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ÖNSÖZ 

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

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

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

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

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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MIB-MAKINA IMALATÇLARI BIRLİĞI-GEN. SEKR. 
ALAMSAŞ ALARKO AĞIR M AK -DANIŞMAN 
ALARKO— KLİMA BCLUMÛ MUDÜRU 
ALARKO/ALPOM— KOORDİNATÖR DANIŞMAN 
ALDAĞ SOĞUTMA-GENEL MUDÜRU 
ALKAN MAK.-SANAYİCİ 

ARSAL CAM SAN.-YON.KUR. BAŞ. VEKİLİ 
ASMAŞ 
ASMAŞ 
ATLAS COPCO- SATIŞ MUDURÜ 
BALKAN TEKSTİL- SANAYİCİ 
BOŞAN KOMP.-YON. KUR. BAŞKANI 
ÇELİK MONTAJ - ANKARA BCLGE MUDURU 
ÇOŞKUNOZ-FABRIKA MUDURÜ 
ÇUKUROVA ITH./İHR.-GENEL MÜDURU 
DALGAKIRAN KOMP.- GENEL MÜDÜRÜ 
DİE 

DİE 
DİE-ÇEVRE MÜHENDİSİ 
DIE-ŞUBE MUDURU 
DİRINLER-TİCARET MÜDÜRÜ 
DIŞ TİCARET MUSTEŞARLIĞI-UZMAN 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI-UZMAN YARD. 
DOĞRUSOZ MAKINA-YÖN. KUR. BAŞKANI 
DOKAKSAM SAN. 
EKME SAN-GENEL MUDURU 

ERKOÇ END. MAL. SANAYİİ 
ESEN-PAZARLAMA MÜDURU 
EVREN RULMAN-GENEL MUDURU 
FRONIUS KAYNAK- GENEL MUDÜRU 
GAZİANTEP TİCARET ODASI 

GÖKÇE MAK -SANAYİCİ 
GURIŞ 
GÜRSOY CONTA-GENEL KOORDİNATÖR 
HİSAR ÇELİK- KOORDİNATÖR 
IGEME-UZMAN 

IŞIK MAKINA İMALAT PAZ.-YÜKSEK MAKINA MUH, 
ISITMA SOĞ. KLİMA İM. DER. (ISKİD)-SEKRETERİ 
IŞITMAN LTD.-SANAYİCİ 
İZMİR TİCARET ODASI 
KAPSÜLSAN- ÜRETİM MUDURU 
KOMSAN KOMP.- YON. KUR. BAŞKANI 
KÖY HIZ GN. MD. -MAKINA MUH. 
KUÇUKER MAKINA- SANAYİCİ 
KUŞ MAKINA-SANAYİCİ 
MAKSAŞ MAK - GENEL MUDURU 
MAKSAŞ MAK. -BÖLGE MÜDÜRÜ 
MEKSAN MEKANK MAK -ANKARABCL. MUDURU 
MESS YÖN. KURULU DANIŞMANI 
MKEK 

MKEK— ŞUBE MUDURU 
MOLINO MAKINA- BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU 
MOTOSAN MOTOR -YON. KUR.BAŞKANI 
NA-CE -ÜRETİM MUDURU 
NURIŞ KAYNAK- YON. KUR. BAŞKANI 
NURIŞ KAYNAK- YON. KUR. BŞK. YARDIMCISI 
NUROL MAKINA-PROGRAM MUDÜRU 
ODTÜ- ÖĞRETİM ÜYESİ 

OERLIKON -SATIŞ MUDURU 
ORTADOĞU RULMAN - GENEL MUDUR YARD. 
PANCAR MOTOR-KAL. KONT. MÜDURU 
Pl MAKINA - GENEL MUDUR YARD. 
FEMAS REDUKTOR-DIŞ TIC. MUDURU 
REPKON MAKINA 
ROKETSAN—YATIRIM VE FİYATLANDIRMA MUDURU 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI—DAİRE BAŞKANI 
SARMAK MAKINA- AhKARA BOL. MUDURU 
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI-DAİRE BAŞKANI 
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI —UZMAN YARD. 
ŞEDOK TEKSTİL MAK.-SANAYİCİ 
SUMAŞ SU MAK.-ANKARA BOL. TEMSİLCİSİ 
SUMERBANK- ENERJİ TESİS IŞL. MUDURU 
S.ÇELİK DEĞİRMEN MAK.-MAKINA MUH. 
5.5. HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOP.-GENEL MUD. 
5.5. UZUMLU AV TÜFEKLERİ KOOP. -MAKINA MUH. 

