 1 5396 
1—  ■—■—... 

5926 

1.1 -- Elektrik Santralı Ekipmanının 
Toplan Değer Olarak Ürojeksiyohu 

Çıplak generatör ünite fi atları hakkında bilgi edinmek imkânı ola¬ 
mamıştır. Esasen bir elektrik santralı çok çeşitli nakina ünitelerin - 
den meydana gelmekte olup, bunların da mühim bir kısmı elektroteknik 
niteliği olmayan imalât dallarının mamulleridir. Bununla beraber hiç 
değilse değer bakımından bu ekipmanların bu raporun kapsamına alınma¬ 
sında yarar olacağı düşünülmüştür. 

Bu nedenle elektrik santralı tümü ile bir enerji üretim ünitesi 
kabul edilmiş ve santral ekipmanları bazı ana gruplara ayrılarak ihti¬ 
yaçların değer tahminleri bu gruplar üzerinde yapılmıştır. Pek tabii 
bu çalışma Termik ve Hidrolik santrallar için ayrı ayrı yapılmıştır. 
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1.1.1 - Termik Santral Ekipmanı İhtiyacı 
önünüzdeki beş yıllık plân dönenlerinde kurulacak ye¬ 

ni termik santrallarm 150 ve 300 MW lık ünitelerden neydana 
geleceği kabul edilmektedir<, Halen inşa edilmiş bulunan ternik 
santrallarm ekipman fiatları ve ağırlıkları incelenerek bu 
ünitelere ait toplan değer ve ağırlık tahminleri dört ana gru¬ 
ba göre yapılmıştır. 

- Kazan 

- Türbo - Generatör grubu 
- Elektromekanik teçhizat 
- Ölçü ve kontrol 

Sonuçlar ( II-2 ) No.lu tabloda açıklanmıştır. 

1.1.2 - Hidrolik Santral Ekipman İhtiyacı 

Gelecek beş yıllık plan dönenlerinde inşa edilecek hid¬ 
rolik santrallarm ekipman ihtiyacının saptanması, hidrolik 
santrallarm su debi ve düşüşüne bağlı olarak çok değişik tip 
ve özellikte olması nedeniyle daha da güçleşmektedir.tnşa edil¬ 
miş ve edilmekte olan santrallarm ekipman ağırlığı ve bu ekip¬ 
manların CÎF değerleri hakkında elde edilmiş olan bilgilere da¬ 
yanılarak bazı ortalama rakamlar hesap edilmiştir. 

Hidrolik Santrallarm makina ve teçhizatı şu ana 
gruplara ayrılmıştır : 

- Su giriş teçhizatı 

- Türbin ve müştemilatı 

- Generatör ve müştemilatı 

- Transformatör ve müştemilatı 

- Şalt sahası teçhizatı 

- Ölçü, Kontrol ve kumanda teçhizatı . 



Kurulacak Termik Santralların Başlıca Kısımlarına Ait 
Elektrik ve Mekanik Ekipman Ünitelerinin Ağırlığı ve CİF Bedeli 

(lI-2) No.lu Tablo 

Yıllar 
Ünite 

M W 

r  

Kaz 

Ton 

a n 
Türbo Generatör 

grubu Elek.Mek.Teçhizat 

     • ■ • 

Ölçü ve Kontrol 

CİF 0 
- .   . . . . 

Ton CİF 0 Ton CİF 0 Ton CİF 0 

1973 1x150 9540 6120025 1890 7820042 4740 5056223 80 840775 
I 1974 — — — - — - — - -

1975 1x150 9540 6120025 1890 7820042 4740 5050223 80 840775 
1976 1x150 9540 6120025 1890 7820042 4740 5056223 80 840775 
1977 2x300 38400 24480100 7560 31280168 18960 20224892 320 3363100 

67020 42840175 13230 54740294 33180 35393561 560 5885425 

1978 — — — — — — — — — 

1979 1x150 9540 6120025 1890 7820042 4740 5056223 80 848775 
1x300 19200 12240050 3780 15640084 9480 10112446 160 1681550 

1980 2x300 38400 24480100 7560 31280168 18960 20224892 320 3363100 
1981 — — — - — - - - -

1982 — — — — — — —* — 

67140 42840175 13230 54740294 33180 35393561 560 5Ö85425 

1983 - 1x150 

1987 

  

9x300 182340 116280475 35910 148580798 9060 96068237 1520 15974725 

, 

Genel Toplam 

Ton CİF 0' <• 

16250 

16250 
16250 
65240 

19837065 
— * 

19837065 
19837065 
79348260 

113990 

16250 
32620 
65240 

138859455 

19837065 
39674130 
79348260 

11411Ö ‘ 13885945! 

228830 376904235 
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Buna göre 1973 - 1987 yılları arasında inşa edilecek hidrolik 
Santrallar için lüzumlu nakina ve cihazların yaklaşık ağırlığı ve 
CİF değeri ( II-3 ) No.lu tabloda açıklandığı şekilde hesap ve tah¬ 
min edilmiştir , 

1973 - 1987 yıllarında inşa edilecek 
hidrolik Santrsllarda Kullanıla¬ 
cak Malzemenin Ağırlık ve CÎF 

Bedelleri 

( II-3 ) No.lu Tablo 

i 

Yıllar 

.. ... 

Ünite 
Sayısı 
i 

Toplan 
Güç 
( MW ) 

. 

Toplan Malze-
ne Ağırlığı 

( TON ) 

Toplan 
Malzeme Bedeli 

( 2 ) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

7 
4 

i 
418 
550 

300 
250 

10.612 
7=582 

3.912 
3.500 

16.667.804 
16.141.644 

8.313.422 
5.500.000 

3.Beş yıl 
lık Yekun 15 le 518 25.606 46.622.870 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

7 

2 
4 

678 

500 
1.000 

11.600 

5.200 
10.400 

22.750.000 

10.400.000 
20.800.000 

Beş yıl 
lık Yekun 13 2.178 27.200 53.950.000 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

3 
2 
4 
4 
4 

480 
320 
500 
500 
280 

6.300 
4.200 
7.000 
7.000 
5 o 700 

12.600.000 
8.400.000 

15 c 200.000 
15.200.000 
11.000.000 

5.Beş yıl 
lık Yekun 

I 

17 2 o 080 30.300 62.400,000 
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2 , El ek t r.ı k Mot oru _ İhtiyacı 

Bu ihtiyacın tesbitinde yalnız endüstride çevirici unsur olarak 
kullanılan ve büyük kısmı kısa devre rotorlu kabul edilen motor tipi 
dikkat nazara alınma ştır * 

Sanayide kullanılan elektrik motorunun tükettiği enerji ile kuru¬ 
lu güç arasındaki bağlantıyı, diğer bir deyimle kurulu motor gücünün 
kullanma faktörünü tayin etmek için değişik 112 fabrikadan temin edil¬ 
miş olan istatistiki bilgiler değerlendirilmiş, buna göre elektrik mo¬ 
toru ihtiyacını gösteren ( II-4 ) Kodu tablo elde edilmiştir. 

Söz konusu 112 fabrikanın 512.000 KW mertebesindeki kurulu motor 
gücünü 45ü700 ünite meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Bu motor parkının 1970 yılında tüketmiş olduğu 1,5 milyar KWh 
enerji o yıl içinde Türkiye'nin tüm sanayi tüketiminin % 27 sidir. 
Binaenaleyh varılan sonuçların gerçeğe çok yakam olması icabeder. 

Bu anket cevaplarının değerlendirilmesinden şu neticeye de varıl¬ 
maktadır : 

Küçük güçlü motor ihtiyacı sayıca büyük ve fakat toplam motor gü¬ 
cü ihtiyacının daha küçük bir oranını teşkil etmektedir. Büyük güçlü 
motorlar için vaziyet tersinedir. Bu husus yaklaşık olarak aşağıdaki 
cetvelde açıklanmıştır 

Elektrik 
Motorları 0-2 HP 2-10 HP 10-50 HP 50 HP den 

büyük 
Tümü 

Toplam 
Güç 
% si 

d,d 11,5 22,5 61.6 100 

Toplam 
Sayı 
% si 

41 39 15 5 100 



Elektrik Motoru İhtiyacı ve Ayırımı 
( Toplam Güç ve' Adet olarak ) 

(II-4) No.lu Tablo 

Yıllar 
T o p 1 a m 0 - 2 HP 2-10 HP 10 - 50 HP 50 HP den büyük 

KW Adet KW Adet KW Adet KW Adet KW Adet 

1973 191055 16217 8406 6671 21971 6331 42987 2487 117307 728 
1974 475586 40402 20926 16607 54692 15761 107007 6221 292009 1813 
1975 660197 56085 29048 23503 75922 21879 148544 86 36 405361 2517 

1976 579498 49895 26077 20696 67222 19372 130966 7614 356391 2213 

1977 657575 55862 28933 22962 75621 21792 147954 8601 403751 2507 

1978 731670 62159 32193 25550 84142 24248 164625 9571 449245 2790 

1979 816312 69350 35918 28506 93876 27053 183670 10678 501212 3113 

1980 878901 74666 38671 30691 101074 29127 197752 11497 539645 3351 

1981 1015166 86243 44667 35450 116744 33643 228412 13279 623311 3871 
1982 1131325 96112 49778 39506 130102 37493 254548 14799 694633 4314 
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2,1 - Elektrik Motoru İhtiyacının 
CİF TL Olarak Gelişini 

Elektrik notoru ünitelerinin güç, devir sayısı ve diğer 
özelliklerine göre fiatiarının geniş sınırlar içinde değiştiği 
malumdur. Bu husus göz önünde bulundurularak, ortalama ünite gücü 
ve buna ait CİF ithal fiatı kullanılmak suretiyle tüm elektrik 
motoru ihtiyacının para değeri ile ifade edilen gelişini (II-5) 
No,1u tabloda açıklanmıştır. 

Elektrik Motoru İhtiyacının 
CİF TL Olarak Gelişimi 

( II-5 ) No.lu Tablo 

Birim : x 1000 TL 

Yıllar Minimum Maxinun 

1973 91905 126045 
1974 229064 339073 
1975 317999 470712 
1976 280483 415184 
19 77 316730 468835 

TOPLAM 1236181 1819849 

1978 352515 521729 
1979 393256 582105 
1980 423359 626665 
1981 489028 723865 
1982 544996 806705 

TOPLAM 2203154 3261069 

Yerli fabrikalarda inal edilen motor ünitelerinin satış fiatı it
hâl malı motorun CİF değerinin çok üstünde olduğundan ve yerli motor 
fiatları kararlı olmadığından hesaplar CİF ithâl fiatlarına göre ya
pılmıştır. 

Öteyandan halen yerli motor sanayiinde 60 HP ye kadar normal tip 
motor inal edilmektedir. Ve 50 HP den yukarı güçteki motor ihtiyacı, 
para değeri ile, tüm motor ihtiyacının yaklaşık olarak yarısına eşit
tir. 0 halde bugünkü yerli elektrik motoru sanayiinde daha büyük güç
teki motor ünitelerinin yapımına doğru dikey bir gelişme olmadığı tak
dirde, yalnız motor ithalâtının lüzum göstereceği dövizin miktarı 
( II-5 J No.lu tablodaki rakamların yarıları kadar olmak gerekecektir. 
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3. Transformatör İhtiyacı 

3.1 - Yük Transf ornatörü İhtiyaç .i. 
Doğrudan doğruya tüketiciyi beslemeyen ve fakat yüksek ve 

orta gerilindi şebeke kısımları arasında elektrik enerjisinin ak¬ 
tarılmasında kullanılan bütün transformatörler, bu raporda yük 
transformatörü olarak tanımlanmıştır 

İhtiyacın saptanmasında halen hizmette olan transformatör 
ünitelerinin kurulu kapasitelerinin fiilen hesaplanan kullanma 
faktörlerinden yararlanılmıştır* 

Programa alınmış olan projelere göre 380/154 KV luk trafo 
ünitesi ihtiyaç tahmini(II-6) No.lu tabloda açıklandığı gibidir. 

380/154 KV luk Transformatör İhtiyacı 

( II-S ) No.lu Tablo 

■ 197^ 1x150 150 MVA 

1975 2x150 300 MVA 

1976 2x150 300 MVA 

1977 4x150 600 MVA 

İletim şebekelerine her yıl yeniden bağlanması gerekecek diğer 
yük trafosu ihtiyaç tahmini, primer sargı gerilinine göre ayrılmış 
olarak, ( II-7 ) No.lu cetvelde açıklanmıştır. Burada 35 KV luk pri- 
mer gerilininden daha küçük gerilimdeki üniteler de bu gerilin içinde 
mütalâa edilmiş ve-380 KV luk trafolar hariç tutulmuştur. 

Kurulacak yeni elektrik santraliarının ona trafolarını da, büyük 
üniteler olarak, yük trafosu grubu, içinde mütalâa etmek gerekir. 

Bu nedenle (II-7) No.lu cetvelin sondan ikinci kolonunda santral 
ana trafo ihtiyacı ve son kolonunda, 380 KV luk şebeke trafoları ha - 
riç Türkiye'nin toplam büyük trafo ünitesi ihtiyacı açıklanmıştır. 

3.2 - Dağıtım Transformatörü İhtiyacı 

Genellikle şehir şebekelerinde kullanılan ve alçak gerilim¬ 
li segoııder sargısından doğrudan doğruya tüketiciler beslenen 
transformatör üniteleri dağıtım transformatörü olarak tanımlan - 
niştir. 

Bu transformatör ünitelerinin başlıca kullanıldığı yerler 
- Köy dağıtım şebekeleri 
- Şehir dağıtım şebekeleri 
- Sanayi tüketicileri 
- Santral yardımcı tesisatı 

olarak gruplandırılabilir. 



Yük Transformatörü İhtiyaç Tahmini 

Primer 
gerilimi 154 KV 66 KV 35 KV Toplam 

Yıllar M V A M V A M V A M V A 

1973 750 45 578 1373 

1974 678 33 465 1175 

1975 701 33 486 1220 

1976 675 25 464 1164 

1977 705 30 485 1220 

T 0 P 1 A M 6152 

1978 739 29 495 1263 

1979 841 40 572 1453 

1980 929 48 617 1594 

1981 1042 53 696 1791 

1982 1180 60 766 2006 

T 0 P L A M 8107 

II-7 No.lu Tablo 

Santral ana 
T raf. 
M V A 

Genel 

Toplam 

710 
687 
187 
562 

1062 

2083 
1862 
1407 
1726 
2282 

3208 9360 

847 
562 
750 
625 

1250 

2110 
2015 
2344 
2416 
3256 

. 

4034 12141 
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Her grup tüketici için ayrı ayrı hesaplamış olan dağıtın trafosu 
ihtiyacı ( II-8 ) No..lu tabloda bir arada açıklamıştır. 

Dağıtın Trafosu İhtiyacının Gelişini 

( II-8 ) No.lu Tablo 

| 

Yıllar 
Şehir Şeb. Ivöy Şeb Sanayi Sant.Yar. Genel Top. 

M V A M V A M V A M V A M V A 

1973 270 63 221 26 580 
1974- 215 63 347 3 628 
1975 373 63 44-8 6 890 
1976 418 63 415 21 917 
19 77 9-03 63 484 

 , -J M  

36 986 

TOPLAM 
1 

1679 315 1915 92 4001 

I 1978 439 63 54-7 34 1083 
1979 490 63 619 18 1190 
1980 501 63 679 24 1267 
1981 683 63 701 20 1467 
1982 7^-6 63 789 50 ! 1648 

I TOPLAM 2859 315 3335 146 i 6655 
-j      

Burada şehir şebekelerinin 1973 yılma ait ihtiyaç tahnini 
özel bir şekilde saptamıştır . 

3.3 - Transformatör İhtiyacının 
TL değeri olarak gelişini 
Transfornatör ünitelerinin fiatı, kapasite ve sargı gerilim- 

lerine ve diğer özelliklerine bağlı olarak geniş sınırlar arasında 
değiştiği görülür. Yerli transformatör fabrikalarımızda büyük tra¬ 
fo ünitelerinin yapımına henüz başlandığı için bu tip trafo ihti - 
yacınm para olarak değeri, ithâl edilen trafo ünitelerinin fiat - 
larının ortalaması bulunarak hesap edilmiştir. 

Toplam transformatör ihtiyacının para olarak değeri üç kı - 
sımda mütalâa edilmiştir. 

i ) Santral ana ve yardımcı trafolarının bedeli 
santral elektrik teçhizatı arasında bulunmaktadır. 

ii ) İletim şebekelerindeki trafolar yukarda açıklanmış 
olan esas dahilinde değerlendirilerek sonuçlar 
( II-9 ) No.lu tabloda gösterilmiştir. 

iii ) Dağıtım trafosu ihtiyacı ayrı bir trafo grubu ola¬ 
rak ele alınmış ve KVA brim fiatı yerli fabrikala¬ 
rın ortalama satış fiatından bulunarak toplam değer 
hesaplanmıştır.Sonuçlar (11-10) No.lu tabloda açık¬ 
lanmıştır. 
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Yerli transformatör fabrikalarında imal edilmiş olan bazı 
yük trafo ünitelerinin satış fiatlarma göre hesap edilmiş olan 
trafo değerleri CİF ithal değerlerine oranla çok yüksektir. Bu¬ 
nunla beraber üçüncü beş yıllık plan döneminde yük trafo ihtiyacı¬ 
nın °/o 25 - 4-0 ı ve dağıtım trafosu ihtiyacının tamamının yerli 
imalâtla karşılanması mümkündür. Yerli imalât hacmi arttıkça fi - 
atların da önemli oranda düşmesi tabiidir. 

4-* Yüksek ve Orta Gerilimli Kesici İhtiyacı 
Bu ihtiyacın saptanmasında sadece 154-,66,35 ve 15 KV gerilim dik¬ 

kat nazara alınmış 6 ve 3 KV luk kesici grubu 15 KV'un içinde düşünül¬ 
müştür. 

İhtiyacın küçük olması nedeniyle 380 KV'luk kesici üzerinde durul¬ 
mamıştır. 

İletim şebekelerinin kesici ihtiyacı kurulu trafo postalarının tek 
hat şemaları incelenerek trafo postası başına ortalama bir değer tayin 
edilmiş, buradan toplam ihtiyaca geçilmiştir. 

Dağıtım şebekesi kesici ihtiyacı ise doğrudan doğruya trafo posta¬ 
sı sayısı üzerinden saptanmıştır. 

Köy ve sanayi trafo postaları için de aynı şekilde hareket edil - 
miştir. Her kesici grubu için ayrı ayrı hesaplanan rakamlar ( 11-11 ) 
No.lu tabloda bir araya getirilmiştir. 



İletim Şebekesinde Kullanılan Yük Trafosu İhtiyacının CİP 
fiatla ve TL olarak Gelişimi 

Birini ■: X 1000 TL. 

(II-9) No.lu Tablo 
... 

380/154 154/66 154/35-6 66/35 
1 

66/15-6 35/15 15/6 Genel Toplam 
TL. 

1973 4058 21208 72 3536 10414 23297 62589 
1974 4604 2737 19803 48 2610 7875 20087 57764 
1975 9209 2501 20697 72 2526 8678 19812 63495 
1976 9209 2717 20058 48 1936 8228 19078 61274 
1977 18419 2265 20985 48 2357 8614 19903 72591 

320903 

1978 _ 2831 21687 72 2020 8742 20454 55806 
1979 - 3208 24594 96 2526 9964 24031 64419 
1980 — 2737 27820 96 2778 10735 25957 70123 
1981 - 2925 31302 120 3115 10800 30268 78530 
1982 4011 34975 96 3452 12889 33478 G0901 

354170 
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Dağıtım Trafosu İhtiyacının 
TL Olarak Gelişimi 

Birim ; x İOOO TL 

( 11-10 ) No.lu Tablo 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

58.000 

62.800 

89.000 

91.700 

98.600 

340.100 

108.300 

119.000 

126.700 

146.700 

164.800 

665-500 



İletim ve Dağıtım Şebekelerinde Kesici İhtiyacının 
Gelişimi (Adet) 

.(.II.-.ll.) No.lu Tablo 

İletim Şebekelerinin Kesici İhtiyacı Dağıtım Şebekelerinin 6 - 35 KV 
Kesici İhtiyacı 

6 - 35 KV luk 
Kesici ihtiya¬ 
cının Genel 

Taplamı 154 EV 66 KV 35 KV 15 KV Şehir şebe¬ 
ke . hizmet 

Şehir Şebe¬ 
ke . Sanayi 

Köye 

1973 92 24 326 999 140 571 350 2386 
1974 79 18 277 800 71 875 350 2373 
1975 84 10 296 334 163 1105 350 2828 
1976 79 12 202 794 242 994 350 2662 
1977 84 12 284 834 213 1131 350 2712 

1970 87 16 299 845 238 1238 350 2970 

1979 92 20 349 1005 271 1356 350 3331 

1900 101 23 385 1074 279 1434 350 3522 

1901 109 23 416 1193 342 1886 350 4187 

1982 123 27 477 1313 366 2092 350 4598 
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Bu tabloda kurulacak yeni elektrik santrallarının kesici ihtiyacı 
yer almamıştır^ Zira bu ihtiyaç, santralların elektrik ekipmanları 
arasında mütalâa edilmiştir. 

Dikkat : ( 11-11 ) I(o,lu tablonun son kolonu sadece 6-35 
KV luk kesici ihtiyacının toplam sayısını ifade 
etmektedir. 

4. Yüksek ve Orta Gerilimli Ayırıcı İhtiyacı 
Bu ihtiyacın saptanmasında kesicide olduğu gibi hareket edilmiş 

sonuçlar ( 11-12 ) No.lu tabloda bir araya getirilmiştir. 

6.1 - Yüksek ve Orta Gerilimli Kesici ve Ayırıcı 
İhtiyacının Değer Olarak Projeksiyonu  
Elektrik şebekelerinde kullanılan kesicilerin tipleri,ciha¬ 

zın gerilimineskesme gücüne ve tahrik metoduna göre değiştiği gibi 
elektrik arkının söndürülmesinde uygulanan tekniğe göre de çeşit - 
lenmektedir. Bu kadar değişik tipin ünite fiatının da aynı şekilde 
değişik olacağı tabiidir. 

Bu nedenle yüksek ve orta gerilimli kesici ihtiyacının para 
değeriyle ifade edilebilmesi için TEK'in en çok kullandığı kesici 
tiplerinin yaklaşık ünite fiatı esas alınmıştır. Bu fiatlar aşağı¬ 
da gösterildiği gibidir. 

K e s i c 

Gerilim 
K V 

iler : 

Nominal 
Akım Amper 

Kesme Gücü 
MVA Tip Ortalama Fiat 

0 TL 
15 600 - 800 350 Az yağlı 900 12600 
35 600 - 800 500 Az yağlı 1100 15400 

154 600 3500 Az yağlı 11000 154000 
154 600 -1250 5000 B. Havalı 17000 238000 
380 1600 15000 B.Havalı 55000 770000 

Ayırıcılar : 

380 1600 8000 112000 
154 600 -1250 - - 1300 18200 

35 200 - 400 - - - 4000 

15 300 - 500 — — — 3000 



îletim ve Dağıtıra Şebekelerinin Ayırıcı İhtiyacının 
Gelişimi (Adet) 

(11-12) No.lu Tablo 

İletim Şebekelerinin ayırıcı ihtiyacı Dağıtım Şebekelerinin 6 
Ayırıcı İhtiyacı 

-35 KV 

154 KV 66 KV 35 KV 15 KV Halk hizmeti ve sanayie 
ait trafo merkezleri Köy 

1973 276 72 978 2198 1564 350 
1974 273 54 831 1760 2801 350 
1975 252 54 898 1835 2966 350 
1976 237 36 846 1746 2719 350 
1977 252 36 852 1835 2956 350 

1978 261 40 897 1859 2347 350 
1979 276 60 1047 2211 3579 350 
1980 303 69 1155 2362 3768 350 
1981 327 69 1248 2625 4901 350 
1982 369 01 1431 2888 5407 350 

6 - 35 KV luk 
ayırıcı ihtiya¬ 
cının Genel 

Toplamı 
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Burada 15 KV dan daha düşük kesicilerin de ünite fiatı 15 KV luk 
kesici gibi kabul edilmiştir.Şehir ve köy şebekelerinde kullanılacak 
toplam kesicinin yarısının 35 diğer yarısının 15 ve daha düşük KV da 
olacağı farzedilmiştir. 

Bu listede 30 KV a kadar olan ayırıcıların fiatı yalnız TL ile gös¬ 
terilmiştir. Çünkü bu cihazlar artık yerli sanayiimiz tarafından yapıl¬ 
maktadır. 

Bu kalemlere göre hesaplanan değer projeksiyonları (11-13) ve 
( 11-13 a ) No.lu tablolarda açıklanmıştır. 

Kesici İhtiyacının Para Değeriyle 
Projeksİ3?-onu 

Birim : x 1000 TL 

(11-13) No.lu Tablo 

Yıllar 154- KV 66 KV 35 KV 15 KV TOPLAM 

1973 18.4-00 4.800 12.720 19.656 55.576 
1974 15.800 3600 13.505 18.849 51.756 
1975 17.800 3.600 16.878 21.798 60.076 
1976 15.800 2.4-00 15.892 17.136 51.228 
1977 17.800 2.4-00 16.693 21.772 58.665 

^77.301 
1978 17.400 3.200 18.464 22.314 61.378 
1979 18.4-00 4.000 20„004 25.603 68.007 
1980 20.200 4.600 21,329 26.926 73.055 
1981 21.800 4.600 25.656 31.764 83.820 
1982 24-. 600 5.400 28.905 34.284 93.189 

379.44-9 
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Ayırıcı İhtiyacının Para Değeriyle 
Projeksiyonu 

Birim : x 1000 TL 

(11-13 a) No.lu Tablo 

I Yıllar : 154 KV 66 KV 35 KV 15 KV TOPLAM 
i 

-   

1973 5.023 1.310 7.740 
1 

9.465 23.538 
1974 4.968 982 9.624 10.000 25.574 
1975 4.586 982 10.224 10.479 26.271 
1976 4.313 655 9.520 9.840 24.328 
1977 4.586 655 10.020 10.464 

: 

25.725 
! 

23.476 4.584 47.128 50.248 125.436 

1978 4.750 873 8.980 9.621 24.224 
1979 5.023 1.092 12.144 12.600 30.859 
1980 5.514 1.255 12.856 13.263 32.888 
1981 5.951 1.255 11.619 15.750 34.575 
1982 6.715 1.474 17.240 17.295 42,724 

27.953 5.949 62,839 68.529 165.270 

6 . İletken İhtiyacı 
  

6.1 - Çıplak İletken 
Türkiye'nin gelecek beş yıllık plan dönemlerinde tüm ilet¬ 

ken ihtiyacını saptamak çok güç bir çalışmadır. Çünkü iletken ola¬ 
rak tanımlanan malların çeşitleri, kullanma yerleri ve tüketicile¬ 
ri pek çoktur. 

Bundan başka iletken malzemenin miktarı yerine göre ton,yeri 
ne göre Km. cinsinden birimlerle ifade olunmaktadır. Bu sebepten 
araştırma sadece belli başlı iletken tipleri üzerinde yapılmış , 
ihtiyaç projeksiyonları da ona göre düzenlenmiştir . 
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Gelecek yılların ihtiyacı geçmiş yılların fiili tüketimi 
ile gelecekte inşa edilmesi muhtemel enerji iletim ve dağıtım 
şebekelerinin uzunlukları dikkate alınarak hesap ve tahmin edil¬ 
miştir, 

Her yılın fiili tüketimi, ithal edilen ile yerli imâl olu¬ 
nanın toplamı olarak kabul edilmiştir. Çeşitli iletken tüketici¬ 
lerinin uzun vadede büyük mal stoklarının teşekkülüne meydan ver- 
miyecek şekilde hareket edecekleri düşüncesiyle bu kabulün yapıl¬ 
masında sakınca görülmemiştir. 

Çelik Özlü Alüminyum İletken, Örgülü Alüminyum İletken , 
örgülü Bakır İletken ihtiyaç tahminleri, Ton ve TL. olarak (11-14) 
No.lu tabloda açıklanmıştır. Bu tablonun tanziminde malzeme birim 
fiatlarınm ileride kaydetmesi muhtemel artışlar dikkate alınmış 
bulunmaktadır. 

Alüminyum iletkenin giderek bakırın yerini aldığı bilinmek¬ 
tedir. Bu nedenle bakır iletken ihtiyacının ne şekilde gelişece - 
ğini kesinlikle saptamak mümkün olamamıştır. Tabloda belirtilmiş 
olan bakır iletken ihtiyaç projeksiyonu sadece şu 9 büyük tüketi¬ 
ciye ait olan tahminlerdir , 

i ) İller Bankası 

ii ) Ankara EoG.O. İdaresi 

İÜ ) İzmir ESHOT İdaresi 
iv ) İstanbul l.E.T.T» İdaresi 

V ) Eskişehir Belediyesi 
vi ) Adana Elektrik İşletmesi 

vii ) Poî.To Genel Müdürlüğü 
viii ) Kayseri Elektrik Türk A.O 

ix \ 

) D.D„T. Genel Müdürlüğü 



(11-14} No.lu Tablo 

Çelik Özlü Alüminyum İletken 
İhtiyaç Tahmini 

Örgülü Alüminyum İletken 
İhtiyaç Tahmini 

Örgülü Bakır İletken 
İhtiyaç Tahmini 

Yıllar Ton x 1000 TL Ton x 1000 TL 

1972 13.239 128.509 1.190 25.287 

1973 13:285 142;813 1:330 28;595 
1974 13 ;332 146;652 1:470 31:972 
1975 13;375 150:468 1:600 35:200 
1976 13;414 154:261 1:720 38:270 
1977 13.455 158.096 1.830 41.175 

5 Yıllık 
Toplam 

66 o 861 752.290 7.950 175*212 

1978 13;482 161:784 1:920 43:680 
1979 13;537 165:828 2:010 46;230 
1900 13:578 169.725 2.090 48:592 
1981 13.619 173:642 2.170 50:995 
1982 13.661 177.593 2.240 53.200 

5 Yıllık 

Toplam 
67.877 848.572 10.430 242.697 

Ton x 1000 TL 

2.065 54.722 

2:100 
2:145 
2:180 
2:225 
2*250 

56:175 
57:915 
59:405 
61:187 
62.576 

10.900 297.258 

2;295 
2:300 
2.320 
2:340 
2.360 

64:260 
64.975 
68.440 
69.615 
70.800 

11.615 338.090 

rv> 
CT\ 
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6.2 - Yalıtılmış İletken (Kablolar) 
Yalıtılmış iletkenlerin başında yeraltı ve sualtı enerji 

kablosu ile P.T.T. kablosu gelmektedir. P.T.T. kablosu ihtiyacı 
incelemenin kapsamına alınmamıştır. 

Kabloların , 

Gerilim 
Kesit 
Yapısal özellik 

bakımından pek çok çeşitleri bulunmaktadır. Bu malzemenin uzunluk 
birimi başına ağırlığı da çok değişmektedir. Bütün kablo ihtiyacı¬ 
nı bir esasa göre basit bir rakamla ifade etmek güçtür. Bununla 
beraber, bir fikir edinilmesi amacıyla ağırlık, uzunluk ve değer 
olarak yaklaşık bir tahmin yapılmıştır. Bu tahmin, yerli kabloların 
imalat miktarları, ithalat miktarları, ve ortalama kablo satış fi- 
atları gibi verilere dayanmaktadır. Kablo ihtiyaç tahmini (11-15) 
No.lu tabloda açıklanmıştır. 

(11-15) No.lu Tablo 

Yeraltı ve Sualtı Kablosu İhtiyaç 
Tahmini 

Yıllar Ton Km x 1000 TL 

1972 4.600 4.825 289.500 

1973 4.950 4.950 301.950 
1974 5.250 5 c 050 313.100 
1975 5 o 600 5 c 200 327.600 
1976 5.950 5.275 337.600 
1977 6.250 5c375 349.375 

1978 6.500 5 o 450 359.700 
1979 6.750 5.550 371.850 
1980 7.050 5.650 384.200 
1981 7c 350 5.750 396.750 
1982 7 o 550 5.850 409.500 

6.3 - Plâstik İzoleli İletken İhtiyacı Tahmini 
Aydınlatma tesisatı ile her çeşit alçak gerilim bağlantıla¬ 

rında ve benzeri işlerde tüketilen bu iletkenin ihtiyaç tahmini 
(11-16) No.lu tabloda açıklanmıştır. Bu tahmin hemen hemen tama - 
men yerli imalatçıların üretimlerinde izlenmiş olan gelişime göre 
yapılmıştır. 



28 -

(11-16) No.- lu Tablo 

Plastik İzoleli iletken İhtlyacı 

Yıllar  x 1000 Km  x 1000 TL 
1972 140,5 161 =, 575 

1975 165,0 198,000 
1974 178,0 222.500 
1975 189,5 246.350 
1976 200,0 270,000 
1977 212,0 296.800 

944,5 1.233.650 

1978 223,0 323c350 
1979 232,0 348.000 
1980 241,0 373.550 
1981 250.0 400.000 
1982 259,0 427.350 

1205,0 1.872.250 

6.4 - Emaye İzoleli Bakır- Tel İhtiyacı Tahminl 
Elektrik makinaları ve elektronik cihaz imalinde kullanılan 

bu iletken ihtiyacının tahmini gelişimi (11-17) Eo.lu tabloda açık 
lanmıştır. 

( II--17 ) No.lu Tablo 

Emaye İzoleli Bakır Tel İhtiyacı 
Tahmini 

Yıllar Ton x 1000 TL   
1972 1730 5-'-225 

1973 1870 61.710 
1974 2010 67.335 
1975 2130 72.420 
1976 2250 77,625 
1977 2375  83.125 

10636 562:213 
1978 2485 88.217 
1979 2590 93 o 240 
1980 2670 97.455 
1981 2760 102120 
1982 2850 106-875 

13355 487:907 
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7. İzolatör İhtiyacının Gelişimi 
Çeşitlerinin pek çok olması nedeniyle tüm izolatör ihtiyacını bü¬ 

tün ayrıntıları ile ortaya koyacak bir hesap tarzı bulmak güçtür.Ancak 
yüksek ve orta gerilimli enerji iletim hatlarında kullanılan zincir 
izolatör ile yine orta ve alçak gerilim dağıtım hatlarında kullanılan 
mesnet izolatör tipleri toplam izolatör ihtiyacının ağırlık olarak pek 
büyük bir kısmını teşkil etmektedir. 

Bu nedenle gerek enerji sektöründe yapılan yatırımlar açısından, 
gerekse elektroporselen sanayii ile ilgili stratejiyi saptamak açısın¬ 
dan zincir ve mesnet tipi izolatör ihtiyacını belirten projeksiyonlar 
bu konuda bir fikir edinmek için yeterlidir. 

Söz konusu projeksiyonlar Türkiye Elektrik Kurumu ve İller Bankası¬ 
nın gelecekte inşa edecekleri yeni iletim ve dağıtım şebekelerinin tah¬ 
mini uzunluklarına göre hesaplanmıştır. 

İzolatör ihtiyacına ait gelişim projeksiyonu (11-18) No.lu tabloda 
özetle açıklanmıştır. 



Yüksek, orta ve alçak gerilimli elektrik Şebekelerinin çeşitli 
izolatör ihtiyacının gelişimi 

11-18 No.lu Tablo 

Zincir İzolatörü Mesnet İzolatörü A.G İzolatörü 

x 1000 ad. x 1000 TL x 1000 ad. x 1000TL. x 1000 ad x 1000 TL. 

1972 515 17406 38 5026 403 3669 

1973 518 17515 39 5102 409 3724 
1974 520 17598 39 5202 417 3797 
1975 523 17686 40 5302 425 3870 
1976 526 17775 41 5403 433 3944 
1977 529 17864 42 5504 442 4017 

88438 26513 19352 

1978 531 17946 42 5604 450 4091 
1979 534 18031 43 5680 456 4146 
1980 536 18120 44 5780 464 4219 
1981 539 18207 45 5881 472 4293 
1982 542 18291 45 5981 480 4366 

90595 28926 21115 

Toplam • i 
x 1000 TL. 

26101 

26341 
26597 
26858 
27122 
27385 

134303 

27641 
27857 
28119 
28381 
28638 

140636 
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8 o Otomotiv Endüstrisi Elektrik Cihazları 
 ve Diğer Elektrikli Cınazlar  
Bu mal grubunun en önemli kısmını hiç kuşkusuz, Eraksiyonel Kollek- 

törlü motorlar teşkil etmektedir. Oysa bu tip motorların yurd içinde ya¬ 
pımına gerektiren sebepler, aşağıca açıklandığı gibi bugüne kadar gözden 
kaçmış ve dolayısıyie konu üzerinde pek durulmamıştır. 

Zira kollektörlü motorlar, fonksiyonunun ve değerinin çok önemli ol¬ 
masına rağmen, yurda ithali sırasında genellikle motor olarak değil ve 
fakat bir cihazın aksama, gibi mütalâa edilmektedir. Halbuki çoğu zaman 
vantilatör, elektrik süpürgesi, traş makinası,el breyzlerii , şarj-marş 
motoru ve benzeri eşyanın üzerindeki elektrak motorunun değeri tüm malın 
değerinin çok büyük bir kısmını teşkil etmekte ve aslında ithal edilen 
şeyin kollektörlü bir elektrik motoru olmasına rağmen bu husus istatis - 
tik kayıtlarına bu şekilde geçirilememektedir. Bu nedenle gerekli tedbir 
alınmadığı takdirde önümüzdeki plan dönemlerinde milyonlarca dolarlık 
kollektörlü motor ithalinden kaçınılamıyacaktır. 

Bu paragrafın başlığının kapsamı içinde bulunan çeşitli mallar başlı¬ 
ca dört grupta incelenmiştir. Bu grupların tanımı şöyledir : 

I . G E H P 

85.08 .10 Kon j onktör-Di sjonktör 
.20 Bujiler 

a ) Ateşleme 
b ) Isıtma 

.30 Distribütörler 
.AO Ateşleme manyetoları 
.50 Ateşleme bobinleri 
.60 Dinamolar, Alternatörler(Generatör) 
.90 Diğerleri 
.91 Aksam ve parçaları 

85.09 Elektrikli silecek motoru 
II. GRUP * 

85.09 Aydınlatma ve işaret cihazları 
.11 Aydınlatma dinamoları 
„12 Her türlü farlar 
.13 Elektrikli korna,siren,ses esaslı işaret cihazları 
.19 Diğerleri 

- Batarya muhafazaları 
. -- Lambalar,yan ve arka stop,plâka,fren ışıkları, 

sinyaller, manevra Aihbar ve diğer teçhizat 
- Yardımcı portatif lamba ve farlar 

III. O R J F : 

8A.12 Oto klimatizasyonu ve ısıtma cihazları 
85.12 

IV. GRUP  : 
Elektrik motoru ile akuple çalışan cihazlardan 
El Aletleri (Breyzler) ve maiyat için tulumbalar . 
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8*1 - I.GBff P : 

85*08 Gümrük tarifesi içinde toplanan ile 85.09 tarife 
içinde bulunan elektrikli cam silici ve motorları 

*10 Konjonktör-Disjonktör 
»20 Bujiler 

a ) Ateşleme 
b ) Isıtma 

.50 Distribütörler 

.40 Ateşleme manyetoları 
»60 Ateşleme bobinleri 
.90 Diğerleri 
•91 Aksam ve parçaları 

85.09 Cam silicileri ve motorları 

Bu gruptaki malların ithal değeri 1971 yılında , 

düzeyine yükselmiştir» Bu rakamların daha ziyade ticari ithalatı yansıt - 
mış olması ve^Oto - Montaj sanayiinin ihtiyaçları için bu konuda yapılmak¬ 
ta olan ithalâtın önemli bir bölümünü içine almamış bulunması mümkündür. 

Halen memleketimizde 1,5 milyar TL. civarında yatırım yapmış olan 12T13 
kadar büyük ve büyükçe Oto-Montaj ve bunun yarısı kadar traktör-montaj fab¬ 
rikası ile çeşitli oto yan sanayii tesisi faaliyet göstermektedir. 

Bu kadar çeşitli marka ve tipte imalât yoluna gidilmiş olmasının ge - 
nel rantabilite prensipleri açısından olumsuzluğu bir yana bırakılsa bile, 
bu durumun İncelenmekte olan mal grubuna dahil milyonlarca dolarlık malze¬ 
menin yıllar boyunca ithaline sebep olacağına ve özellikle bu malların çe¬ 
şitliliği nedeniyle onları yapabilecek yerli sanayiimizin gelişmesini en - 
gelleyeceğine burada değinmekte yarar vardır. 

Kanaatimizce bir uzman grubu tarafından yapılacak çalışmalar sayesin¬ 
de otomotiv sanayiinin halen talep ettiği kollektörlü motor ve ona bağlı 
çeşitli aktarma organlarını bir kaç tipe indirip standartlaştırılması 
mümkündür. Bu sayede 8-10 milyon dolarlık bir ithalâtın önleneceğini 
tahmin etmekteyiz» 

Kurulacak imalât tesisinin yıllık kapasitesinin 150 000 ünite olarak 
planlanması uygundur . 

1972-1973 yıllarında otomotiv sanayi grubunun talebi muhtemelen şöy - 
le olacaktır : 

85.08 Poz.da 

85.09 Poz.da 
66,4 Milyon TL. 
21,9 Milyon TL. 

Toplam 88,3 Milyon TL. 

Binek otomobili,Minibüs,Otobüs için 
Kamyon, Kamyonet, Triportör için .. 
Traktör için »       

55.000 Adet 
20.000 Adet 
85.000 Adet 

Toplam 100.000 Adet 



Bu talepte her yıl % 10 - 12 bir artış olduğu göz önünde tutulursa 
ve yedek parça piyasasının ihtiyaçları da hesaba katılırsa 1976 da tesi
sin tam kapasite ile çalışabileceği anlaşılır , 

I. grupta mütalâa edilen mamullerden yalnız marş motoru, şarj dinamo
su ( alternatör ) silecek motoru, kalorifer motoru, bujiler için ithalât
ta # . 100.-'m üstünde beher mamul için dövize ihtiyaç olduğuna göre , 
100.000 ünite için gerekli döviz #. 10.000.000.-'m üstünde bir rakkama 
baliğ olmaktadır. Bu mamuller Türkiye'de rahatlıkla yapılabilecek mamul
lerdir. ( 3-4 yıldan beri piyasaya verilen mamullerden anlaşıldığı gibi 
yapma gayretleri müsbet netice vermiştir. ) ve sırf konuya gereken ilgi 
gösterilmediği için % 80-85 yerli muhteva ile imalâtı yapabilecek bu grup 
emtea için yurt dışına büyük döviz gitmektedir, bir şekil ile iş düzenlen
mez ise fazlası ile gidecektir de. 