TAHAS- TİCARET MUDURU 
TAKSAN - GENEL MUDUR YARD. 

TCK-ETÜT İM. ŞEFİ 
TCK—MAKINA İMAL ŞEFİ 
TEMSAN ORG.SAN.BCL.-PROJE D Al.BŞK., 
TEMSA/İŞ MAKINALARI- ANKARA BOL. MUDURU 
TEMSA/IŞ MAKINALARI - GRUP DİREKTÖRÜ 
TEZSAN-GENEL MLDURU 
TOYA MAKINA- DIŞ TİCARET MUDURU 
TSE MAKINA MALZ. LAB.—MAKINA MÜH. 
TSKB-UZMAN 

TULOMSAŞ- PROJE BAŞ MÜHENDİSİ 
TUR80SAN - ANKARA TEMSİLCİSİ 
TÜRKİYE ŞEKER ANKARA MAK.-FABRİKA MUDURU 
UFMISAN— YON. KUR. BAŞKANI 
UYAN MAKINA 
UYAN MAKINA 



MAKİNA İMALAT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ALT KOMİSYONLARI 

KOORDİNATÖR DPT-SEKTÖR PROGRAMLARI DAİRE BAŞKANI 
KOORDİNATÖR MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜ-UZMAN YARDIMCISI 
KOORDİNATÖR Mİ B-MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ 

A.LATİF TUNA 
İBRAHİM DEMİR 
ARSLAN SANIR 

1 -STASYONER MOTORLAR VE TÜRBİNLER 
ABDÜLKADİR ÖZGÜR BAŞKAN 
U. BEKİR COŞKUNER RAPÖRTOR 
H.SUPHİ ÜÇKAÇ 
BASR KÖSELER 
NİHAT BAL 

2- TAKIM TEZGAHLARI 
A. TAMER KAVALALI BAŞKAN 
BARBAROS DEMİRCİ RAPORTÖR 
MURAT MARTİNİ 
YILDIRIM SOYDAN 
ARSLAN SANIR 
EMEL ARAN 

MOTOSAN MOTOR SANAYİ 
TEMSAN 
PANCAR MOTOR 

TU LO M S AŞ 
ÇEÜK MONTAJ 

TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI TİC. SAN. AŞ. 
T.S.K.B 

ASMAŞ 
TAKSAN 

Mi B-MAKİNA İMALATÇILAR BİRLİĞİ 
REPKON MAKİNA 

3- TEKSTİL MAKİNALARI 
RECEP ÇETİN BAŞKAN 

4- ÖZEL SANAYİ MAKİNALARI 
OKTAY AYTEKİN BAŞKAN 
M. TUNÇ BİLGİN RAPORTÖR 
ARSLAN SANIR 

ATİLA TU RKOZ 
BASR KÖSELER 

NURETTİN ALSAÇ 
FARUK ÖZGÜL 

MKEK 

TÜRKİYE ŞEKER FAB. AŞ. 
ALAMSAŞ ALARKO AĞIR MAK. SAN. AŞ. 
Mi B-MAKİNA İMALATÇILAR BİRLİĞİ 
ASMAŞ 
TU LO M S AŞ 
REMAS REDÜKTÖR 

ESEN A.Ş. 

5- İNŞAAT VE MADEN MAKİNALARI 
PINAR ARAN BAŞKAN 
ZAFER MÜFTUOĞLU RAPORTÖR 
A LA ETTİN ÖZDEMİR 
AHMET GÜROĞLU 
ARSLAN SANIR 
EŞREF ÜSTUNDAĞ 
YUSUF KOÇ ER 
MEHMET ÇANGA 
SİNAN UYAN 
YÜKSEL SAKARYA 

6- KALDIRMA VE TAŞIMA MAKİNALARI 
ŞECAATTİN SEVGEN BAŞKAN 
7- SIVI POMPALARI 

YAVUZ BAYULKEN BAŞKAN 
ÖZDEN TEKİN RAPORTÖR 
AHMETONDER 
KAYHAN BİLGİLİ 
FARUK TUNÇAY 
YUSUF YILMAZ 

8- ISITMA-SOĞUTMA CİHAZLARI 

VURAL EROĞLU BAŞKAN 
TEVR KAKAM AÇ 
ÖMER DEMİREL 

9- MAKİNA ELEMANLARI 
MEHMET KARABATUR BAŞKAN 
NURETTİN ALSAÇ RAPORTÖR 
ÜMİT ALACA 

AHMET KUŞÇULU 
HAYRİ CANKUT 

HİSAR ÇEÜK A.Ş. 
ÇUKUROVA İTH./İHR. AŞ. 
TEMSA 
TEMSA 

MiB-MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ 
KÖY HİZ. GN. MD. 
T.C.K. 

UYAN MAKİNA 
UYAN MAKİNA 
Pİ MAKİNA 

IŞIK MAKİNA İMALAT PAZ AŞ. 

ALARKO-ALPOM 
MEKSAN MEKANİK MAK. SAN. AŞ 
SUM AŞ SU MAKİNALARI 
TURBOSAN A.Ş. 
SARMAK MAKİNA A.Ş. 
TSE MAKİNA MALZ. LAB. 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DER İSKİD 
ALDAĞ SOĞUTMA 
ALARKO 

ORTADOĞU RULMAN AŞ. 
REMAS REDUKTÖR VE MAKİNA SANAYİ AŞ 
EVREN RULMAN 
ARSAL CAM SAN.TİC.A.Ş. 
GURSOY CONTA 

10- SAVUNMA SANAYİİ 
AHMET D. IŞIK 
SALTUK DUZYOL 
MÜYESSER SANDIKÇIOĞLU 
SELÇUK DEDA 
ADNAN ÖZER 

BAŞKAN 
RAPORTÖR 

SAVUNMA SANAYİ' MÜSTEŞARLIĞI 
SAVUNMA SANAYİ' MÜSTEŞARLIĞI 
ROKETSAN 

NUROL MAKİNA A.Ş. 
MKEK 



VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

MAKİNA İMALAT SANAYİ GENEL DURUMU 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

KOORDİNATÖR RAPORU 



YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 
VE 

MEVCUT DURUM 

1960'lı yıllarda sanayi yatırımlarını teşvik etmek üzere hazırlanan 
ilk mevzuat ile yatırımcıların, ihtiyacı olan makina ve donanımları 
gümrük vergilerinden muaf olarak ithal etmelerine imkan 
verilmiştir. Bu uygulama sonucu, ülkemizdeki makina imalatçıları, 
30 yılı aşkın süredir dış rekabete açık bir ortamda üretimlerini 
sürdürmüşlerdir. Günümüzde makina ve donanım imal eden firmaların 
önemli bir kısmının 1960 yılından sonra kuruldukları da dikkate 
alınırsa, bu sektörde imalat yapan firmaların, kuruluşlarından 
itibaren ve günümüze kadar, korumadan uzak bir ortamda 
geliştiklerini takdir etmemek mümkün değildir. 

Ülkemizde gerçekleştirilen yabancı sermaye katılımlı yatırımların 
bazılarının, ülkemiz sanayiini yakından tanımamaları sonucu, 
bazılarının da milliyetçi görüşlerle, yerli imali olan bir kısım 
makinaları, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de kendi 
ülkelerinden ithal etmekte oldukları da bir gerçektir. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarımız, bu arada özelikle 
belediyelerimizin, dış kredi kullandıkları gerekçesi ile, bazan 
anahtar teslimi ihaleye çıkmaları, bazen de sadece yurt dışındaki 
firmalara yönelik şartnameler düzenlemeleri ise, makina imalatı 
yapan firmaların önemli pazar kayıplarına yol açmaktadır. Bu durum 
günümüzde de önlenememiştir. Devlet İhale Kanununun 51 p maddesinde 
"zorunlu hallerde" yalnız yurt dışına açık ihale açılabileceği 
ifadesinin yer alması, buna karşılık bu zorunlu halin ne olduğunun 
tanımlanmamış olması bir eksiklik oluşturmaktadır. Böyle 
durumlarda, şartname hazırlanmasının dahi gerekmediği, kanunun bu 
maddesinde belirtilmiştir. Bazı kuruluşların, "dış kredi 
kullanmalarını, ve kredi şartının, krediyi veren ülkeden satın 
almayı zorladığı" gerekçesi ile, yerli yapılan makinalar için, 
kanunun bu maddesine dayanarak, sadece yurt dışına açık ihale 
düzenledikleri de sıkça görülmektedir. 