Yerli oto-montaj fabrikaları teknolojik bağımsızlıklarını ihraz ede
medikleri için belli ara ihtiyaçlarının müşterek çözümlerini plânlamaya 
(karar veremedikleri sebeple) bu yolda samimi olarak gayret sarfedememek
tedirler. I. grup mamulleri içinde mütalâa ettiğimiz marş motoru,şarj di
namosu (veya alternatör) birkaç tipte standardize edilerek oto-montaj 
fabrikalarında kullanılacak olursa yılda 5^6 milyon dolar döviz tasarrufu 
kendiliğinden sağlanabilir. Montaj ve imalât kotaları tertip edilirken, 
ithali yasaklanacak mallar listesinde bu husus dikkatle değerlendirilme
lidir kanaatindeyiz. 

Aynı paralelde bir mütalaa olarak da Elektrik Motorları İmalât Kota
sı tertip edilirken, kollektöriü motor imalâtı konusu ayrı ve gereken 
ciddiyetle ele^alınmalıdır. Otomotiv sanayiinin kollektöriü motorlar ih-
yaçı için imalât yapan mevcut dört milli kuruluşa 1972 yılı başlarından 
ilâve olarak hizmete girecek bir mühim yabancı sermayeli kuruluş ( ve 
gerekirse bunu takip edecek diğer yabancı sermayeli kuruluşlara ) tanı
nan kolaylık ve muafiye eleri seviyesinde asgari himaye görmeleri dikkate 
alınmalıdır. 

Oto kalorifer ve motoru % 100 bu tarz çalışma ile ithalâtını oto-mon
taj firmalarının düşünmeyeceği bir şekle gelmiştir. (Kalite,fiat ve te -
min rahatlığı yönlerinden). Oto silecek motoru ve kollarında konuya biraz 
samimi davranan fabrikalarca yerli sanayiden temin edilmiş,iki oto-montaj 
firması şarj dinamosunu 2-3 senedir yerli yan sanayilerinden temin etmeye 
başlamıştır. 

Önümüzdeki 3» Beş yıllık plânı kapsayan devrede imalât miktarlarının 
ve parça piyasasındaki ihtiyacın artış sürati dikkate alınırsa, şarj di -
namosu ( bazılarında alternatör) ve marş motoru oto-montaj firmalarında 
yerli malzeme kullanılması şeklinde zorlanmalıdır. 

Ateşleme bujilerinin yıllardır fiilen başarıya ulaşmış yerli imalâ
tı için aynı mütalâayı be;yan etmek zarureti vardır. Grupta bulunan diğer 
mamullerin (konjonkte:?, distribütör gibi) önümüzdeki beş yıllık devrede 
imalâtları programlanma yoluna gidilmelidir. 

Ateşleme bujileri konusunda durum döviz ihtiyacının büyük olduğu , 
içinde bulunduğumuz devreler için acıklı bir ihmalin tipik örneğidir. 
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Dünyada pek az memleketin başarabildiği bu teknolojik dalda memle¬ 
ketimizde bulunan bir müessese 196^ yılından beri faaliyettedir» Mil - 
letlerarası pek tanınmış buji imalatçılarının birbirinden teknik bilgi 
anlaşması sayesinde meydana getirdikleri buji izolatörünün en mükem - 
metlerinden bir firma ile yapmış olduğu lisans anlaşması altında ima - 
lâtını idame ettiren yerli müessese senelerden beri serbest ithalâtla 
rekabet etmektedir, İmalâtının ilk yılında buji ithalâtı menedilmişken 
ihtiyacı olan ham madde tahsisi verilmekten sarfınazar edildiğinden , 
fabrika bir yıl müddetle bütün teçhizatı ve işçi kadrosuyla birlikte 
muattal vaziyette kalmış, bu durum memlekette buji ihtiyacı had safhaya 
girdiği gerekçesi ile cüzi miktarda ham madde tahsisi yerine bujilerin 
ithalatı serbest bırakılmıştır. Memleket ihtiyacını karşılamak üzere ge¬ 
rekli tevsi ve teknolojik ilerlemeleri yapmış olan fabrika yurttaki oto¬ 
mobil ihtiyaçlarına kalite ve fiatını kabul ettirmiş ve harp araçların¬ 
da bujiyi stratejik malzeme kriterleri meyanında mütalâa eden ordunun 
NATO şartname isteklerini yerine getirmek suretiyle ordunun buji ihtiya¬ 
cını yurt içinden temin edebilme seviyesine erişmiştir. 

Ancak, istihlâkin büyük olduğu yedek parça piyasasında tanmmış^mar- 
kalı ithâl malına olan ezelm teveccüh ve ithal bujilerdeki satıcı kâr 
marjlarının çok yüksek olması sebebiyle yerli bujilerin fiatları ithâl 
malına nazaran çok daha az olmasına rağmen, piyasa talebi yaratılamıya- 
rak yüzbinlerce dolar kıymetinde döviz dışarıya gitmektedir. 

Benzinli kamyonlardan, otomobil, motosiklet, su motoru ve deniz moto¬ 
runa kadar bütün seri ateşleme bujilerinin yurtta yapılabildiği bu or - 
tamda ithalât için hiçbir gerekçe yoktur. 

8.2 - II.GRUP 

AYDINLATMA VE İŞARET CİHAZLARI 
85 . 09 Bu pozisyona giren motorlu ve motorsuz kara nakil vasıtala¬ 

rının aydınlatma ve işaret cihazlarının durumu özelliklerine 
göre aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir» 

85.09.11 Aydınlatma dinamoları genellikle bisikletlerde kullanılır . 
Üçüncü plan döneminde yılda 60.000 - 100.000 adetlik bir ima¬ 
lat miktarına ulaşacak bu emteanm yerli yapılması bugüne ka¬ 
dar ele alınmamıştır» 

85.09ol2 Motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının kullandıkları farlar 
plâstik ve madeni olarak iki gruba ayrıldığında, plâstik o - 
lanları genellikle bisiklet ve motosiklette kullanılır ve 
imalat: özel tiplerin dışında mümkün olmuştur,, 
Madeni reflektörlü ve cam kapaklı tipler için çalışmalar 
mevcuttur. Ancak ithâli plân döneminde devam etmelidir» 

85.09.13 Elektrikli ses verici aletler içinde kornalar yerli otomobil 
imalatı ile teşvik görmektedir ve kısmî ithâl olarak realize 
edilmiştir»Siren ve benzeri ses esaslı^aletler ihtiyacı çok 
özel ve az olması sebebiyle yerli imalât rantabl görünmemek¬ 
tedir» 
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85.09.19 Diğerleri : 

Batarya Mahfazaları : 

a ) Plâstik mahfazalar 
t ) Madeni çerçeveden meydana gelen tespit araçları 

Her ikisi de yerli temin edilebilmekte ve dolayısiyle 
ithalâtı durdurulmalıdır. 

Her nevi motorlu vasıta için lâmba ve ışıkları 
Genellikle plâstik mahfaza içinde uzun zamandır yerli imal 
edilmektedir»Küçük atölyelerin de iştigal edebildikleri bu 
konuda ithale lüzum yoktur. 

Yardımcı portatif lâmbalar 
Talebin çok az olduğuna inandığımız bu akşamın yerli piyasa¬ 
dan temini mümkündür. 

Oto için mayi ve gazların ölçülmesi aletleri 
Oto yakıt seviyesinin görülmesinde lüzumlu takımın yalnız 
şamandra kısmı yerli yapılabilmektedir. Fonksiyon bakımın - 
dan ehemmiyet arzeden bu grubun ithali devam etmelidir. 

8.3 - III.G RUF : 

OTO ISITMA VE KLİMATlZASYOMJ 

a ) ISITMA : Otonun su devridaiminden intikal eden sıcak su dola¬ 
şımının ayrıca bir radyatör (küçük) ünitesini dolaşan havanın 
oto kaloriferi grubundaki motorun fanı vasıtasıyla otonun içine 
üflenmesi şeklindeki oto kaloriferi sistemi, hakim kullanılan 
sistem olmakla bşraber, ekzos gazlarının dolaşımı gibi tehlike¬ 
li ve gayri sıhhi sistemlerin tatbikine de yerli oto-montaj 
fabrikaları tatbik etmektedirler. Sulu ısıtma sistemi dışında - 
ki sistemin önlenmesini tavsiyeye şayân bulmaktayız. Oto kalo - 
riferi konusunda yerli oto sanayii firmalarınca komple veya 
muhtelif parçaları alınarak oto-montaj grubumuzun yerli piyasa¬ 
dan temin ettiği hallolmuş bir konu gözü ile bakılabilmesi için 
tehlikeli, zararlı ve demode sistemlerden sarfınazar edilmesi 
tatbikatına ulaşılmasını zaruri görmekteyiz. 

.—b ÇuPı/*piJvd( 
b ) MiİMATİZASYON: / bölgede bulunan memleketimizde kul lanı- 

lan otolar ile sıcak ülkelere ihracatı düşünülebilecek oto-mon- 
taj sanayii mamullerimizde^air-condition ünitelerinin kullanıl¬ 
masını bir nevi lüks mütalâa etmek gerekir. Sıcak iklimli mem - 
leketlerde otomobillere prensip olarak air-condition konulmak¬ 
tadır. Ancak, 400-500 dolar civarında kabul edilen oto air-con- 
ditionlarmın yerli imalâtı teşvik edilmelidir. 
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Evaporatör, kondansör, kompresör, filtre ve üfleyici motor 
gruplarından kompresör hariç, diğer gruplardan ana üniteler 
dahilde yapılmaktadır,, Kısa bir süre içinde kompresör de yapı¬ 
labilir. Bütün mesele işi programlıyacak firma veya firmaların 
kurulmasıdır, 

Japonya, Amerika ve İtalya'da bu işi yapan firmalar çok büyük 
kârlar ve bedeller ile ihracat yapmaktadırlar. Binek otomobil¬ 
lerimizin ihracı düşünülüyor ise oto air-conditionunun ilâvesi 
bir satış şansı doğurabilir kanaatindeyiz. 

Yaptığımız kaba hesaplar ile bir binek otosu air-conditionu 
% 85'i yerli muhteva olmak üzere 1.500.-/2.000.- TL.na mal ola¬ 
bilmektedir. Amerika ve Avrupada yayılmakta olan bu talep mem- 
leketimize^de sıçrama istidadındadır. Konu başlangıç safhasında 
yerli imalâtının teşviki ile kontrol altına alınamaz ise,resmi 
veya gayri resmi şekilde çok yüksek bedeller ile oto air-conditi 
onunun ithali ileride büyük problem olabilir. 

Bu işin firmalar yönünden teşviki için muteber olacak kotalarda 
Klima Cihazı imal edenler için tefrik edilen Sanayici Kotasın - 
dan, otomobil air-conditionu imal edenlere de bir miktar pay 
vermek ve durumu açıklayarak ilgiyi çekmek bir yol olabilir. 

8.4 - IV.GRUP : 

a ) EL ALETLERİ : Elektrikli el aletleri sanayide genel mahiyette 
tatbikatını bulmaktadır.(El breyzleri,muhtelif delme,kesme,çak¬ 
ma v.s, iş yapan elektrikli cihazlar) 

Esas itibarı ile kollektörlü motor olan ve bu motordan alınan 
gücün bir dişli kutusu ile veya diğer aktarma grubuyle tanzim 
edilen değişik fonksiyonlarının delme, kesme, çakma, silme, dü¬ 
zeltme gibi işleri ifa edecek bir teferruat ile kullanılmasını 
temin eden bir mamul olan bu tip cihazlara büyük ölçüde ihtiyaç 
duyulmaktadır. Fuar Kotalar veya anlaşmalı memleketlerden çok 
çeşitli marka ve tipte cihaz memlekete ithal edilmektedir. Ge¬ 
nellikle kalitesiz mal ithali sebebiyle sık sık bozulan bu ci¬ 
hazların yedek parçaları (bilhassa rotoru) bulunamamakta,tami¬ 
ratı yapılamamaktadır. Ve karaborsa değerleri ile muamele gör¬ 
mektedir» Sırf Fuar Kotaları ve anlaşmalı memleket listelerinde 
yer almasını amaç edinen bir ithalat politikası sonucu , ya 
çok pahalı veya çok kalitesiz el aletleri piyasada bulunmakta - 
dır. 

Biz bu konuda yılda asgari 20.000 adetlik kaliteli bir imalâtın 
başlatılması ve standart 5-4 tiple genel olarak bütün sanayici¬ 
lerin bu mühim problemlerini hal konusunda Elektrik Motor İma - 
lât Kotasının tanzimi sırasında kollektörlü motor konusu genel 
olarak mütalâa edilirken, mevzuya dikkatle eğinilmesini ve el 
aletleri sanayiinin teşvikini tavsiye ediyoruz. Bütün yabancı 
memleketlerde bilâistisna evlerde dahi bulunan elektrikli el 
aletlerinin sanayiimizde temin,parça problemleri ile müşkilat- 
larının devamının en kısa yol ve şekliyle hallini temenni edi¬ 
yoruz. 
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Münhasıran hır dişli kutusu ve mandrenin ithaline imkân sağ¬ 
lanacak bir imalât sanayii genel kıymetinin % 30'unu bulacak 
bu ithâl parçalarının da kısa bir zamanda bir kısmını yerli 
imalata dönüştürebilir - 

b ) ELEKTRİK MOTORJ İLE AKJPLG SİJ POMPALARI 
Genel maksatlı kademeli su pompaları yerli motor sanayiinden 
temin edilen motorlara dahilde dökümü yaptırılarak işlenen 
santrifüj gövdelerinin akuple edilerek imalâtları yapılmakta¬ 
dır. 

Ancak, kıymetinin % 5-10 'unu geçmeyen salmastra,kondansatör, 
küçük bakalit, pervane gibi parçalar, ya natamam veya kötü ka¬ 
litede yerli olarak temin edildiği için, seri halde nihaî mü - 
kemmeliyete ulaşamamış su pompaları piyasada pek çok marka al¬ 
tında bulunmaktadır.^Kıymetlerinin % 10'una kadar bir meblağ 
içinde kalacak ithalâtları sağlanırsa, uydurma pompacılıktan 
mütekâmil pompa imalâtına geçiş sağlanabilir. 
Bunun dışında Sirkülasyon Pompaları imalâtına bir-iki yıldır 
memleketimiz de başlamış bulunmaktadır. Motorlarının ithali 
esas alınan bu tip imalatta ithal edilen motorun kıymetinin 
% 60 kısmı yerli olarak yapılabilir. Bu motorun yalnız rotoru 
değişik bir teknolojiye ihtiyaç göstermektedir. Bu sebeple 
komple olarak ithal edilen motorun münhasıran rotorunun itha¬ 
lini gerekli görürüz, 

Genel elektrik motorları imalat sanayiinin ithal sisteminin dı¬ 
şında ayrı bir kota tefrik edilerek temin edilen ithalât sis - 
temi şekli devam ederse, sirkülâsyon pompaları imalâtı mühim 
çapta dışarıya aönük bir montaj sanayii olarak kalacaktır . 

Ancak, tamamen özel kotası iptâl edilerek veya miktar düşürü¬ 
lerek tamamen elektrik motoru imalâtı genel esasları içine 
alınırsa, çok kısa zamanda mamulün millî imalâtı sağlanacak¬ 
tır. Bu mamulden her yeni yapılan apartmana konulmakta olduğu¬ 
na göre, tüketimi ihmal edilmeyecek büyük rakamlara baliğ ol - 
maktadır. 

Odun, kömür ile binaların ısıtılmasında millî ekonomiye zarar¬ 
lılığı ve temin yönünden imkânsızlığının yanı sıra, kısa za - 
manda artacak petrol ve mazotla çalışacak kat kaloriferi ihti¬ 
yacının çözümünde Sirkülasyon Pompasına ihtiyaç olacağına göre 
önümüzdeki beş yıllık devrede yılda 50.000 'in altına düşmiye- 
cek bir ihtiyaç projeksiyonu hesap edilebilir. Bu bakımdan 
Sirkülasyon Pompası montaj safhasından imalât sanayii safha¬ 
sına dönüştürülmelidir kanaatindeyiz. 
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NETİCE OLARAK ; 
M.— -.. M , ..... 

1. Tetkik konusu mamullerde mümkünse genel, değilse ara fonksi - 
yonların standardizasyonu ve çözümlerde imkân dahilinde aynı parça - 
larm kullanılmasının benimsenmesi „ 

2. Alt Komisyonumuzca tetkik konusu edilen mamullerden kollektör- 
lü motorlar grubunda bulunan marş motoru, silecek motoru, kalorifer 
motoru , şarj dinamosu yalnız oto-montaj fabrikalarında yılda yüzbiner 
adedin üstünde kullanılacağı nedeni ile bu grup montaj kotasmca itha¬ 
li yasaklanacak mallar listesine bir an önce alınması. Bujilerin de 
yerli muhteva içinde mütalâa edilmeleri . 

3. Bu tip motorlar özellikle, kollektörlü motorların elektrik mo¬ 
toru imalat kotası içinde ayrı bir ehemmiyet ile gelişmesinin taki¬ 
bi, bu arada sirkülasyon motorlarının da montaj imalatı şeklinden çı¬ kartılarak aynı şekilde Elektrik Motoru İmalât Kotası içinde mütalaa 
ve kontrol edilmeleri . 

4-. El aletlerinde teşvik edici bir politika takibi ile üç, dört 
tipte standardize edilecek bir imalâtın doğup gelişmesine yardımcı 
olunması . 

5. Oto Klim&tizasyonu konusunda yerli imalâtın yapılmasına imkân 
verecek bir politika takibinizde müstakbel döviz kayıplarına mani 
olunması yönünden fayda mütalâa edilmiştir. 

Raporumuzdaki izahat ve tavsiyelerimiz, Müşterek Pazara intikal , 
istihdam, döviz tasarrufu ile bugün için daha ziyade yurt dışındaki 
işçilerimizin gönderdikleri dövizler vesilesi hissedilen döviz port¬ 
föyündeki kısmı rahatlamaya rağmen, ekonomik bünyemizin esasındaki 
döviz kaynaklarımızın kifayetsizliği hususları dikkate alınarak ifade 
edilmiştir „ 
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9 o AKÜMÜLATÖR İHTİYACI VE İMALÂTI 

9.1 - Giriş 

Türkiye'de kullanma yerlerine göre üç tip akümülatör imal edilmekte¬ 
dir. Bunlar ; Marş vazifesi gören " starter sabit tesislerde devamlı 
elektrik enerjisi veran " stasyoner „, ve çekme ve yükleme makinaların- 
da kullanılan " Traksiyoner „ olarak tanımlanırlar . 

Bugün Türkiye'de akümülatör imal eden fabrikalar Mutlu Akü, Bas Akü, 
Çelik Akü ve diğer mahalli imalatçılardır. 

9.2 - İmalât Durumu 
a . Üretim metodu ve teknoloji 

Türkiyede bütün akümülatörler kurşun-asit esasına göre imal 
edilmektedirler. 

b . Üretim girdileri 
Kuru şarjlı bir akümülatörü meydana getiren parçaların akü 

içindeki miktarları yüzde olarak şöyledir : 

Kurşun mamulleri     % 73 
(plak, grafit,köprü, kaynak kurşunu) 
Ebonit mamulleri        % 22 
( Kutu , kapak ) 
Separatör       % 3 
Zift   % 2 

T 0 P L A M 100 

Bunlardan ; 
Akü asidi tamamen memleket içinde temin edilmektedir. 
Külçe kurşun kısmen ithal edilmektedir. 

Külçe kurşundan yapılan akünün kurşun parçaları yurt içinde imâl 
edilmektedir. Kurşundan başka sentetik kauçuk ve P.V.C. ithal edilmek- 
tedir. 

Akü üretim akışı aşağıda görüldüğü gibidir . 
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9.3 - 1960 - 1970 yılları arasındaki yurt içi akümülatör talebi 

Yıllar Talep ( Adet ) Yıllık Artış Oranı (%) 
1960 27.000 — 

1961 57 o 000 111 
1962 76.000 34 
1963 100.000 32 
1964 117.000 17 
1965 135.000 15 
1966 175*000 29 
1967 207.000 18 
1968 257.000 24 
1969 270,000 5 
1970 270.000 0 

Yukarıda belirtilen akümülatör talebi yurt içi imalatıyla tamamen 
karşılanmaktadır. 

Tabloda 1961, 1962 ve 1963 yıllarında görülen aşırı talep artışı , 
Milli Savunma Bakanlığının büyük miktarda akü alışı sonucu olmuştur . 
Daha sonra, askerî akü ihtiyacı ordu bünyesinden karşılanmaya başlanmış¬ 
tır. 

1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında meydana gelmiş olan % 15 in üs¬ 
tündeki artışlar ise kamyon, otobüs, otomobil ve traktör montaj sanayi¬ 
inin geniş çapta montaj yapmasına bağlanabilir. 

1969 yılındaki düşük artış oranı ve 1970 yılındaki durum, ekonomik 
krizler ve 1970 devalüasyonunun tesirleri nedeniyle montajın azalmasıy¬ 
la izah edilebilir. 

Ayrıca akümülatör imalatındaki gelişmeler, özellikle mamul kapasite¬ 
sinin gelişmesi sonucunda ortalama 12 - 15 ay olan akü ömrünün 20 - 24 
aya çıkması taleb azalmasının bir diğer sebebidir. 

9.4 - Dış Ticaret Durumu 
a . İthalât 

Mamul madde ithali yapılmamaktadır. Ancak yarı mamul olarak 
separatör ve tergal tüp, ham madde olarak saf kurşun, sentetik 
kauçuk ve P.VYC. ithal edilmektedir. Bunlar arasında bilhassa kur¬ 
şun önemli döviz kaybına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi akümü - 
latörün en önemli maddesi kurşundur. Bir akü içinde % 70 - 75 
oranında kurşun bulunmaktadır. 

Türkiyede memleket ihtiyacına yetecek kadar kurşun rezervi bu¬ 
lunmasına rağmen, kurşun çıkarma çalışmaları yeterli değildir.Bu 
nedenle akümülatör sanayiinin esas ham maddesi olan kurşunun % 50 
si ithal edilmektedir. Bu ise akümülatör fiatlarınm yüksek olma¬ 
sına tesir eden en önemli sebeptir. 

Kurşun çıkarma çalışmaları artırılır ve yeterli kurşun cevheri 
elde edilirse, bunun ; 
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- Flotasyon yolu ile zenginleştirilme 
-İzabe 

-Rafine 

- Yan ürünlerin istihsali 

gibi işlemlerin yurdumuzda yapılması ve bütün Türkiye'nin kurşun 
ihtiyacının karşılanması mümkündür. Böylece önemli bir döviz gi - 
deri de önlenmiş olur* 

b . ihracat 

Akümülatör ihracatı yapılamamaktadır. Bunun sebeplerini şöyle 
açıklayabiliriz : 

1. Akümülatör kaba ve ağır bir maldır ve nakil güçlüğü 
vardır. Bu nedenle her memleket kendi akümülatör ihtiyacını 
karşılamak çabasındadır, 

2. Türk akümülatörleri ile Varta, Exide gibi dünya piya - 
sasında isim yapmış aküler arasında 1 - 2 0, lık bir fiat far¬ 
kı vardır. Bu fark Türk malı akümülatör almayı tercihe yeter¬ 
li değildir. Fiat yüksekliğinin sebebi ise daha evvelki bölüm¬ 
de belirtildiği gibi ana ham maddelerin çoğunun ilhal malı ol¬ 
masıdır. 

9.5 - Fiat Durumu 
Akümülatör fiatları 1961 - 1967 yılları arasında değişmemiş,1968 

den sonra ise devamlı artışlar olmuştur, Bu artışların ana sebebi, ya - 
pılan toplu iş sözleşmeleri sonucu işçi ücretlerine yapılan zamlardır. 
Bu sanayi kolunda üretim içindeki işçilik payı oldukça yüksektira Bu 
nedenle işçilik ücretlerindeki artış, maliyete ve satış fiatlarına bü¬ 
yük ölçüde tesir etmektedir. 

Bu sebebe ilave olarak dünyadaki fiat artışlarını, memleketimiz¬ 
deki ekonomik şartların ağırlaşmasını ve 1970 devalüasyonunu belirtebi¬ 
liriz. 

9.6 - İstihdam Durumu 

Bu sanayi kolu 15 yıldan beri faaliyettedir. Bu nedenle ihtiyaç 
duyulan kalifiye eleman yetişmiştir ve eleman bulmakta zorluk çekilmo- 
mektedir. Haftada 5 gün çalışılmaktadır. Bazı müesseseler üç vardiye 
şeklinde çalışmaktadır. Genel olarak ücretler normaldir. 
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9.7 - 1970 - 1982 yılları arasındaki tahmini üretim programı 

Yıllar Tahmini Akümülatör Üretimi (Adet) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

330»000 
330.000 
363.000 
399.000 
439.000 
483.000 
531.000 
534.000 
642.000 
706.000 
777.000 
855.000 
940.000 

9.8 - MEVCUT DURUM VB TIKANIKLIKLAR 

Bugünkü akümülatör talebi iç üretimle karşılanmaktadır. Türkiye - 
deki mevcut akü fabrikalarının kapasiteleri 1982 yılma kadar iç talebi 
karşılayabilecek durumdadır. 

Üretim^ talebe hemen cevap verebilecek durumdadır. Bu sanayi ko - 
lunda, hukuki , iktisadi, ve teknolojik bir darboğazın mevcut olmadığı 
belirtilmektedir. 

Bununla beraber, mevcut kapasiteyi kullanarak bir taraftan döviz 
tasarrufu sağlanması, diğer taraftan yeni istihdam sahası yaratabilmek 
için ihracat olanaklarının yaratılması gerekmektedir. Bunun için de, 
akümülatör kalitesini geliştirmek için araştırmalar yapılması ve fiyat 
seviyesinin dış piyasayla rekabet edebilecek duruma getirilmesi şarttır. 

Fiyatı. düşürebilmek ise daha evvelde belirtildiği gibi, akü imalatında 
kullanılmakta olan ham maddelerin özellikle saf kurşunun yerli üretimine 
yatırım yapılmasıyla olacaktır. 
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10 - P t L 

10.1 - Giriş 
Sektörün Tanımı, ve Sınırlanması 
Türk Standartları Enstitüsünce TS» 1^ numarasında standardı ya¬ 

pılan kuru piller, manganez diöksidin depolârizatör olarak kullanıldı¬ 
ğı kuru pillerdir. Kullanma sahaları çok ve çeşitli olan bu mamul-rad¬ 
yo, elektronik cihazlar* askeri ve muhabere araç ve gereçlerde,aydın - 
latma oihazlarında ve'çocuk oyuncaklarında çeşitli tijalerde kullanılır. 

10.2 - Mevcut Durum 

1.Sektörün kuruluşu 
Kuru pil imalâtı ile meşgul olan ve tamamen İstanbul Vilâyeti 

içinde kurulmuş bulunan özel sektöre ait üç adet fabrika mevcuttur.Bu 
fabrikaların toplam öz sermayeleri elli milyon Türk lirasını bulmakta ve 
takriben 1500 işçi çalıştırılmakta, kapasiteleri ise 270 milyon eleman 
civarındadır. Yabancı sermaye oranı onbinde bir civarındadır. 

2.Mevcut fabrikaların toplam kapasiteleri tahmini olarak aşağıda 
gösterilmiştir 

Pil Sektöründe Kurulu Kapasite 

Ana Mal  Kapasite Birimi 1966 1967 1968 1969 1970 
Muhtelif cins Milyon Adet 175 175 200 250 250 
kuru pil elemanı 

10.3 - Üretim 
a . Üretim metodu - Teknoloji 

Esas malzemeleri çinko,manganez dioksit ve karbon elektrot¬ 
tan teşekkül eden kuru pillerde Türkiye'de kullanılan teknoloji, 
fabrikaların isimleri ile ilişkin yabancı firmaların teklif ve 
tavsiye ettiği şekildir. Fabrika organizasyonu, tecrübe ve ima - 
lât metodları, patentlerini kullandıkları firmalar tarafından 
verilmektedir. Memleketimizde kullanılan metod depolarizan ola¬ 
rak mangandioksidi kullanan teknolojidir. Bu pillerde elektrolit 
massedici maddelere emdirilmiştir. Pil ters çevrildiğinde sıvı 
akmamaktadır. Kuru pilin kimyasal esası çinko kovanın elektrolit 
tarafından eritilmesi ve akımın harici devreye sevk edilmek üze¬ 
re karbon çubuk tarafından toplanmasıdır. 

Kuru pillerde kullanılan esas maddelerin ortalama değerleri aşa¬ 
ğıda gösterilmiştir : 



Mevcut Tesislerde Üretim Girdileri 
( Bin adet eleman için )  

Mangandioksit 25 Kg 
Nişadır 9 Kg 
Asetilen karası 4,4 Kg 
Saf grafit tozu 1 Kg 
Elektrolitik çinko 30 Kg 
Karbon elektrot 1100 Adet 

b . Üretim 

10 senelik yurt içi üretim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablonun tetkikinde 1964-1968 yıllarında muhtelif piller diye va¬ 
sıflandırılan kalemde artışlar fazla olmuştur. Türkiyede ilk kuru 
pil ve batarya fabrikası 1955 senesinde kurulmuştur.Bu tarihlerde 
v§ takriben 1964 yılına kadar memlekette mevcut pilli radyolar , 
lambalı radyolar olup, katot ve anot denilen pillerle çalışmakta 
idiler. Anot pilleri radyo bataryaları olup, aşağıdaki tablodan 
anlaşıldığı veçhile artık imal edilmemektedir.1964 senesinde diğer 
iki pil fabrikası üretime geçmiştir, fabrikaların kapasiteleri za¬ 
manla artmış, transistörlü radyoların çoğalması, oyuncak sanayii - 
nin gelişmesi üzerine fabrikalar gerekli yatırımlara gitmişlerdir. 

Yurt î çi Üretim 
( Milyon adet üzerinden tanzim edilmiştir ) 

1 ) Radyo bataryaları 2 ) Katot pilleri 3 ) Muhtelif piller 

1968 1969 1970 

0,02 0,002 
0,06 0,03 0,02 

84,99 103,71 123*04 

Türkiyede mevcut üç kuru pil fabrikası memleket ihtiyacını tamamen 
karşıladıkları cihetle ikinci beş yıllık kalkınma plânı ile verilen he - 
deflerin gerçekleşmiş olduğu neticesine varılır. 

Fabrika satış fiatları ile üretim değerleri takribi olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yurt İ-ci-. Üretti m--hik:.; ait- ve Değeri ÇAdst ve..'milyon TU oüprak) 

1968 1969 . 1970 
Üre tim-Değer Üretim--Değer Üretim Değer 

1.Radyo bataryaları 0,02 0,356 0,002 0,065 0,0005 0^022 
2.Katot pilleri 0,06 0,540 0,03 0,264 0,02 0,251 
3.Muhtelif piller 84,99 53,861 103,7-1 79,080 123,04 110,583 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
(1) 0,66 0,72 0,64 0,59 0,41 0,21 0,10 0,04 
(2) 0,97 0,96 0,90 0,93 0,54 0,41 0,14 0,09 
(3) 6,81 10,10 21,79 30,63 48,49 79 9 30 67,26 75,55 
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10.4- Dış Ticaret Durumu 
a . İthalât 

1.Mamul mal ithalâtı : 
Memleketimize kuru piller ithal edilmemektedir.Ancak özel mak¬ 

satlar için kullanılan elektrik pilleri ( civalı piller ) ile Mil¬ 
li Savunma hizmetlerinde kullanılan piller ithal edilmektedir.Dev¬ 
let istatistiklerinden alabildiğimiz pil ithalat miktar ve değeri 
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir » 

Pil Sektörü Mamul Mal İthalât Miktarı (Ton olarak) 

Sıra No.Mallar 1961 1962 1963 1964 1963 1966 1967 1968 1969 1970 
1.Kuru piller 0,6 0y6 0,2 6 780 725 539 1 0,2 -
2.Diğer piller 10 4 7 10 28 365 222 0.187 0.48 - 

Pil Sektörü Mamul Mal İthalât Değeri (Bin TL) 
1.Kuru piller 1968 de : 45»78 1969 da : 24,5 1970 de : - 
2.Diğer piller " : 12.4 " : 3.4 " : - 

2»Yarı mamul ithalâtı : 
Kuru pil ve batarya sektörü yarı mamul mal ithalâtı yapmamak¬ 
tadır. 

3»Ham madde ithalâtı : 
Bu sektör üretim faaliyetlerini sürdürebilmek için bazı ham 

maddeyi ithâl etmek mecburiyetindedir.Bunların başlıcaları aşağı¬ 
da gösterilmiştir.Ham madde fiatlarındaki değişmeler, üretici 
memleket iç fiat artışları, nakliye ücretlerindeki değişiklikler 
ve ithâl rejimi ve para değerindeki değişmelerin etkisindedir. 

Pil Sektörü Hammadde İthalâtı 

1968 * 1969 , 1970 , 
-^'"•1 t \k>i ; ’~.-r -v" 1 f's-'Ti r’ -t? ~ r; ji. r x -lÖ-ÎL ' '■''T 

. -. x İD U . . x ÜrH 

Çinko Elk. 1833,0 13994,5 3019,0 23860,0 2638,0 22956,0 
Asetilen karası 64,6 645,0 625,0 5937,0 409,0 3993,0 
Grafit tozu 46,6 129,0 110,0 336,0 58,0 158,0 
,Ni şadır 730,0 1700,0 1167,0 2843,0 785,0 2097,0 
Elektrolitik manga,148,0 898,0 445,0 2633,0 200,0 1203,0 
Karbon &Pekin?ot *-( 105 3714,0 (138,5 4870,0 <'150 . 5646,0 
(Milyon adet) milyon Miİyon Milyon 

Adet) Adet) Adet) 
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b . İhracat 
Pil ihracatı çok az miktarda olup, ancak 1969 senesinde baş¬ 

lamıştır» Kıymet olarak 1969 da 523«800 lira,1970 de I»720,000 
lira, 1971 ilk dört ayında 1.870-000 TL.lık bir ihracat gerçek - 
leşti ri İmiş tir» 

10.5- Stok Durumu 

Pil, mamul^madde olarak stoka gelmeyen bir maldır. Bu bakımdan 
üreticilerde mamul madde stoku pek bulunmaz ve yarı mamul stoku ise yok 
gibidir, Ham madde stoku ise Dış Ticaret Rejimine göre altı ay ile bir 
senelik ihtiyaca yetecek seviyede olmaktadır. 

10.6- Yurt İçi Talebi 

Sayfa 44 de verilen Yurt İçi Üretim Miktarı tablosu ile sayfa 45 
te verilen Pil Sektörü Mamul Mal İthalâtı tablosu her ne kadar aynı bi¬ 
rimde verilmemiş ise de bu_tablolar incelendiğinde ve bilhassa gene say¬ 
fa 44 de verilen Yurt İçi Üretim Miktar ve Değeri tablosu ve sayfa 45 te 
verilen Pil Sektörü Mamul Mal İthalât Değeri tablosundaki değerler kar - 
şılaştırıldığmda, ithalâtın çok az olduğu görülmektedir. Bu bakımdan 
yurt içi talebin yurt içi üretime eşit olduğu anlaşılmaktadır.Sayfa 44 
de verilmiş olan Yurt İçi Üretim Miktarı tablosu aynı zamanda Yurt İçi 
Talep Tablosu olarak da kullanılabilir. Esasen piller^stok edilmediğin¬ 
den ancak talep kadar imâl edilmektedir. Tüketime misâl olarak aşağıda 
yazılı iki tabloyu gösterebiliriz. Bu tablolarda yuvarlak ve yassı pil¬ 
leri teşkil eden " muhtelif piller ” kalemi eleştirilmiştir»Zira diğer 
kalemlerin tüketimi gittikçe azalmış ve pratik olarak kullanılmaz olmuş¬ 
tur. 

Yurt İçi Tüketim Miktarı (Milyon adet ve yüzde artış) 

1960 1961 1962 1965 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Muhtelif 6,8 10,0 24,7 30,6 48,3 79,1 67,0 75,3 84,8 103,6 123,0 
Piller 

Yıllık % 147 247 124 158 163 85 112 113 122 119 
Artış 

Bu tabloda 1960 dan 1970 yılma kadar muhtelif piller kalemi yıllık 
artışlar da belirtilerek gösterilmiştir. Tüketim 1960 da birim kabul 
edilirse 1965 de 11,6, 1970 de 18,0 olmuştur» 1970 yılı tüketimi 1965'e 
kıyasla 1,55 defa daha fazla olmuştur-'- Demekki tüketimin takip ettiği 
yol artış şeklindedir. Muhtelif piller kaleminin artması , memleketi - 
mizde transistörlü radyo imaline kuvvet verilmiş olmasının neticesidir» 
Tüketimi bir başka şekilde sınıflandırmak uygun olacaktır.Bu da nüfusa 
göre kıyaslamadır ki, bu ileriki seneler tahminini yapmak için faydalı 
olacaktır. Bu maksatla da aşağıdaki tablo hazırlanmıştırs 
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Kişi Başına Düşen Pil Miktarı 

1960 1963   1970 
Pil Tüketimi 6*800.000 79^100.000 123.000.000 

(Adet) 
Nüfus 27 c 750 t 000 31 o 390 ..000 35.000.000 

1 Kişiye dü- q 04.5 2 32 3 31 şen pil(Ad„) 7 7 47 7,2 

10.7- Fiat Durumu 

Pillerin fiatlan, bu fiatlarda yapılan değişiklik ve yapıldığı 
yıllar aşağıda gösterilmiştir : 

Yıllara Göre Fiat Durumu ( TL ) 

1960 1964 1966  1968 1970 
120 Volt batarya 

Adedi 
23,10 27,75 30,- 39,- 39,-

Yuvarlak pil düzi¬ 
nesi 

9,- 9,90 10,50 11,50 12,70 

Katot pili adedi 6,40 8,30 9,- 12,- 13,-

Toplu Sözleşme dönemine girdikten sonra, sık sık yapılan toplu 
leşmelerle yükselen işçi ücretleri, yerli ve ithal malında vukubulan 
fiat artışları, az da olsa fiatları etkilemiştir. Toptancılar karı % 5 
perakendeci fiatı da % 10 azami kârla tüketiciye intikal ettirilmekte - 
dir. İthal fiatları hakkında bilgi edinemediğimizden bu hususta bilgi 
verilememi ştir. 

10.8- İstihdam Durumu 

Pil sanayii, diğer sanayi kollarına nispeten memleketimizde yeni 
kurulduğu için bu sahada kalifiye eleman bulmak nispeten zor olmaktadır 
Kalifiye olmayıp sıradan alınan işçilerin eğitimi yapılancaya kadar tür 
lü nedenlerle işten ayrılmaları ara sıra iş kolunda zorluk yaratmakta - 
dır. Diğer bakımdan san'at sahibi işçileri(san1at okulu mezunu) temin¬ 
de her zaman güçlük çekilmektedir* Bu sektörde haftada 48 saat çalışıl¬ 
maktadır. Pil imalinde iş bölümleri ekseriyetle hafif işler olup bir 
kısmı orta derecededir, Hıfzıssıhha tasniflerinde bu sektörümüz C.Gay¬ 
ri sıhhî müesseseler meyanında zikredilmiştir. Ücret politikası iki veya 
üç senede bir yapılan toplu sözleşmeler ile tespit edilmektedir. 

10.9- Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar 

Sektörün kuruluş kapasitesine göre, talep artışlarını karşılamak 
mümkündür. Üretimi birinci derecede etkileyecek husus ham madde ithali 
için gerekli döviz tahsisinin yapılmaması olacaktır. 
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ithâl edilen ham maddenin gümrük resminin yüksek oluşu, banka kredile¬ 
rinin pahalıya temin edilmesi, ve işçi ücretlerinin devamlı artması 
İktisadî bakımdan sektörü sarsmaktadır. Memleketimizdeki sendika faa - 
liyetleri ve rekabeti işyerindeki işçileri bölmekte ve üretimi hatırı 
sayılır derecede aksatacak durumlar yaratmaktadır. Bu sektörde kullanı¬ 
lan makina ve teçhizat klâsik makinalar değildir. Dolayısiyle makina 
imâli bir kaç dış memleket fabrikalarına inhisar etmektedir. Her sek - 
törde olduğundan fazla_ pil sanayiinde pilin kalitesi ve üretimin art¬ 
masında başlıca rolü oynayan makina ve teçhizatın yenilenmesi ve moder- 
nize edilmesi zorunlu görülmektedir. Dış piyasaya uymak, ancak makina 
ve teçhizatı ona göre yenilemekle mümkündür. 

10.10- Diğer Memleketlerde Durum 
AET memleketlerinde pil sanayiinin geçmişi bir asra yakındır . 

Almanya, Fransa ve İtalya senelerdenberi kuvvetli pil üretici memleket¬ 
lerden sayıldığı gibi, bu teşkilata Ingilterenin katılması ile ve bunu 
takiben İskandinav memleketlerinin ortak pazara dahil olabilecekleri 
düşünülürse pil üretimi bakımından AET üyelerinde bir fazlalık olacak - 
tır. RCD ye üye olan Iran ve Pakistan'a gelince her ikisinde de pil sa¬ 
nayii mevcuttur. Bizden onlara ihracat zordur. Ancak imâl etmedikleri 
cins ve türde pil ihracı mümkün olabilir. Diğer taraftan AET bünyesi 
içinde ithalâtı^serbest bırakılır ve pilin gümrüğü indirilirse maale - 
sef bugünkü imkânlarla rekabet etmek imkânsız olup, sektörün silinme - 
sine kadar gidebilir . 

10.11- YURT İMKÂNLARI 
Pil imâlinde kullanılan ham madde çeşitlidir. Pilden bir hayati¬ 

yet beklenir. Kimyasal reaksiyondan doğan enerjinin uzun ömürlü oluşu, 
kullanılan ham maddenin safiyeti ile ilgilidir. Bu sektörde kullanılan 
ham maddenin başlıcaları sayfa 44- te " Mevcut Tesislerde Üretim Girdile¬ 
ri " adlı tabloda gösterilmiştir. Birçok ham madde ithâl edilmekte ve 
bugün için memleketimizde üretilmesine imkân görülmemektedir. Memleke - 
timizde üretilen mangandioksidin ihtiva ettiği MNO2 miktarı spesifikas- 
yona göre düşük olduğu gibi partiden partiye değişmekte ve bundan baş¬ 
ka da bizde mevcut mangan cevherinin fiziksel yapısı pil imâline yarar¬ 
lı bulunmamaktadır. Dolayısiyle pil imalâtında kalite dalgalanmaları ol¬ 
maktadır. Bu sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede mangan-dioksit ile ejkVkt- 
rolitik çinko konusunun öiddi olarak ele alınması gereklidir. Sonuç jola- 
rak ham madde faktörü ve makina yenilenmesi sorunu üretimde önemli $er 
işgal eder. 

10.12- ÜRETİM PROGRAMI 

A ) Genel Politika 
Memleketimizde üç pil fabrikası vardır. Kapasiteleri itiba - 

riyle memleket ihtiyacını rahatça karşılayabilmektedirler. Tek 
vardiya olarak çalışan bu fabrikalar, talep arttıkça iki ve hat¬ 
tâ üç vardiya şeklinde çalışmaları ile daha verimli bir vaziyete 
geleceklerinden şüphe yoktur. Ancak ham madde ithâli sık sık ya¬ 
pılabilmelidir. Aksi taktirde depolama zorlukları ve yüksek mik - 
tarda paranın bloke durumda kalması üretimde güçlük yaratır. 
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Bu arada şunu belirtelim ki ; mamul pil ithâli için tesbit edi - 
len °/o 1 gümrük resmi ve pil imâlinde kullanılan ham maddenin 
gümrük resminin % 80 civarında olması anlaşılması güç bir çeliş¬ 
kidir . Sektörü, dış pazarlarda rekabet edebilecek duruma getire¬ 
bilmek için bol ham maddenin gümrüksüz olarak ithaline imkân 
verilmesix ayrıca yukarıda arz edildiği cihetle makina ve tesis¬ 
lerin ikmal ve yenilenmesi için yatırım malı ithalâtında bulun¬ 
mak imkânlarını sağlamak gerekir» Şu halde üçüncü beş yıllık 
plânda pil sektörünün ihtiyacı olan modern makina, cihaz ve teç¬ 
hizatının ithâli için gerekli imkânlar sağlanmalıdır. 

B ) Yurt İçi Talep ve Projeksiyonları 
" Yurt içi tüketim miktarı"tablosunun tetkikinden tüketimin 

yılda % 10 artmakta olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen pil 
sayısı incelendiğinde artışın beş yılda % 40, yılda ortalama 
% 8 olduğu görülür, Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde 
kişi başına tüketim 15-20 pildir. Avrupa'nın diğer ülkelerinde 
ise bu miktar 5-15 arasında değişir» Bu temel bilgilerin ışığı 
altında psikolojik, sosyal ve teknik gelişmenin hızı dikkate alı¬ 
nırsa yurdumuzda 1975 yılında kişi başına tüketimin 5 adet, 1980 
yılında ise 8 adet olacağı düşünülmektedir. 1975 de nüfusun 39 
milyona yaklaşabileceğini hesaba kattığımızda bu tarihte pil ih¬ 
tiyacının 195 milyon, 1980 de de nüfusun % 10 civarında bir ar - 
tışla 43 milyon olacağı ve pil ihtiyacının da tahminen 215 - 250 
milyon olacağı saptanmıştır. 

C ) İhracat Projeksiyonları 

Fabrikalarca bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda, kuru 
pilin dış pazarlarda satış imkanları bugünkü şartlar altında çok 
zayıftır» Bunun başlıca iki nedeni vardır. Biri hemen hemen her 
memleketin pil fabrikasına sahip olması, diğeri ise geçmişleri 
100 seneyi bulan Avrupa, Amerika ve Uzak-Doğu memleketleri pil 
sanayii rekabeti ile bütün pazarların paylaşılmış olmalarıdır . 
Bu memleketlerle rekabet edebilmek için pil sektörünü onların 
seviyesine çıkarmak gerekir. AET ile yapılan anlaşmada pilin 
kendisi 12 senelik listeye alındığı halde pile giren ham madde- 
lerin'22 senelik listeye konulması gerek iç gerek dış piyasada 
bu sektörü silahsız bir mücadeleye atmak demektir. 

D ) Toplam Talep Projeksiyonu 
İhracat imkânları çok az olduğu düşünülürse bu sektörün top¬ 

lam talebi yurt içi talebi olarak düşünülmelidir. 

E ) Üretim Hedefleri Projeksiyonu 
Genel olarak ham madde temininde bir tıkanıklık olmadığı 

takdirde üretim hedeflerinin aşağıda gösterildiği gibi olacağı 
tahmin edilmektedir 5 



Pil Sektörü Üretim Hedefleri (Milyon Adet) 

1970 1971 1973 1974 1973 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
123 132 144 158 172 185 197 212 228 240 255 285 

Ana mallar sınıflandırılmasında gösterilen radyo bataryaları ve ka- 
tod pilleri talebi, gittikçe azaldığından ve miktar bakımından esasen 
bir yekun tutmadığından bunlar yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir. 

F ) Uygulanması lâzım gelen yeni teknoloji ve üretim girdileri 
Yapılan incelemeye göre dünyada kullanılan teknoloji hemen 

hemen bazı metodlarda aynen kullanılmakla beraber yukarıda ar - 
zettiğimiz cihetle kullanılan bazı yerli ham maddenin pildeki 
spesifikasyonuna uygun olmaması dolayısiyle^aynı neticeler elde 
edilememektedir. Dış memleketlerde pil imalâtı için kullanılan 
ayrı teknikler çok az miktarlarda olsa da memleketimizde de tat¬ 
bik edilmektedir. Bu teknikleri uygulayacak makina ve teçhizatı 
da ithal etmek gerektir. Bununla beraber dışarda vukubulan ge - 
üşmeler devamlı takip edilmekte ve tatbik edilebilenler derhal 
tecrübe edilmektedir. Ancak bu gelişme kalite ve pazarlama bakı¬ 
mından olup mamule giren girdiler bakımından fark çok az olacak¬ 
tır. 

G ) İthalât Projeksiyonları 
Fabrikaların kapasitelerine göre pil ithaline lüzum yoktur. 

Ham madde temin edildiğinde plânda öngörülen 1982 senesine kadar 
iki veya üç vardiya çalışmak rv3retiyle ihtiyacı tamamen karşıla¬ 
yabilecek durumdadırlar. 

Yarı mamul ithali ise evvelce arz edildiği cihetle hiçbir za¬ 
man yapılmamış ve yapılmayacaktır. 

Ham maddeye gelince, başlıca maddelerin miktar ve değer iti¬ 
bariyle ithalatını gösterir rakamlar aşağıda verilmiştir : 

Pil Sektörünün Ham Madde İthalâtı ( x 10^ TON ) 
1971 1972 1973 1979- 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Elektrolitik 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,0 5,6 6,0 6,5 7,0 7,4 
Çinko 

Elektrolitik 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 
Mangan 

Asetilen karası 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 
Grafit 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,12 0,12 0.12 0,15 0,16 
Nişadır 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 

( Milyon Adet )(160)(171)(182)(192)(2i0)(223)(260)(300)(330)(370)(400)(430) 
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Ham Madde İthali Toplam Değeri (Milyon TL) 

1971 1972 1975 1974- 1975 1976 1977 1978 1979 1980 İ98İ 1982 
40 4-3 4-5 4-8 55 55 59 78 86 92 99 106 

H ) istihdam Durumu 

1970 1975 1980 

1.Teknik Eleman 50 30 4-0 

2.idari Eleman 4-5 50 60 

3.Teknisyen ve Yardımcı 20 30 35 

4,Kalifiye işçi 20C. '250. 275 

5#Düz işçi 1500 1750 2000 

Bu sektörde makina ve teçhizatı modernleştirme suretiyle düz işçi ve 
idari elemanlarda sayıca azaltma yapılabilir. 

10*13 - Alınması Faydalı Tedbirler 

Bu sektörün genel ihtiyaçları daha evvelki muhtelif bölümlerde 
belirtilmiştir. Bu konuda modern teknolojinin icabettirdiği ve prodükti¬ 
vite ve kaliteyi arttıran yeni makinaların ithalinin planlanması? sana - 
yün teşviki ve korunması gereklidir. Ortak pazara üye olmakla pil sek - 
törünün maruz kaldığı tehlikeleri bertaraf maksadıyla pilin gümrük res¬ 
mini sıfıra indiren kararnamenin tetkiki ve bu mamule giren ham maddenin 
gümrük resmi ile sair vergileri sıfıra indirmeden mamul vergisinin in¬ 
dirilmesinin temininin-gerekli'olduğu inancındayız. 
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B Ö L U M III 

Elektroteknik Makina,Cihaz ve Malzeme Talebi 
Karşısında Yerli Sanayiimizin Durumu 

ve 

Enerji Tesislerinin Dış Finansman Sorunu 

1, ithalat Artışının Muhtemel Gelişimi 
Elektroteknik ekipman ihtiyacının geometrik dizi biçiminde geliş¬ 

mekte olduğuna Bölüm 1/4 de değinilmiştir. 

Bu gelişim biçimi Bölüm I / 3 de açıklanmış olan ithalât değerle¬ 
rinde bir ölçüde yansı maktadır. Ancak memleketimizde tüketilmekte 
olan elektroteknik makina, cihaz ve malzemelerin büyük kısmı ithâl yo¬ 
luyla sağlanmakla beraber bir kısmı da yerli olarak üretilmektedir.Bu 
bakımdan^yıllık tüketimlerin gerçek büyüklüğünü ithal edilen mallarla 
yerli imâl olunanların toplamı gösterir. 

ithalâtın son on yılda sürekli olarak artması yerli imal sanayii - 
nin artan ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hızla gelişemediğini gös - 
termektedir. Memleketimizin ekonomik ve endüstriyel strüktürünün bir 
an için değişmediği kabul edilecek olursa bu takdirde önümüzdeki üçüncü, 
dördüncü ve hattâ beşinci plân dönemlerinde toplam olarak ne mikdar it¬ 
halât yapılmasına lüzum hasıl olacağı önemli bir sorudur. 

Bu soruya tahmini bir cevap verebilmek için son on yıllık ithâl ra¬ 
kamlarından meydana gelen diziye toplam olarak eşit ve fakat geometrik 
olarak gelişen eşdeğer^bir dizi saptanmıştır.EK 2 de bu dizinin üçüncü 
dördüncü ve beşinci plân dönemlerine uzantısı bir eğri ile gösterilmiş¬ 
tir. 

Bu eğrinin söz konusu plân dönemlerine tekabül eden alanları bu dö¬ 
nemlerde yapılması gerekecek toplam ithalâtın ClE değer olarak büyüklü¬ 
ğünü yansıtmaktadır. 

Buna göre , 

üçüncü 5 yıllık dönemde 7-783-000.000 TL 
Dördüncü 5 yıllık dönemde 12„422„000,000 TL 
Beşinci 5 yıllık dönemde 19-637-000.000 TL 

tutarında elektroteknik makina, cihaz ve malzeme ithaline mecbur kalı - 
nabilir. 
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Burada ilginç bir karşılaştırma yapmak mümkündür . 

Bu bölümün^J'. paragrafında (III-l) No.lu tabloda önümüzdeki üçüncü 
ve dördüncü plân dönemlerindeki yatırımlarda temini gerekeceği tahmin 
edilen elektroteknik ekipmanlarının, CİF kıymetlerle ne kadarının yurt 
dışından ithâl edilmesi gerekeceği hususunda bir tahminde bulunulmuştur. 

Bu tabloya göre , 

Üçüncü beş yıllık dönemin 
muhtemel ithalât ihtiyacı   10,1 Milyar TL 
Dördüncü beş yıllık dönemin 
muhtemel ithalât ihtiyacı   12,2 Milyar TL 

dir. 

Ancak bu ekipman listesinde haberleşme ve otomotif endüstrisi gibi 
alanların ekipman ihtiyacı dikkat nazara alınmamış, buna karşılık elekt
rik santrallarının mekanik üniteleri hesaba katılmıştır. 

Yukarıda bahis konusu olan ithalât rakamları ise 85 Gümrük pozisyo
nuna dahil bütün değerleri içine almakta ve fakat mekanik mal ünitele -
ri tabiatiyle hesaba girmemektedir. 

Aşağı yukarı aynı şeyin iki ayrı yoldan hesabı demek olan bu rakam
ları aynı baza irca etmek bir dereceye kadar mümkündür. Fakat bu yapıl
madan da elektrik enerjisi sektöründe önümüzdeki 10 yıl içinde yapılma
sı ön görülen yatırımların, bugünkü koşullarda, ne büyüklükte makina 
ve teçhizat ihtiyacına lüzum hasıl olacağı anlaşılmaktadır. 

Yerli elektroteknik imalatın toplam fiziki hacmi ve para değeri 
hakkında kesin bilgi alınamamıştır. Bunun başlıca nedeni imalâtçı mües-
seselerin anket sorularına ayrıntılı cevap vermemesi ve bir kısım mües-
seselerin üretiminin kısmen elektrik sektörüne kısmen de başka sektör -
lere dahil bulunmasıdır. 

Bu nedenle belli başlı elektroteknik mal üreten birkaç müessesenin 
dışında kalanların katkıları hakkında geniş bilgi toplanamamıştır. 

Mamafih bu raporun amacı açısından bu eksikliğin önemi pek büyük 
olmamak lâzım gelir. Çünkü elektroteknik malları, fonksiyonları itiba
riyle üç ayrı grupta düşünmek mümkündür . 

i - Tüketilen Mallar 
ii - Dayanıklı Tüketim Malları 

iii - Yatırım Malları 

Üretim miktarları hakkında kesin bilgi toplanamayan malları daha 
ziyade birinci gruptakiler teşkil etmektedir. Başta priz, fiş, duy,pe-
şel borusu gibi aydınlatma malzemeleri gelen bu malların üretimi,bilhas
sa özel sektöre mensup müteşebbisler tarafından sağlanabilmekte ve bu 
mallar, yatırımlarda ihtiyaç duyulan elektrik malzemesi açısından bir 
dar boğaz teşkil etmemektedir. 
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Dayanıklı tüketim malı niteliğindeki elektroteknik mallar için de 
aynı düşünceyi tekrarlamak mümkündür. 

Memleketimizin elektroteknik mal açısından en önemli sorunu,çeşitli 
yatırımlar için lüzumlu olan yatırım malı niteliğindeki elektrik makina 
cihaz ve malzemenin teminidir. Bu tip mallar şu üç gruptaki yatırımlar¬ 
da kullanılmaktadır. 

- Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve 
dağıtımı için inşa edilen tesislerde , 

- Diğer alt yapı tesislerinin inşasında , 

- Sınai üretimler için kurulan çeşitli fabrika 
tesislerinin makina ve teçhizatı arasında, 

( Bu sonuncularına elektrik enerjisinin tüketiminde 
kullanılan elektroteknik mallar diyebiliriz.) 

Kullanma yeri bakımından, elektroteknik mallar arasında, bazı teknik 
özellikler dışında, önemli farklar yoktur. Yani bir elektrik santralı - 
nm yardımcı tesislerini çeviren elektrik motorları ile maden kuyusunun 
vincini işleten veya bir elektrikli trenin tekerleklerini tahrik eden 
elektrik motorları aynı fabrikanın mamulü olabilir. 

2. İkinci Beş Yıllık Plân Dönemi İçin Yapılmış 
olan Araştırmaların Tutarlılık Derecesi  
Bu raporun hazırlanmasında uygulanan esaslar, ikinci beş yıllık 

plânın hazırlamışı sırasında, o dönem için, teşkil edilmiş bulunan elekt¬ 
rik makinaları cihaz ve malzemeleri Özel İhtisas Komisyonunun saptayıp 
uyguladığı metodların aynıdır. 

Bu defaki çalışmalar, ikinci beş yıllık dönemin başında yapılan 
tahmin hesaplarında gerçeğe ne kadar yaklaşılmış olduğunu da bir bakıma 
ortaya koymuştur. Bu hususta iki örnek vermekte fayda vardır . 

Örnek : 1 - Yük Trafosu İhtiyaç Tahmini 
ve Gerçekleşme Oranı  
İkinci beş yıllık plân dönemi için yük transformatörü ihti¬ 

yaç tahmini 1965 - 1976 süresini içine alacak şekilde yapılmıştır. Bu 
tahminin 1965 - 1970 dönemine ait yıllık miktarlarının toplamı Tablo 
(A) da gösterilmiştir.Aynı seneler içinde fiilen hizmete girmiş yük 
trafo merkezlerinin kapasitesi de yine bu tabloda açıklanmıştır.Bu de - 
ğerlerin tetkikinden görüleceği gibi yıllık tahminlerle^gerçekleşen ka¬ 
pasiteler birbirini tutmamakla beraber beş yıllık kümülâtif değerler 
birbirine çok yakındır . 
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Plân tahmi nini a kümülatifi 1758 MVA dır» Euna karşılık yalnız TEK 
1483 MVA Iık yeni yük trafo merkezi hizmete koymuştur. Çukurova A .Ş . 
tarafından da 93 MVA lak yeni merkez inşa edilmiştir. Şayet İstanbul , 
Ankara, İzmir belediyelerinin yeniden inşa ettikleri yük trafo merkez - 
feri de hesaba katılabiiseydi kümülatif rakamların hemen hemen birbiri¬ 
ne eşit olduğu görülecekti. 

İthalat tahminleri ile fiili ithal değerleri arasında da bir para - 
leilik olduğu islenebiliyor* Yalnız tablodaki ithal bedelleri sade yük 
trafolarının değil Türkiye'de imal edilmeyip dışardan ithal edilen bü - 
tün trafoların CİF toplam değeridir. 

1971 de ithal değerinin düşmesi kısmen yerli imalâtın gelişmesi ve 
kısmen yatırımlardaki bazı yavaşlamalarla izah olunabilir . 

Yük Trafosu İhtiyacı Hakkında 
Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Rakamlar 

Tablo - A 

Yıllar 

Fiziki Tahmin 
MVA 

Gerçekleşen 
MVA İthalât ( Tl ) 

2. Beş 3 = Beş TEK Çukurova Tahmin 
x 1000 TL 

Fiili 
x 1000 TL 

1961 0 e e 16o 514 
1962 9 0 0 9.448 
1963 000 17.892 
1964 9 9 0 20.720 

1965 211 000 99,3 ~ 1 17c394 19.674 
1966 238 000 82.0 14 19c633 19.683 
1967 268 •J 0 c 471,6 - 21.755 11.250(x) 
1968 301 000 313,5 45 24.463 22.916 
1969 339 0 e r 323,7 14 29* 833 32.462 
1970 381 0 0 n 192,9 20 

1 

   

35c217 43.036 

H 738 1483,0 93 

1971 428 C f> 0 41,634 27.954 
1972 482 c c 0 48.731 

1973 542 1373 56.610 
1974 610 1173 65.363 

1975 686 1220 75.705 
1976 nnp ( (<- 1164 87.330 
1977 0 0 1220 • c 0 

( x ) İstatistik kayıtları yanlış olabilir. 



- 56 -

Örnek : II- Elektrik Motoru ihtiyaç Tahmininin 
 Gerçekleşme Oranı  
Elektrik motoru ihtiyacının fiziki büyüklüğü ve CİF ithal 

değeri olarak yıllık toplam tahminleri 2.beş yıllık plan hazırlığı sı¬ 
rasında (B) tablosunda açıklandığı gibi hesaplanmıştır. 

Gümrük İstatistik kayıtlarında ithâl edilen motorların bey¬ 
gir gücü gösterilmediğinden fiziki tahminlerin ne ölçüde gerçekleştiğini 
saptamak mümkün olamamaktadır. Fakat fiili ithalât değerleriyle bunlara 
ait tahminleri tabloda izlemek mümkündür. 

İthalâtın değer olarak tahmini ortalama ünite fiatlarına göre yapıl¬ 
dığından fiili toplam^değerle tahminler arasında tam bir eşitlik yoktur. 
Bununla beraber ithalâtın geometrik biçimde artmakta olduğu görülmekte¬ 
dir. Bundan başka 1970 den bu yana 60 HPAye kadar yerli motor üretimi oldukça gelişmiş bulunduğundan fiili ithâl rakamları, hesap edilen tah¬ 
minlerin altında seyretmiştir. Daha doğru bir karşılaştırma yapmak için 
yerli imal edilen motorların CİF eş değerinin ithal miktarlarına eklen¬ 
mesi icab eder. Bu yapıldığı takdirde tahminlerle gerçekleşen değerler 
arasındaki farkın çok azalacağı anlaşılmaktadır. 
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Elektrik Kotoru İhtiyacı Hakkında 
Tahmin Edilen ve Gerçekleşen 

Rakamlar 

Tablo - B 

1 
i 
I 

Yıllar 

Fiziki Tahmin 
x 1000 HP İthalât x 1000 TL 

2 . Beş 3 . Beş 2.Beş tah. Fiili 

1961 o o o 9 • O o r o 17.837 
1962 • • o • <r> o • • • 20.051 
1963 e • • • e • • 09 32.057 
1964 • • • o • • O • • 22.573 

1965 257 34.727 26.568 
1966 290 39.190 35.633 
1967 330 44.546 29.975 
1968 369 49.769 31.193 
1969 420 56.702 34.313 
1970 473 63.784 37.283 
1971 535 72.102 56.665 
1972 607 

1973 682 260 
1974 768 646 
1975 864 897 
1976 972 787 
1977 • ® • 893 

1978 • • * 995 
1979 • • e 1110 
1980 3 9* 1200 
1981 O 0 9 1380 
1982 e c « 1538 
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3 - Yerli Sanayiin Elektroteknik Ekipman ve 
Malzeme İhtiyacını Karşılama Olanağı . 

Üçüncü ve dördüncü beş yıllık plân dönemlerinde ihtiyaç duyulacağı 
tahmin edilen elektroteknik ekipmanın;; başlıca mal gruplarına göre, beşeı 
yıllık para değeri toplamı ( III-l No.lu) tabloda açıklanmıştır. 

Başlıca Elektroteknik Mal Gruplarına Ait 
Beşer Yıllık İhtiyacın Toplam Değerleri 

(III-1) No.lu Tablo 

MAL GRUPLARI 
I 3. Beş 
Yıllık • 

jMilyon TL„ 

i 4. Be ş 
Yıllık • 

Milyon TL, 

İthal 
Oranı 

1* 

3. Beş 
Yıllık it 
Milyon TL 

4. Beş 
b Yıllık İib 

M İyon İL. 

Termik Santral Teçhizatı! 1,944 1.944 90 1.749 1.749 

Hidrolik Santral Teçh. 6.527 7,553 90 5.874 6.797 

Elektrik Motoru 1*800 2.730 60 1.080 1.633 

İletim Şebekesi Yük Trafj 320 354 60 192 212 

Dağıtım•Trafosu . . 34.0. . . . . .665. . .3.0. 102 200 

Yüksek ve Orta Gerilimli 277 
Kesici 

379 100 277 379 

Yüksek ve Orta Gerilimli! 125 
Ayırıcı 
1 

165 ı 
! 

30 38 50 

11*333 13,790 
 1 

80 9.132 11.025 

Çelik Özlü Alüminyum 
İletken 

752 848 25 188 212 

Örgülü Alüminyum İletkeı ı 175 242 - - -

Örgülü Bakır İletken .294 .338 - - -

Yeraltı Kablosu 1,629 1.886 50 800 900 

Plâstik İzole İletken 1.233 1.872 - - -

Emaye İzole İletken 362 487 10 36 49 

4.445 5,673 21 1,024 1.161 

İzolâtör .    i. 
** 

1 
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Bu tablodaki Termik ve Hidrolik santral ekipmanının içinde su ve 
buhar türbini, kazan, yakıt besleme donanımı,kondense,aspiratör,vanti¬ 
latör, tulumba ve benzeri mekanik üniteler de vardır. Ancak tümü ile 
elektrik enerjisi üretiminde kullanıldığı için santral ekipmanı, bir 
bütün olarak elektroteknik mal grupları arasında düşünülmüştür. 

Tablodaki gruplara giren malların bir kısmı yerli fabrikalarımızda 
imal olunmaktadır.Hangi mal grubundan ne kadarının,sanayiimizin bugün¬ 
kü durumu karşısında yerli olarak imal edilebileceği üzerinde,çok kesin 
olmamakla beraber bir tahmin yapmak mümkündür.Bu tahmin oranları tablo¬ 
da mal gruplarının hizasında açıklanmıştır.Ancak yerli kuruluşların ge¬ 
rek kapasitelerini büyütmek gerekse Know-How potansiyellerini arttırmak 
suretiyle bu oranları sürekli olarak değiştirmeleri ihtimâl dışı değil¬ 
dir. 

Bugün için ithal oranı en yüksek olan makina ve cihazlar,Termik ve 
Hidrolik santral ekipmanları,60 HP gücünün üstündeki elektrik motorları, 
büyük trafolar.yüksek ve orta gerilimli kesiciler ve hassas ölçü aletle¬ 
ri gibi mamullerdir. 

Esasen enerji yatırımlarında en çok dış finansman ihtiyacı yaratan 
yatırım malları da bunlardır. 

Türkiyede son birkaç yıl içinde yatırım malı niteliğinde elektro - 
teknik cihaz,makina ve malzeme imal eden bazı fabrikalar kurulmuştur. 
Ancak bu kuruluşlar bugünkü kapasiteleri,işletme şartları ve bu şartla¬ 
rın altındaki gelişme olanakları ile,memleket ihtiyaçlarını, özellikle 
gelecekte emniyetle karşılayabilecek yeterlilikte görünmemektedirler. 

Bu kuruluşların Ortak'yanlarını ş'öylece özetlemek mümkündür : 

- Hukukî yapı olarak hepsi Anonim Ortaklıktır. 
- Bazısının sermayesi kısmen yabancı kısmen yerli menşelidir.Eakat 

hepsinin sermayesi, bilhassa bugünkü para değeri karşısında hayli 
küçüktür. ( Örneğin 10 ilâ 30 milyon TL. mertebesindedir.) 

- İmalat programlarının en önemli bölümünü transformatör gibi 
statik cihazlar teşkil etmektedir.Bundan sonra kontrol panoları 
dağıtım tabloları,orta ve alçak gerilimli ayırıcılar,alçak ge - 
rilimli sigorta,kontaktör ve benzeri cihazlar gelmektedir.Bu fab¬ 
rikaların mamulleri genellikle orta ağırlıkta veya hafif imalât 
niteliğindedir.Yalnız bir fabrika 20 MVA kapasitesine kadar yük¬ 
sek gerilimli transformatör imâl edebilmektedir. 

- Döner elektrik makinası olarak yalnız Sincap Kafesli Asenkron 
motor imâl olunmaktadır. Bugüne kadar gerçeKİeştirilmiş olan 
en büyük motor ünitesi 60 HP liktir. Doğru akım makinaları ile 
60 HP nin üzerinde diğer makinalar henüz yerli fabrikalarda 
imal olunamamaktadır. 

- Bu fabrikaların hiçbirinde imal ettikleri şeylerin prototip 
projelerini hazırlayan mevcut projeleri geliştiren, yeni imal 
teknikleri araştıran Etüt ve Mühendislik büroları yoktur. 
İmalât münhasıran dışardan temin edilen Know-How ve teknik 
hizmetler sayesinde yürütülmektedir. 
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- Bu fabrikalar, memleketimizdeki genel satın alma gücünün 
düşüklüğü ve yatırımların zaman zaman yavaşlaması gibi neden¬ 
ler yüzünden zaten dar olan bir iç pazarda birbirinin rakibi 
durumuna geldikleri gibi, ileri sanayi ülkelerinin yıkıcı reka¬ 
betine karşı da tam olarak korunmuş değillerdir. 

Yerli ilk maddelerin fiatınâaki yükseklikler, ithal edilen ilk mad¬ 
delerin yüksek gümrük vergileri, bu fabrikaların kendi mamullerinde kul¬ 
landıkları malzemelerin fabrika maliyetini olağanüstü yükseltmekte, bu 
da mamul maliyetlerini arttırmaktadır. 

öteyandan imalât hacminin küçüklüğü nedeniyle zaten yüksek olan 
genel masraf payları da üzerine binince, yerli elektroteknik mamullerin 
satış fiatları, bazı hallerde fabrikayı zarar uğratmasına rağmen yine 
de dış rekabete karşı duramayacak yüksek bir düzeyde olmaktadır. 

Buradan anlaşılacağı üzere elektroteknik mal üreten yerli fabrika¬ 
lar, enerjilerinin büyük kısmını, bugünkü küçük mevcudiyetlerini sür¬ 
dürebilme çabasına harcamaktadırlar. 

3 - Enerji tesislerinin dış finansman sorunu 

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili 
olarak yapılmakta olan yatırımlarda lüzum görülen elektroteknik malla¬ 
rın pek çoğunun yurd dışından ithali 'zörunluğu, bu yatırımlarda giderek 
artan bir dış finansman sorunu yaratmaktadır. 

1952 den bu yana dış finansman sorununu çözümlemek için alınmış 
olan yabancı kredilerin miktarı, faiz şarjı ve Ödeme süresi hakkmdaki 
bilgiler III-2 No.lu tabloda açıklanmıştır. Bu tablonun tetkikinden şu 
sonuca varmak mümkündür. 

- 1952 - 1959 süresi içinde enerji tesisleri için 100 milyon dolarlık 
dış kredi alınmıştır. 

1960 - 1972 döneminde elektrik sektöründe kullanılan kredi tutarı 
400 milyon dohar olmuştur. 

Bundan önceki paragrafta açıklanmış olan tabloya göre 1973 - 1980 
süresi içinde elektrik sektöründe duyulacak dış finansman ihtiyacı 1 
milyar dolar mertebesine ulaşacaktır. 

• / p o 



ENERJİ TESİSLERİNİN İNŞASINDA 
DIŞ FİNANSMANI SAĞLAMIŞ OLAN YABANCI KREDİLER 

III-■2 No.lu Tablo 

İLGİLİ MÜESSESE PROJENİN KONUSU İMZA TARİHİ 
TUTART 

(X 10Jj ) 
FAİZ 

1° 
VADE ÖDEME 

DEVE 

D , S . İ , Seyhan Barajı (Dünya Bankası) 18,6.1952 25,200 4,75 25 8 

D . S.. İ . Kemer 25.3,1954 22.200 5*-

D . S , İ , Demirköprü 25,3,1954 23,000 5.-

D f S , İ t Kesikköprü 2,3,1954 6.437 5,75 
D . S 0 İ 8 Hirfanlı 10.6.1959 23,800 5.-

Et i b a n k Elektrik Enerji Şebekesi (AID) 21,1.1960 7,000 3,5 12 1 

E t i b a n k Ambarlı-Sarıyar Sant. (AID) 7.12.1962 31,300 0,75 40 10 

Çukurova Elektrik A.Ş. Elektrifikasyon (Dünya Bankası) 1.2.1963 1.700 0,75 50 10 

D . S . İ . Keban-Gökçekaya Fizibilite 
Etüdleri (AID) 15.7.1963 350 0,75 40 10 

D.S.İ ve Etibank Dofankent Barajı (Konsorsiyum 
Proje Kredisi İsveç 2.12.1963 5.025 2 20 5 

Çukurova Elektrik A.Ş. Kadıncık Hidrolik Mersin Termik 

Santral Projeleri 14,7.1964 24,000 0,75 50 10 

D , S . İ . Gökçekaya Barajı İnşaatı (AID) 2,12.1964 20,400 2 40 10 

D . S . İ . Kovada II (AID) 25.5,1965 5.000 3 30 7 

Et i b a n k Gökçekaya-Seyitömer-İzmir 380 kV’ 
luk hat ve trafo merkez. 27.8.1965 690 6,5 23 



İLGİLİ MÜESSESE PROJENİN KONUSU 

Etibank 32 Yük Merkezi (AID) 

Et i b a n k Gökçekaya nakil hatları 

111-2 _No. 1 u T_ab 1 onun Devamı 

TUTARI FAİZ VADE ÖDEMESİZ” 
İMZA TARİHİ (_ x 103$) Jo   DEVRE . 
6.8.1965 6.400 1-2,5 40 10 

27.8.1965 7.690 1-2,5 40 10 
Gökçekaya-Ankara,Gökçekaya- 
İstanbul,Ankara ve İstanbul 
Trafo merkezlerinin bir kısim 

malzemesi (AID) bu kredi halen 
5.690.000 #'a indirilmiştir, ... ı 

Etibank 3? Projenin montajı için vasıta 31.8,1966 1.878 
Keban Projesine ait Müşavirlik ... ı 

D . S . İ . Keban Barajı (Konsorsiyum Proje 21.1.1966 30.000 3 25 7 
Kredisi Almanya) 

D « S • i «t Keban Barajı (AYB) 28.7.1966 30,000 3 30 7 

D • S • İ • Keban Barajı (Konsorsuyum 12.8.1966 10.000 4 15 5 
Proje Kredisi İtalya) 

D • S • İ m Keban Projesi (AID) 31.8.1966 40.000 1-2,5 40 10 

D • s • i • Keban Barajı (Konsorsiyum 8.9.1966 10.000 4 15 5 
Proje Kredisi Fransa) 

E t i b a n k Anbarlı I - II (AID) 
, , 

27.300 

E t i b a n k Anbarlı Santralı Tevsii (AID) 17,9.1966 12.300 1-2,5 40 10 

D • S • i • Gökçekaya Barajı ve Hidro¬ 14.6.1967 7.300 3 30 7 

elektrik Santralı (AYB) 

D f S • 
T 

• Gökçekaya (Konsorsiyum Proje 20.10.1967 2.000 4 15 

Kredisi İtalya) 



İLGİLİ MÜESSESE 

E t i b a n k 

Et i b a n k 

Et i b a n k 

T . E . K . 

T t E . K . 

T . E . K 

Çukurova Elektrik A. 
D . S İ . 

PROJENİN KONUSU İMZA tarihi 

Anbarlı IV ve V. Üniteleri • • 
(İsviçre Firması Kredisi) 9,3.1968 
Keban Enerji Nakil Hat.(AYB)31.10.1968 
Seyitömer-Seydişehir (SSCB) 25.3,1967 
154 ve daha aşağı gerilimde 22.6.1971 
Şebeke Teçhizatı (IBRD) 
Teknik Yardım I-Swoci (IBRD)20.4.1967 
Teknik Yardım II-Arthur 
Young (IBRD) 1.11.1970 
Teknik Yardım III-EDF (IBRD) 6,9.1971 
Seyitömer I-II (Fransa) .10,12.1968 

(İtalya) 11.5.1970 

Gaz Türbinleri (Macar) 24;3il971 
( KFW ) 23.6.1971 

Kadıncık II ve Elektrifikasy.20.9,1971 
H.Uğurlu Barajı (Japon) 8.10,1971 

Toplam 

III-2No.lu Tablonun Devamı 

TUTARI 
( X ıo3 $) 

FAİZ 

1° 
VADE 

26,300 5,5 12,5 

25.000 6,5 21 

3,528 2,5 25 

24.000 7,25 

1.950 

400 

.750 

•16.184 Çeşitli 
(F.F.80.493) 

16.433 7 
05 10.270.579) 

li307 5 
•9.930 7 

(DM. 32.000) -

7.000 7,25 
•30 • 5 

(Yen. 9.720.000) 

ÖDEMESİZ 
DEVRE 

3 

10 

10 

15 
15 

30 
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Milli Sanayiimizin imalat sektöründe ciddi gelişmeler olmadığı tak - 
dirde yurd dışından ithâl edilmek suretiyle karşılanması gerekecek olan 
elektroteknik ekipman ihtiyacının 1980 lerde 2,5 milyar dolara yükselme¬ 
si doğaldırı 

Her on yıllık sürede dışardan ithali gereken elektroteknik malların 
toplam değerinin daima bir önceki on yılın birkaç katı olmasının nedeni, 
elektroteknik makina ve cihaz ihtiyacının, elektrik enerjisinin üretim 
ve tüketimindeki artışlara paralel olarak, geometrik biçimde büyümesidir. 

Bu durum, yerli imalâtın hızla yüksek bir düzeye çıkarılmasının ka - 
çınılmaz bir zorunluk olduğunu ortaya koymaktadır. 

4 . Yerli İmalât Sanayiinin Gelişmesi 
Bir ülkede elektroteknik imalat sanayiini tüm sanayiin önemli bir 

parçası olarak düşünmek lâzımdır. Yani Genel Sanayi düzeyi yükselmedikçe 
elektroteknik imalâtın kendi başına gelişmesinin bir anlamı ve hattâ ge¬ 
reği olamaz. 

Zira elektrik enerjisinin en büyük kısmı endüstriyel üretim tesisle¬ 
rinde tüketilmektedir. Bu tesisler ise çok çeşitli makina ünitelerinden 
meydana gelmektedir. Bu makinalar arasında elektroteknik niteliği olan¬ 
ların toplam makinaya oranı, değer olarak % 10 ile % 15 arasında tahmin 
edilebilir. 

Memleketimizin elektroteknik ekipman ihtiyacına bir kerrede elektrik 
enerjisinin tüketimi açısından bakabilmek için gelişen endüstrimizin 
genel üretim aracı ve yatırım malı ihtiyacı üzerinde de bir araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırmanın metodu ve sonuçları 4. paragrafta özetle 
açıklanmıştır. 

5 • Türkiyenin Genel Ekipman İhtiyacına Bakış 
IV. Bölümde açıklanmış olan bazı analizlerden görüleceği üzere 

Elektrik enerjisinin yaklaşık olarak % 66 sı Endüstride tüketilmektedir, 
Bu tüketimin yıllık artışı % 11-13 civarındadır. Bir endüstri tesisinin 
kuruluşundan iki üç yıl sonra normal rejimi ile çalışma haline geçmesi 
olağandır. Bu nedenle endüstri kesiminde her yıl artan elektrik tüketimi¬ 
nin yeni kurulan tesislerin hizmete girmesinin veya mevcutların tevsiin- 
den ileri geldiği varsayımı kabul edilebilir» 

öteyandan herhangibir endüstri dalında 1 Oh lık bir enerji tüketimi 
için belli bir yatırım yapılmış olmak gerekir. Bu spesifik yatırım değe¬ 
rinin belli bir parçasını o yatırımda kullanılmış olan üretim aracı ve 
yatırım malı gibi makina ve teçhizatın değeri teşkil eder. 

Söz konusu spesifik değerler bir sanayi kuruluşundan diğerine geniş 
ölçüde değişir ancak bu değerler belli bir sanayi grubu için az çok sabits 
tir. 



Bu araştırmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında mevcut bir istatis- 
;ikten yararlanılmıştır» Bu istatistik de şu kayıtlar bulunmaktadır. 

i ) 1969 yılında mevcut sanayi kuruluşlarının milletler arası 
kod sistemine göre gruplandırılmış ünite sayısı, 

ii ) Her sanayi ünitesinin cari fiatlara irca edilmiş ; 
- Toplam sermaye yatırımı 
- ve bu yatırımın içindeki makina ve teçhizatın değeri 

iii ) Bu sanayi ünitelerinin 1969 yılında tüketmiş olduğu 
elektrik enerjisi 

Öteyandan EİE idaresi bu endüstri grupları arasında birbiriyle azçok 
benzerliği olanları bir araya getirerek tüm sanayi sektörünü 12 tali 
sektöre bölmüştür. Bu tali grupların, son on yıldır ayrı ayrı tüketmiş 
olduğu elektrik enerjisi miktarlarını gösteren kayıtlardan yararlanılarak 
önümüzdeki plan dönemi yıllarında her sektörde kaydedilmesi muhtemel 
elektrik tüketimi artışları hesaplanmış ve bütün bu bilgilere dayanarak 

a- ) Söz konusu 12 tali endüstri sektöründe 1 KWh lık enerji 
tüketimi için ne kadar yatırıma ihtiyaç olduğu, 

b ) Bu yatırımın ne kadarının makina ve teçhizat bedeli olduğu, 
c ) önümüzdeki üç plan döneminde bu sanayi sektörlerine ne kadar 

yatırım yapılmasının muhtemel olduğu, 
d ) Bu yatırım tutarlarının ne kadarının Makina ve teçhizat 

karşılığı olabileceği 

saptanmıştır. 

İlk iki maddeye ait sonuçlar (III-3), son iki maddeye ait sonuçlar ise 
(III-4-) ve (III-5) No.lu tablolarda açıklanmıştır. 

Bu tabloların incelenmesinden anlaşılacağına göre, 

i ) Memleketimizde endüstri sektöründe 1 KÂVh daha fazla enerji 
tüketmek için ortalama 9*14- TL/KYh lık ilave bir yatırıma 
ihtiyaç vardır. 

ii ) Bu ilave yatırımın 5*10 TL/KWh'ın luzumlu makina ve teçhizatın 
bedelidir. 

iii ) Ünümüzdeki üç beş yıllık'plön döneminde imalât sektörlerin#' 
yapılacak muhtemel sanayi yatırımları ve bu yatırımlar için 
ihtiyaç duyulacak yatırım malı ve üretim aracı değerleri 
muhtemelen şöyle gelişecektir. 

Toplam Yatırım Toplam Yatırım Malı 
Milyar TU  Milyar TL.  

3. Beş yıllık dönemde 82,4- 38,8 
H-. " " " 14-8,2 69,6 
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ÇEŞİTLİ Şii AYI KGL_ıAEIİ DA TOPLAT YA 
EAFıC AMALARININ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİYLE İLİŞKİSİ 

( III-3 ) Mo.lu Tablo 

TOPLAM Y. ITIRII! VE IIAKİNA-TEÇHİZAT KATSAYILARI 
1 

1 
SANAYİ KOLLARI 

Makina Teçhizat/Ener ji Toplam Yatırım/Enerji 

Resmi 
Sektör 

Özel 
Sektör 

  

Orta¬ 

lama 

Resmi 

Sektör 

özel 
Sektör 

Orta¬ 
lama 

; ! -    

Gıda mamulleri 

İçki sanayii 
Tütün mamulleri 

15,31 
15,35 
8,79 

3,95 
22,57 
16,29 

9,63 
20,96 
12,54 

31.59 
42.60 
43,44 

12,71 
39,81 
61,76 

f-

22,15 
41,20 I 
53,60 

14,38 38,98 
I.Gıda+İçki+Tütün 
Dokuma 

Giyim 
4,36 
5,02 

5,02 
9,14 

4,69 
7,03 

8,02 
47,04 

8,66 
22,93 

8,34 
34,98 

II. Dokuma + Giyim 
5,88 21,66 

III.Sellüloz-Kağ’it 1,61 9,78 5,69 3,54. . 16,43 . . .9,98 . 

IV.Kimyevi Maddeler 2,63 1,11 1,87 3,46 1,98 2,72 

V .Kömür 15,79 9.57 12,68 21,58 18,37 19,97 

VI. P o t r o 1 15,79 9,57 12,68 21,58 18,37 19,97 

VII.Metal Madencilik 

Maden İzabe 6,41 1,94 4,17 13,27 3,37 

1 

8,32 | 
VIII.Madeni Eşya 31,75 7,43 19,59 48,21 15,23 31,72 

IX. Taş - Toprak 
Çimento-- Cam 1,10 1,86 1,48 1,71 3,26 2,48 

X . Nakil Vasıtaları 6,37 38,44 22,40 14,39 122,73 68,5 6 

XI. Su İşleri 9,63 . 9,63 10,98 _ 10,98 
XII.D iğerleri _ 9,50 9,50 _ 16,79 16,79 

GENEL 6,60 3,60 5,10 10,85 7,43 9,14 | 
| 
i 

J 



III., IV., ve V. YLIIÎF'TLAT? DWn^>îmfc.ÇSşte,I -SANÂVÎ- YÜLUbİStik 
TTGÖF ÜIFN ELEKTRİK Tİlm M İŞE E&4l;I 01 ARAK İI’TİYAÇ DTJYniAeAr KAKINA- T3ÇHİ^‘ ilîTAPI 

( III-5 ) Ş’o.lu Tablo 
   

i, • 

: 

-

* , *' :■ 
--«•    ı 

ÇEŞİTLİ S ALAYİ KOT LAf İLLA İHTİYAÇ ; üünîTACAK MAKîNA-TŞÇHtZAT TUTALI ( 1000 Tl 
* 

) ■ i v** 

YII-Î AF 1*1ıda,İç—. RT.Şokuma IlI.Sellü- IV.Kimyevi V.Kömür VI.Te trol VII.Ketal VIII.Madeni IX »Taş ^Top¬ X. Naki L xr su :i. Toplam 
■ ki', Tütün iyi®. loz,Kağıt Maddeler Madenciliği Ürünleri Madenciliği Eşya * rak, çimento Vesıtal ’.r-ı ET ektrik Diğerleri Sanayi 

• • * -7, /' cam roa. Daz . ‘ İhtiyacı 

Katsayı i 14,38 5,88 5,69 1,87 12,63 12,68 4,17 19,59 1,48 22,40 9,63 3,50 5,10 

1 1973 277.534 340.452 87.626 72.182 292.908 97.636 
• r \ .*■*. - ’l'." ' jL 1 

241.443 150.843 68.524 172.48 148.302 733.400 

" A şL ,,' „ * 

. •*. .• >•_. i • 

1974 747.041 916.104 236.135 194.293 798.634 263,744 649.686 407.472 253.080 465.92' J 400.608 1.974.100 ;:>C jf. • 

1975 1.035.360 1.273.608 328.882 270,028 1.098*088 366,452 903,222 566,151 256*484 646.91: > 556.614 2,743*600 
1976 .895.874 1.098.972 283.362 233.002 948.464 315,732 779.373 487.791 255.448 558.20? 3 553.725 2 . 367.400 
1977 1.033.922 1^268.316 327.175 268.906 1.094.284 365.184 899.469 564.192 255.448 645.12< 533.725 2.732.200 

JII.Beş 1 
‘i. • • , **£< 

Yıllık TOpl .3.989.731 4.897.452 1.263.180 1.038.411 4.232.708 1.408.748 3.473.193 2.176.449 1.088.984 2.488.6. 10 2.212.974 10.550.700 38.821.170 
1978 1.150*400 1,411.200 364.160 299.200 1.217.280 405.760 1.000.800 626.880 284.160 716.80i > 616.320 3.040.000 
1979 1.283.415 1.574.076 406.266 333.795 1.358.028 457.676 1.1164309 699.363 317.016 799. 68< 687.582 3.391.500 
1980 1.381.918 1.695.204 437.561 359.414 1.462.004 486,912 1.202J211 752.256 • 341.288 860.16( 740.547 3,651.800 
1981 1.596.180 1.958.Ö4C 505.272 415*140 1.688.976 562.992 1.388.610 869.796 394.272 994.56( 855.144 4.218.000 
1982 1.778c306 2.182.068 563-. 310 467*638 1.881.712 627.660 1.547.487 969.705 439.412 1,108.800 952.407 4.700.600 

IV.Beş - b 

Yıllık Top. 7.190.719- 6,820.588 2.276.569 1.870.187 7.608.000 2.536.0Ö0 6.255.417 3.918,000 1.776.148 4.480.000 3.852.000 19.001.900 69.585.528 

1983 1.867.962 2.509.584 585.501 508.827 1.994.564 640.340 1.779.756 989.295 492.100 1.131.200 990.927 5.640.150 
1984 1.961.432 2.885.904 608.830 559.691 2.115.024 547.948 2.046.636 . 1.001.049 551.152 1.144.640 1.030.410 6.768.750 
1985 2.659.216 3.318.672 633.297 615.791 2.241.824 660.620 2.353.548 1.020,639 557.812 ' 1.167.040 1.071.819 8.122.500 
1986 2.162.752 3.616.120 658.902 677.314 2.376.232 67 '.308 2.706.747 1.040,229 624.708 1.189.440 1.114,191 9.747.000 
1987 2.270.602 4.388.832 685.076 745.008 2.518.248 687.256 3,112.488 1,061.778 699.596 1*214*080 1.159.452 11.696.400 * . • 

V .Beş 
Yıllık Top. 10.321,964 16.919.112 3.171.606 3.106.631 11.245.892 3.309.472 11.999.175 

r *.Y 

5.112.990 2.925.368 

«k ■ ■ 

5.846.4C lo 5,366.799 41.974.800 121.300.209 

. '~SjXy*£ ■2^5» > 

• 

• 

' ? '' L 4fr 

1— 
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BOLU M IV 

PTT'1T‘'::'POr‘1Tn^T*TT; TT."' 7 A rn o II/LIAT SAHAYIIÎTIN GELIfIKI İLE 
LGİLİ TEDBÎRLER 

1 . G İ E İ Ş 

Raporumuzun buraya kadar olan açıklamalarından şu sonuçların ke - 
sinlikle belirmiş olduğunu ifo.dc etmek mümkündür. 

a ) Türkiye'nin elektroteknik makina, cihaz ve malzeme ihtiyacı 
yıldan yıla hızla ve geometrik biçimde büyümektedir. 

b ) Üçüncü ve daha sonraki beş yıllık plân dönemlerinde bu ihtiya¬ 
cın giderek olağanüstü büyük fiziki boyutlar kazanması beklenmelidir . 
Ve bu doğaldır. 

c ) Yerli imalât endüstrisinin kendi olanakları içinde bugüne ka - 
dar ortaya koyabildiği gelişmeler elektroteknik ekipman ihtiyacının 
karşılanmasında,düne oranla,bazı katkılarda bulunma olanağını sağlamış 
ise de,bu katkılar. tüm ihtiyacın, genişliği, v.e .genişleme .hızının büyük¬ 
lüğü karşısında yeterli olmaktan uzak kalmış,bu yüzden yapılmakta olan 
yıllık ithalât gerek fiziki hacim ve gerekse para değeri ile artmasına 
devam etmiştir. 

d ) İthalâtın yıldan yıla büyük artışlar kaydetmesi karşısında ulu¬ 
sal döviz gelirlerinin yetersiz durumu,enerji tesislerinin inşası için 
yapılan yatırımlarda ve özellikle termik ve hidrolik üretim tesisleri - 
nin inşası ve" ağır şebeke ekipmanlarının temininde dış kredi kaynakla - 
rina, geniş ölçülerde baş vurulması zerunluğunu doğurmuştur. 

e ) Elektroteknik ekipman ithalâtının yanıbaşında ve ona paralel 
olarak mühendislik hizmetleri ithalâtının da aynı şekilde genişletil - 
mesi zorunluğunu doğurmuştur. 

f ) Üçüncü beş yıllık dönemin sonlarına doğru ve dördüncü beş yıl - 
lık plân süresi içinde elektroteknik makina,cihaz ve malzeme ihtiyacı¬ 
nın karşılanabilmesi, şayet bugünkü koşul ve olanaklarda önemli geli - 
şimler kaydedilemezse, çok şüphelidir. 

Zira başta enerji üretim tesisleri olmak üzere endüstri dallarında 
yapılacak pek çok yatırımın gerçekleşmesi geniş dış finansman sorunla - 
rmın çözümlenmesine bağlı olacaktır . 
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2 . Tffr?İRI5?İN NİTELİTİ 

1.1c selelere hangi açıdan bakılırsa bakılsın, akılcı ve rasyonel 
bir düşünce tabanına oturtulan bütün yöntemler, alınması gerekli ted¬ 
birlerin uzun vadede ve öncelikle güçlü bir elektroteknik imalât sa - 
nayiinin yurt içinde kurulması ekseni etrafında planlanması gereğini, 
hemen hemen matematiksel bir kesinlikle ispatlar bir görünümdedir. 

Ancak söz konusu makina ve teçhizatın çok büyük bir kısmı yatırım 
malı özelliği taşımaktadır. Ve aslında bu ihtiyacın karşılanması soru¬ 
nunu Türkiye’nin genel yatırım malı ihtiyacının karşılanması sorununun 
bir bölümü olarak kabul etmekte ve çözüm yollarını da bu görüşün ışığı 
altında aramakta yarar vardır, 

Öteyandan yatırım malı imalât sanayii tüm ulusal sanayi örgütünün 
geniş ve önemli bir bölümünü teşkil eder. Yurt içinde bu bölüme giren 
sanayi dallarının çoğalması,genişlemesi ve entegrasyona ulaşması şüp¬ 
hesiz milli sanayi politikalarının ilkeleri ile bağlantılı bir olaydır. 

Burada yatırım malları sanayiinin, ekonominin doğal gelişim kanun¬ 
larına bağlı olarak zamanı gelince ülkemizde de kendilisinden doğup 
büyüyeceği teorisinin geçerliliğini yitirmiş gibi göründüğüne değinme¬ 
yi zorunlu görmekteyiz. 

. Bunun nedeni .yatırım malı endüstrilerinin çağamıza' ulaşmış olduğu 
gelişme düzeyinin olağanüstü yüksekliğidir. 

Sanayileşmiş ileri Batı ülkelerinde rastlanan dev boyutlu endüst¬ 
ri kuruluşlarının temelleri genellikle geçen yüzyılın ikinci yarısında 
atılmış bulunuyordu. Bu büyük örgütlerin günümüze kadar ulaştıkları 
ileri endüstri düzeyi,geri kalmış ülkeler için endüstrileşmenin-yol 
ve yöntemlerinin eskisinden tamamen başka olmasını zorunlu kılmıştır. 
Artık bu tür tesisleri geçen asırdaki gibi basit bir başlangıç nokta¬ 
sından kalkılarak ve o çağa mahsus çabalar harcayarak memleketimize de 
kurulması şansı, hiç değilse ağır elektroteknik makina ve teçhizat 
imalâtı yönünden pek kalmamış gibidir. 

Sanayideki hızlı ilerlemeler üretim aracı ve yatırım malı yapan 
temel sanayi dalları ile tüketim malı üreten diğer sanayi dalları ara¬ 
sında büyük strüktürel farklılaşmaların doğmasına sebep olmaktadır. 

Ekonomisi henüz gelişme halinde olan birçok ülkelerde tüketim ma¬ 
lı üreten sanayi dallarının oldukça, hızlı biçimlerde kurulabilmiş ol¬ 
masına rağmen bu ülkelerin yatırım malı ve üretim aracı yapımında bir 
türlü ilerleyememeleri her iki kategoriye giren sanayi da.llarınm 
strüktürel farklarının hayli derin oluşandandır. Bu nedenle burada bu 
strüktür farklarının ortaya koyduğu bazı önemli sonuçları kısaca özet¬ 
lemekte yarar görülmektedir. 
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Tüketin malları üretilen sanayi kuruluşlarının belli başlı ortak 
özelliklerini şöylecc sıralamak mümkündür : 

i ) Tün tesis anahtar teslimi,komple sipariş edilmekledir. 

ii ) Kurulması nispeten hızlı ve işletmeye geçme süresi kısadır. 
İşletici personel kolaylıkla yetiştirilebilir,eğitilebilir. 

iii ) Ürünleri,doğrudan doğruya tüketime arzolunduğu için talep 
düzeyi halkın satın alma gücü ile direkt bağlantılıdır.Bu 
bakımdan tüketim mallarının kendi pazarlarını kendilerinin 
genişletmesi olane.ğı vardır. 

iv ) Kâra geçiş süresi kısa ve kâr oranı yüksektir. 

v ) Kâr - sermaye oranının büyüklüğü başka bir deyimle yatırım 
malı sanayii sektörüne nazaran aynı miktar kârı elde etmek 
için yatırılması gereken sermayenin nisbi olarak küçüklüğü 
bu sanayi kesimini müteşebbislerin yatırımları için daha çe¬ 
kici hale getirmektedir. 

vi ) Ekonomik kriz dönemlerinde tüketim malları sanayii en geç ve 
en az etkilenmektedir. Çünkü ekonomik krizlere rağmen tüketim 
devam eder. Bu gibi .kuruluşlar faaliyetler.ini. yavaşlatmak- su¬ 
retiyle kriz dönemlerini atlatmak şansına geniş ölçüde sahip¬ 
tirler. 

Yatırım malı üreten endüstri kuruluşlarına gelince, bu sanayi dal¬ 
ları için yukarıdaki koşulların tamamen tersi söz konusudur. 

Yatırım malı imâl eden bir sanayi kuruluşunun optimum başlangıç 
noktası saptayarak anahtar teslimi, satın almak mümkün olsa, bile böy¬ 
le bir kuruluşu işletebilmek için lüzumlu mühendislik hizmetlerini gö¬ 
rebilecek güçlü bir beyin ve uzman kadrosuna kesin ihtiyaç vardır. 

Bu kadrolar ise satın alınmaktan çok,uzun,zahmetli ve pahalı emek¬ 
lerle yetiştirilerek elde edilir. Vasıflı el emeğ'i için de aynı şey 
söylenebilir. Bu olay yatırım malı sanayiine yapılan sermaye yatırım¬ 
larının kâra geçme dönemini uzatmakta ve kârlılık oranını düşürmekta - 
dir. 

Ötoyandan yatırım malı imâl eden bir sanayi dalının imalât progra¬ 
mını küçük ve basit ünitelerin imalinden başlayarak büyük ve daha karı¬ 
şık ünitelerin imaline doğru genişletmek, tabiatının bir icabıdır. Bu 
da yatırım malı üretecek sanayi kuruluşlarının büyük bir dikkat ve ti¬ 
tizlikle plânlanmasını ve bu plânların, uzun vadeli milli ekonomi çı - 
karları açısından bilinçli olarak uygulanmasını gerektirmektedir. 



Yatırım malı iiretacele tesislerin giderek birbirini tamamlayacak 
üniteler halinde ve bir sisten içinde düşünülmesi, planlanması ve ger¬ 
çekleştirilmesi, çağımızda uyulması zorunlu bir kaide olmuştur. 

Yatırım mallarının bazı türleri imal olunduğu fabrikada bir tes¬ 
te tabi tutulduktan sonra müşteriye neslim edildiği halde pek çok 
sanayi ağır ve kompleks ünitelerini imal olunduğu fabrikanın içinde 
denemek ve ünitenin teknik şartnamesine uygun olup olmadığını sapta¬ 
mak mümkün değildir. 

Böyle bir saptama ancak ürd tenin içinde yer alacağı tesis tümü 
ile kurulup işletmeye geçtikten sonra mümkün olur. Bu nedenle ağır 
ekipman imâl eden sanayi dallarında büyük titizlikle işleyen bir ga¬ 
ranti müessesesi doğmuştur. 

önceden saptanmış bulunan teknik şartnamenin gerçekleştirilememe¬ 
si halinde yatırım malını yapan müessesenin de bu malı sipariş eden 
müteşebbisin de işlerinin alt üst olması ve bu yüzden her iki tara - 
fin büyük zarar görmesi doğaldır. 

Bu olay yatırım malı imalâtında teknik,tecrübe ve ihtisasın sü - 
rekli olarak en yüksek düzeylere doğru tırmandırılmasını zorunlu kıl¬ 
makta ve bu nedenle yaratıcı beyin kadrolarının yetiştirilmesine ha¬ 
yati bir önem kazandırmaktadır. 

3 . MEMLEKETİMİZİN ELEKTROTEKNİK İMALÂTLA (JĞRAŞAN 
SANAYİ KURJLUQLARII: IN BUGÜNKÜ AYRIMI  

Sokak aydınlatma malzemesi, alçak gerilimli dağıtım ve kontrol 
tabloları, kaynak•transformatörü ve vantilatörler, alçak ve orta ge¬ 
rilimli ayırıcılar ve hafif kesiciler gibi bazı harcı alem cihaz ve 
malzemeyi, sınırlı teknolojik koşullar altında imal eden nisbeten 
küçük sermayeli atölyeler dışında elektroteknik makina ve cihaz üre¬ 
ten kuruluşları üç gruba ayırmak mümkündür : 

a ) Birinci gruptaki kuruluşlar sermayesi tamamen özel sektör 
tarafından temin edilmiş bulunan Anonim Ortaklıklardan mey¬ 
dana gelmiş bulunmaktadır. Bunların içinde sermayesi bütünü 
ile yerli olanlar bulunduğu gibi, yabancı sermaye ile ortak¬ 
laşa iş yapanlar da vardır. 
Bu kuruluşların imalât prosesleri endüstriyel bir nitelik 
taşımaktadır. 

İmalât programlarını meydana getiren mamullerin arasında tü¬ 
ketim malı niteliğinde olanlar bulunduğu kadar, dayanıklı 
tüketim malı, hafif ve orta ağırlıkta bazı yatırım malları 
da yer almaktadır. Bu sanayi kuruluşları yıllık bilançoları¬ 
nı, az bile olsa, kârla kapamak mecburiyetindedirler. Aksi 
halde varlıklarının sürdürülmesini tehlikeye sokmuş olurlar. 
Bu nedenle bu gibi kuruluşlar yeni mal çeşitleri üretmek ve 
faaliyetlerini daha yüksek düzeylere doğru genişletmek hu - 
susunda herhangi bir atılıma girişmeden önce bu atılımın kı¬ 
sa ve uzun vadeli sonuçlarının kendi durumlarını ne yönde 
etkileyeceğini dikkatle hesaplamak mecburiyetindedirler. Bu 
nedenle bu kategorideki kuruluşların hızlı bir gelişme göste¬ 
rebilmesi için kendilerinin her türlü teminatın bulunduğu bir 
ortamda olduklarına inandırılması gerekir. 
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b ) Sermeyesinin bir kısmı yerli ve yabancı özel müteşebbise 
geri kolanı kamuya ait olun Anonim Ortaklıklar ise ikinci 
grubu meydana getiren kuruluşlardıri 
Bu kurulaşlar yatırım malı niteliğinde orta ve bazı dallar
da ise ağır elektroteknik makine ve cihaz üniteleri imâl et
mektedir. 

Bunların hepsi Tİirk Tic-ret Kanununa tabi özel kuruluş statü
sünde olduğundan gerek faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekse 
bu faaliyetlerin genişletilmesi yönlerinden bir önceki gru
bun içinde bulunduğu şartlar altındadırlar. 

<*, ) Sermayesinin tamamı devlete ait kuruluşlar arasında elektro
teknik imalâtla uğraşan müesseseler^, üçüncü grupta mütalâa 
etmek mümkündür. Tek fazlı sayaç imal eden Makina Kimya En
düstrisi Kurumu'nun Mamak'taki sayaç fabrikası ile Devlet 
Demiryollarının Eskişehir'de elektrikli trenlerinin cer mo
torlarını ve 2500 EP lik generatörlerini imâl eden lokomotif 
fabrikası bu grubun başlıca iki kuruluşunu teşkil etmektedir. 
Ancak her iki fabrikanın imalât programları dar bir çerçeve 
içinde tutulmakta ve bu kuruluşlarda henüz bir genişleme eği
limi izlenmemektedir. 

4 , ÖNERİLEiT TEDBİRLER 

Yukarıda belirtilmiş olan durum karşısında önerilen tedbirleri 
üç ayrı paragrafta toplamak mümkündür : 

A. - Gene.l Tedbirler 

i ) Yurt içi pazarın bütün genişliği ile milli elektroteknik 
sanayi kuruluşlarına açık bulundurulması, diğer bir »öy
leyi şle dışardan yapılan ithalatla bu pazarın, yerli sa
nayiimizin aleyhine olarak ufaltılmaması gerekir, 
İlk bakışta böyle bir tedbirin düşük kaliteli ve pahalı 
mamullerin üretimine sebep olacağı şeklinde bir eleşti
riye yol açması mümkündür, Fakat elektroteknik cihaz ve 
malzemeler çok çeşitli gruplara ayrılmaktadır, önerilen 
tedbir her mal grubu için, o malın özelliği göz önünde 
tutularak dikkatle uygulandığı takdirde yurt içi pagarın 
yabancı mamullere karşı kapalı tutulması yerli imalatçı
ları kendi işlerini daha çabuk geliştirmelerine yardım 
edecektir. 

İkili^anlaşmalar yolu ile Doğu bloku ülkelerinden yapılan 
ithalâtın 3rerli elektroteknik sanayiimizi olumsuz yönde 
etkilediğinden bu ithalâtın da önlenmesinde yarar vardır. 

ii ) Yurt içinde imâl^edilen elektroteknik makina, cihaz ve 
malzemelerin ithâl_sedilen benzerlerine oranla pahalı ol
duğa genel bir şikâyet konusudur. Ancak bu pahalılığın 
aşırı kâr eğiliminden ziyade şu nedenlerden ileri geldi
ği söylenebilir : 
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a ) Y~rli ham maddenin (Bakır»Pik,Demir) pahalı oluşu, 
h ) ithal edilen yarı mamul ve ara malzemeye yüksek 

gümrük vergisi ödenmesi, 
c ) Bazı üretin dallarında yapılan üretimlerin ekono¬ 

mik kapasitenin altında bir hacimde oluşu. 

Yurt dışından yapılan ithalat bu sonuncu faktörü daha da şiddet¬ 
lendirmektedir. 

Yurt dışından ithâl edilen yarı mamul malzemenin yüksek gümrük 
vergisine karşılık aynı malzemeyle yapılmış mamul komple makina ve 
cihaz ünitelerinin gümrüğü çok düşüktür. 

Bu hal imalâtı değil, fakat ithalâtı teşvik edici bir nitelikte¬ 
dir ve önlenmesi gerekir. 

Gerektiğinde yerli elektroteknik mamullerin sınaî maliyetleri 
tetkik edilerek makul bir kâr marjı ve satış fiatı ile piyasaya ar- 
zolunması sağlanmalı ve bu şekilde yerlisi yapılan her şeyin ithali¬ 
nin yasaklanması cihetine gidilmelidir. 

Bu tedbirin henüz çok genç olan milli elektroteknik sanayiimi - 
zin içinde bulunduğu dar boğazdan geçebilmesi için milletçe katlanıl¬ 
ması gerekli fedakarlığın bir icabı sayılması gerekir. 

iii ) Elektroteknik imalât^sanayiimizin en önemli problemle - 
rinden biri yarı mamul malzeme temininde karşılaşılan 
güçlüklerdir. Bilindiği üzere bu. sanayi dalının, başlıca. 
malzemelerinden biri bakırdır. Bakırın zaman zaman iç 
piyasada bulunamaması çeşitli imalât dallarını zincir - 
leme bir şekilde ve olumsuz yönde etkilemektedir.Bu tip 
olaylar esasen çok geniş olmayan imalât hacmini büsbü¬ 
tün' daraltarak yeni pahalılık sebepleri yaratmaktadır. 
Bakırın öncelikle yerli elektroteknik sanayi ihtij^-açla- 
rına tahsis olunması kamu sektörünce üretilen bu metâlin 
dağıtımında önemle göz önünde tutulması gerekir. 
Elektroteknik sanayi dallarının yurt dışından ithâl et - 
mek zorunda oldukları yarı mamullerin de türlü ithâl 
formalitesi nedeni ile üreticinin eline ulaşması uzun 
zaman almaktadır. Döviz tahsislerinin ve transferlerinin 
gecikmesinden dolayı hasıl olan bu durum,liberasyon lis¬ 
telerine giren malların ithâli için ayrıca yatırılması 
gereken büyük teminat meblağları maliyet hesapları zaten 
yüklü olan yerli elektroteknik imalatın bir kat daha pa¬ 
halılaşmasına sebebiyet vermektedir. 
İmalâtçıyı yüksek faizli kredi kaynaklarına baş vurmaya, 
lıam madde stoklarına ihtiyaçtan fazla para bağlamaya zor¬ 
layan ve yatırım malı taahhütlerinin zamanında yerine ge¬ 
tirilmesini engelleyen bu nedenlerin bertaraf edilmesi 
millî elektroteknik sanayiimizin geleceği bakımından 
büyük bir önem taşımaktadır. 
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iv ) Yerli elektroteknik sanayiiniz henüz kendi Knom-How'ı- 
nı kendisi yaratacak bir gelişmişlik düzeyinde değildir. 
Daha uzun süre yabancı lisanslarla çalışması gerekecek¬ 
tir. Teknoloji alışverişi dünya çapında bir olay olma¬ 
sına rağmen yerli imalâtçı müesseselerin yabancı lisans 
ve patent haklarını satın almak ve bunların bedellerini 
ödemek hususunda yerine getirmek mecburiyetinde kaldık¬ 
ları işlemler ve bu işlemler sırasında iş ve zaman kay¬ 
bına sebebiyet veren olaylar bu konuda henüz kesin ve 
gerçekçi nitelikte saptanmış kuralların bulunmadığını 
göstermektedir. Eu tip işlerin prensiplere bağlanması, 
Knov7-EIow alış verişinde sanayiciyi güç durumlara sokan 
yorumlarla teknoloji transferinin engellenmemesi isabet¬ 
li ve yerinde bir tedbir olacaktır. 

v ) Elektroteknik mallara^ilişkin standartlar bir an önce 
tamamlanmalıdır. İmalâtçıların bu standartlara uygun 
olarak üretimde bulunmalarını sağlayabilmek için kali¬ 
te kontrol müessesesi getirilmelidir. 

vi ) Otomotiv endüstrisinde ve diğer endüstri dallarında de¬ 
ğişik tipler halinde ithâl veya imâl edilen ve fakat 
aynı fonksiyonları olan cihazların bir kaç tipe irca 
edilerek yurt içinde imallerinin fizibilite düzeyi yük¬ 
seltilmelidir. 

vii ) Halen kurulu toplam kapasitelerin yurt ihtiyacını kar¬ 
şılayacak büyüklükte olan imalât dallarında yeni ve atıl 
kapasite doğmasına yol açacak'yeni sermaye yatırımları 
önlenmeli, mevcut kapasitelerin bir an önce tam olarak 
kullanılmasını sağlamak amacı ile ihracatı teşvik edici 
tedbirler alınmalıdır. 

İhracat formalitelerinin basitleştirilmesi,imalâtta za¬ 
man kaybına sebep olmaması için transfer işlemlerinin 
çabuklaştırılması ve yatırım malı imalinde imalâtçının 
müşterij’-e vermek zorunda olduğa garantinin fiilen ve 
kolayca işleyebilmesi için mevzuatımıza icabeden elas¬ 
tikiyetin sağlanması gereklidir. 

viii ) özellikle orta ve ortanın üstünde bir ağırlıkta elekt¬ 
roteknik ekipman imâl eden yerli müesseseler arasında 
çoğu kamu kesimine ait olan siparişlerin dengeli bir 
şekilde dağıtımı sağlanmalı ve bu kuruluşların kendi 
aralarında lüzumsuz rekabete sürüklenerek zaten güçlü 
olmayan mâli kaynaklarının bu rekabetler yüzünden isra¬ 
fı önlenmelidir. 

ix ) Elektroteknik imalât dalları karma ekonomi ilkelerinin 
en kolay biçimde uygulanabileceği bir sanayi sektörüdür. 
Nitekim bu sektörde yerli ve yabancı özel sermayenin ka¬ 
mu sermayesi ile ortaklaşa meydana getirdiği kuruluş ör¬ 
nekleri de vardır. Ancak bu kuruluşların beklenen ve 
umulan gelişme aşamalarını gerçekleştirememiş olduğu 
bir gerçektir.Bu olayın necleni karma ekonomi kriterle¬ 
rinin elektroteknik imalât sektörünün kendine has açı¬ 
sından neler olduğunun ve bunların nasıl uygulanacağı¬ 
nın kesinlikle tarif edilmemiş oluşudur. 
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Bu kriterler gerek bugünkü kuruluşları ve gerekse gele¬ 
cekte ortaya çıkacak yeni kuruluşları beklemedikleri 
hallerle karşı karşıya bırakmamak için açıkça belirtil¬ 
melidir. 

Karma bir kuruluşta bir sermaye artırımı işleminin ay¬ 
larca ve hattâ yıllarca uzayıp gitmesi ortada düzeltil¬ 
mesi icabeden bir karışıklığın mevcut olduğunun en iyi 
bir ispatıdır. 

B - MİLLİ EL3KTL0T2KK İK SLİ'.'AkİİLİN G ELİ »İME Sİ E DE 
DSVLETÎN YAPMAK ZOR i i NBA OLDJ&J KATKILAR 

Bir evvelki paragrafta sayılan tedbirlerin tamamı uygulandık¬ 
tan sonra dahi Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarının, milli en - 
düstri gücüne dayalı olarak, millî ekonominifi hizmetine sokabilmesi 
olanağı elde edilmiş olmayacaktır. 

Zira söz konusu tedbirler ancak özel yahut karma sermaye 
ile kurulmuş ve kurulacak fabrikaların, genellikle küçük, orta veya 
ortaya yakın ağırlıktaki makina ve cihaz üretiminde karlılık şansı¬ 
nı yükseltecek niteliktedir. 

Bakat^özel kesimin göze alamayacağı büyüklükte (muhtemelen 
500 milyon ilâ 1 miljrar TL. arasında ve kademeli olarak) sermaye ya¬ 
tırımını gerektiren ve ağır elektroteknik ekipman ünitelerinin ima¬ 
lini öngören tesislerin her halükârda kamu kesimince inşa edilmesi 
zorunlu olacaktır. 

Bu raporun çeşitli bölümlerinde ifade edilmiş bulunan ihti¬ 
yaçların fizikî büyüklüğü bu zorunluğun yeniden tartışılmasını ge - 
rektirmeyecek kadar açık ve kesindir. 

Nitekim ülkemizin ağır elektroteknik ekipman ihtiyacının 
karşılanmasında daha rasyonel bir yöntem araştırmak amacıyla RCD 
çerçevesi içinde ele alınması tasarlanmış olan bir takım büyük or¬ 
tak projelere katılma fikri üzerinde bir süreden beri durulmaktadır. 

Bilindiği üzere bu projeler ; 
Büyük ve çok büyük kapasiteli transformatör üniteleri, 
Ağır şebeke cihazları , 
Türbo generatürler , 
Buhar türbinleri , 
Su türbinleri , 
Yüksek basınçlı büyük buhar üreteçleri 

imâl edecek fabrikaların inşasını ön görmektedir. 

Ne varki söz konusu bu fabrikaların çoğunun kuruluş yeri 
Türkiye olmayacaktır. Böyle olunca da bu fabrikaların milli sana - 
yiimize , 

Yüksek düzeyde istihdam hacmi yaratmak , 
Çağdaş teknolojinin gerektirdiği Know-How birikimini 
sağlamak , 
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Dış ödemeler dengesini iyileştirmek , 
Millî imalât sanayiimizi elektroteknik dalları ile 
birlikte millî sınırlar içinde bütünleştirmek , 

gibi amaçlar açısından olumlu herhangi bir katkısı olamayacak¬ 
tır. 

Esasen bir ülkenin yatırım malı sanayii o ülkenin tüm ekonomik 
ve endüstriyel varlığının bir çeşit savunma aracıdır, Eu aracın ya¬ 
bancılarla paylaşılması, uygulama plânında mülkün görülmemektedir, 

Öteyandan Türk özel sektörünün ağır elektroteknik ekipman üreti¬ 
mini başaracak bir düzeye ulaşabilmesi için beklenmesi gereken zama¬ 
nın uzunluğunu kestirmek mümkün değildir. Halbuki plânlı kalkınma 
dönemine girildikten sonra saptanmış olan % 7 veya % 7,5 luk kalkın¬ 
ma oranının gerçekleştirilmesi ve bu oranın sürdürülmesi davası, bu 
raporun tümü ile de ortaya konduğu üzere fizikî plânda çok büyük ve 
ileri endüstriyel sıçramaların gerçekleştirilmesini zorunlu kılmak¬ 
tadır. Bu bakımdan üçüncü beş yıllık planda ağır elektroteknik ekip¬ 
man imalâtı dallarında, daha ileriki yıllarda daha büyük aşamalara 
dönük olmak üzere, başarılı hamlelerin yapılması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

Üçüncü beş yıllık dönemde kamu eli ve önderliği ile kurulmasını 
önerdiğimiz sanayi tesislerini aşağıda açıklandığı şekilde tanımla¬ 
mak mümkündür : 

î - STATİK ELEKTRİK CİHAZLARI SAHAYIİ 
Statik elektrik cihazlarının başında bilindiği gibi trans¬ 

formatörler gelir. 'Türkiye'de küçük ve orta ağırlıkta transfor¬ 
matör üniteleri halen özel sektör tarafından imâl edilmektedir-. 
Bu sektörün bu imalât dalındaki programına üçüncü plân dönemin¬ 
de 20 veya 50 MVA lık ünitelere kadar genişletmesi olanağı var¬ 
dır. Ancak 50 MVA nm üstünde ve 380 KV lık gerilime kadar bü¬ 
yük ve çok büyük transformatör ünitelerinin imâl edileceği bir 
fabrikanın kamu kesimince kurulması gereklidir. 

Bu fabrikada başta büyük takatli ve yüksek gerilimli kesi¬ 
ttiler olmak üzere ağır şebeke teçhizatı üıetecek bir bölüm bu - 
lunmalıdır. Bu bölüm ayrı bir fabrika halinde de düşünülebilir. 

îî- DÖNER ELEKTRİK MAZÎNALAEI SANAYİİ 

Elektrik enerjisini üreten araçların (generatörlerin) bu 
grup içinde oluşu dener elektrik makinalaiı sanayiinde ulusal 
endüstrimizin entegrasyonu doğrultusunda en hayati bir önem 
kazandırmaktadır. 

Elektrik motorları da bir tür döner elektrik makinası olup 
Türkiye'de 60 IIP gücüne kadar kısa devre lotorlu elektrik moto¬ 
ru özel sermaye ile kurulmuş fabrikalarda imâl edilmektedir. 

Bu kategoriye giren araçların özel sektör kuruluşlarınca 
Türkiye ihtiyacını her zaman karşılayabilecek bir seviyeye çı¬ 
karılması mümkündür. Ancak bu fabrikalarız elektrik santralla- 
rınm generatörlerini yapabilecek büyük tesisler haline dönüş¬ 
mesi sorunu herhangi bir ciddi araştırmaya konu dahi teşkil et¬ 
memiştir. Daha doğrusu özel kesime böyle tir ihtiyacın çözüm - 
lenmesi sorunu intikal etmemiştir. 



Aslında yalnız büyük sermaye yatırımı yeterli olmayan, çö¬ 
zümlenmesi geniş Fnow-Eow kaynaklarının elde bulundurulmasına 
ve ekonomik bir imalât hacmine erişilincoye kadar bir takım fi¬ 
nansman yüklerinin taşınmasına da bağlı olan bu sanayi dalını 
bugün için Türkiye'de yalnız kamu teşebbüsü gerçekleştirebilir. 

Bunun için un mİeketimi zin uygun bir yerinde yeni bir tesis 
vücuda getirmek mümkündür. Ancak mevcut bir kamu kuruluşundan 
bu amaç için yararlanmak belki de daha çabuk sonuç verici ve 
daha ekonomi’" bir çözüm yolu ola#aktj.r, örneğin Eskişehir'de 
elektrikli tren ve dizelli lokomotif imal etmek üzere bir fab¬ 
rika inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu fabrikanın ağır makina gru¬ 
buna giren elektrikli cer motorlarıyla 2500 beygir gücüne kadar 
generatör imal edebilen bir bölüm vardır, 

Bu bölümün genişletilmesi, memleketimizin büyük güçlü döner 
elektrik makinalarinm imâl edileceği bir ağır sanayi kuruluşu 
haline getirilmesi ve şimdi içinde bulunduğu kompleksten ayrıla¬ 
rak başlı başına ve yukarıdaki amaçlara dönük olarak örgütlen¬ 
mesi çek yerinde ve isabetli bir tedbir olarak görülmektedir. 

Döner elektrik makinaları sanayii ikinci plân döneminde de 
ele alınmış ve fakat yapıcı bir sonuca eriştirilememiştir,Bunun 
nedeni bu gibi sanayi dallarının tüm milli sanayi örgütü içinde 
ve bu örgütün tamamlayıcı bir parçası olarak ele alınmamasıdır. 

Kamu kesiminin kuracağı döner elektrik makinaları fabrika¬ 
sında şu imalât programı uygulanmalıdır : 

Endüstrinin lüzum gösterdiği• büyük ve çok büyük 
güçlü özel ve üniversal elektrik motorları , 
Cer motorları , 
Doğru akım motorları ve generatörleri , 
Hidrolik santralların generatörleri ve 
yardımcı makinaları , 
Termik santrallerin generatörleri ve 
yardımcı makinaları , 
Yüksek gerilimli şebekeler için 
senkron kompansatörler , 
Diğer özel makinalar . 

Dördüncü ve beşinci beş yıllık plân dönemlerinin fizikî ^ 
ihtiyaçları, bu endüstri dalının en_ geç. üçüncü beş yıllık plan 
döneminde kurulması zorunluğunu kesinlikle ispatlayan büyüklük¬ 
tedir. 

Böyle bir endüstrinin kurulması, gelişmesi oldukça uzun bir 
zamana bağlıdır. Deniz harp sanayiinin ve deniz taşıt araçları 
sanayiinin ortaya çıkaracağı yeni büyük ihtiyaçlar da yukarıda¬ kilere eklendiği zaman bu millî erslijn^nTİüEİn kurâlmasr^JgL daha 
fazla geç kalınmamasmın lüzum ve önemi kendiliğİ2*eJn anlaşıl¬ 
maktadır . 
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III-HASSAS ELEKTRİK OİIIASIARZ SANAYİİ 

Çeşitli ölçü aletleri ve röleler hassa elektrik cihazları 
imalat sanayiinin ürünüdür. 

Memleketimizde hu imalât türünde faaliyet gösteren kuruluş¬ 
lardan tiri Makine Kimya Endüstrisinin Mamak’taki sayaç fahri- 
kasıdır* Eu fabrikada elektrik sayacı ve diğer bazı ölçü alet¬ 
leri imal edilmektedir. Bunun dışında yine mcnofaze sayaç yapan 
özel kuruluşlar ve bazı ölçü aletlerini kısmen montaj karakte - 
rinde de olsa imal eden özel atölyeler vardır. 

Ancak mevcut kuruluşların hiçbiri Türkiye'nin Ulusal Elektro¬ 
teknik Sanayiinin entegrasyonu açısından hassas ölçü ve kontrol 
aletleri imalatını ileri düzeylere çıkaracak gelişmelere kendi 
bünyesi içinde yer verebilecek bir karaktere sahip görünmemekte¬ 
dir. 

Ya doğrudan doğruya kamu sermayesi ile, yahut kamu öncülü¬ 
ğünde karma sermaye ile yeni bir sanayi kuruluşunun gerçekleş¬ 
tirilmesi yoluna gidilmelidir. 

Bu yeni kuruluş da diğerleri gibi üçüncü beş yıllık plân 
dönemi içinde ele alınmalıdır. 

Kemu eli veya önderliği ile kurulması önerilmekte olan bu 
fabrikalar Türkiye'ye birincil enerji kaynaklarım milli ekono¬ 
minin hizmetine sokmak hususunda geniş ölçtde bağımsızlık ve 
hareket serbestliği s <0. 1 ZX mi d i la kalmış almayaçak- bu tesisler 
aynı zamanda milli mühendislik hizmetlerinin çağımızın düzeyine 
çıkabilmesi için lüzumlu olan araştırma ve uygulama alanların^ 
meydana getirmiş olacaktır. 

man 
kede 

Bu çeşit sanayi dalları her devirde ve her ülkede, zamanın 
icaplarına göre, devletin etkili himayesine mazhar olmuştur,Ve 
yine günümüzün ilerlemiş sanayi ülkelerini! hiç birinde yatırım 
malı ve üretim aracı yapan temel sanayi dallarının, şu ya da bu 
nedenle çöküp yok olmasına o ülkeyi yene ter. devletin ilgisiz 
kalabileceği düşünülemez. 

Geri kalmış bir ülke sayılan memleketinizde de devletin 
ağır elektroteknik ekipman endüstrisinin kurulmasına ve geliş¬ 
mesine yukarıda önerilmiş elan katkılarda tulunması bu realite¬ 
nin doğal bir icabı sayılmalıdır. 
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C - TEKNOLOJİ TRANSFERİ 4KN0.7~K0W BlRİKÎMÎ 
Elektroteknik ekipman imalâtının teknik bilgi ve tecrübeye 

en yüksek düzeyde ihtiyâç gösteren bir sanayi kesimi olduğuna 
şüphe yokturt 

Memleketimiz bugünkü hali ile/ söz konusu bilgi ve tecrübe 
birikiminden yoksun durumdadır^ £u eksikliğin teknoloji trans¬ 
feri ile giderilebileceği görüşünde olanlar teorik planda hak¬ 
lı bile olsalar Khow-How sorununun çözümlenmesini bu derece ba¬ 
site indirgemek mümkün değildir. 

Zira teknoloji beyinden beyine transfer edilen bir nesnedir. 
Ve eğer bir ülkede dışarıdan transfer olunacak teknolojiyi mas¬ 
setmeye amade bir kadro ve bir ortam yok ise böyle bir transfe¬ 
ri fiilen gerçekleştirmek de mümkün olamaz, Bu ortamı bir yanı 
ile üniversiteler, diğer yanı ile imalât endüstrisinin kendisi 
temsil eder, Bu ikizli yön üniversitelerle endüstri müessesele- 
rini bir noktada yan yana getirmekte ve bütünleştirmektedir. 

Elektroteknik imalit endüstrisinin yeterince gelişmemiş 
olduğu bir ülkede elektroteknik eğitime harcanan paralar genç 
beyinlere daha sonra unutulmağa mahkum bir bilgi yığınını so - 
kuşturmak gibi yararı külfetine denk olmayan bir çaba harcama¬ 
sından öte bir anlam taşıyamaz. Oysa teknik üniversite eğitimi¬ 
nin çok ağır basan iktisadi bir amacı da olmak lâzım gelir. 
Elektroteknik alanda böyle bir amacın gerçekleşmesi, imalât fa¬ 
aliyetleri ile üniversite faaliyetlerinin, araştırma, geliştir¬ 
me, dizayn mühendisi yetiştirme düzeylerinde bir işbirliği kur¬ 
malarıyla mümkündür. Bu işbirliği üçüncü beş yıllık plin döne¬ 
minde alınması önerilen A ve B bölümlerindeki tedbirlere ilave¬ 
ten şu tedbirlerin de alınmasını gerektirmektedir : 

1 , Teknik eğitimde bulunan üniversitelerin laboratuarları 
endüstriyel imalâtın gerektirdiği önemli testleri yapa¬ 
bilecek şekilde donatılmalıdır, 

2 , Elektroteknik imâlat dallarında karşılaşılan teknolojik 
sorunların üniversitelere aktarılması ve buralarda çö¬ 
zümlenmesi için üniversitelerce gerekli örgütlenmelere 
önem verilmelidir . 

3 v Araştırıcı özel yeteneğe sahip elemanların üniversite 
çevrelerine bağlanmasını temin edecek tedbirler bu çev¬ 
relerce saptanarak uygulanmalıdır , 
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