Makina imalat sektörünü, haksız rekabetle karşı karşıya bırakan 
başka hususlar da bulunmaktadır. 1980'li yıllarda gündeme gelen 
liberalleşme ve sanayiimizi dış rekabete açma görüşü, bir ölçüde 
her isteyenin istediği malı,hiç bir şart aranmaksızın ithal etmesi 
şeklinde anlaşılması sonucu, gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan 
hatta Avrupa Birliğince korumacılık yapıldığı iddialarına da yol 
açan ortak standardlara ve 1.1.1995 tarihinde uygulamaya giren 
Makina Direktiflerine (Machinery Directives) uymadıkları için AB 
ülkelerine sokulmayan makinaların da kolayca ithaline yol açmıştır. 
Bu uygulama sonucu haksız rekabet ile karşı karşıya kalınmıştır. 
Ancak çok sınırlı bir bölümünde (torna tezgahları) damping 
yapıldığının tespit edilmesi ile telafi edici vergi uygulaması 
gerçekleştirilebilmiştir. Bu önlem dahi, bazı makina 
ithalatçılarının torna tezgahı üzerine basit bir iki donanım 
ilavesi ile, revolver torna ve/veya benzeri adlar ile ithal 
edilmesi suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. 
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Son yıllarda, kamu yatırımlarının yavaşlatılması, belki normal 
olarak uygulanması gereken politikalar ise de, özettikle bu gelişme 
sipariş üzerine makina imal eden sanayicileri olumsuz etkilemiştir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi; 

* Uzun yıllardan beri dış rekabete açık olunması, 
*Alıcı durumundaki kurum ve kuruluşların ithal makina alıntına daha 
çok ilgi duymaları, 
*Bazı uzak doğu ve eski sosyalist blok ülkelerinden ithal edilen ve 
Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerdeki standardlara uymadığı 
için bu ülkelere giremeyen makinaların ülkemize kolayca ithal 
edilebilmesi, 
*Damping niteliğindeki uygulamalara karşı etkin ve koruyucu 
tedbirlerin, yakın zamana kadar uygulanamamış olması 

Bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların çok düşük karlarla 
çalışmalarına yol açmıştır. Bu durum, firmaların işletme 
sermeyelerinin gelişmesini etkilemiş, ayrıca firmalar bünyesinde 
yeterli fon oluşturulamaması sonucu, müesseselerin modern teçhizat 
ve teknolojilerle yatırımlarını geliştirmelerini geciktirmiştir. 

Makina sanayii sektörünün "yan sanayi" doğurması, beslemesi ve 
küçük kuruluşların, organik şekilde gelişerek ilerde orta 
büyüklükte devamlı-sağlıklı müesseselerin nüvesini teşkil 
edebilmesi açısından çok önemli bir karakteristik yapısı vardır. 

Makina imalatçılarının ihracatı henüz çarpıcı boyutlara ulaşmamakla 
beraber, ihracattaki gelişme trendi yakın gelecek için olumlu 
beklentilere imkan vermektedir. 1991 yılında makina ihracatı bir 
önceki yıla göre % 35 mertebesinde artmış, 1992 de ise % 48 gibi 
önemli bir sıçrama göstermiştir. 1993 yılında, ülke içinde 
yatırımlardaki artış, firmaları bir ölçüde iç pazara yöneltmiş ve 
ihracattaki artış % 10 mertebesine düşmüştür. 1994 yılında iç 
pazarda daralma olması ile tekrar ihracatın önem kazandığı 
görülmektedir. 1994 yılı ihracat artışının % 40'm üzerine 
çıkabileceği anlaşılmaktadır. Bu değerlere göre son dört yılda, 
ortalama % 30 mertebesinde yıllık ihracat artışı gerçekleşmiş 
olacaktır. 

İhracata yöneliş ve iç pazarların daralmasının yarattığı sıkıntılar 
yanında, bazı makina türlerinde uzak doğu ülkelerinden yapılan 
ithalatın yarattığı haksız rekabet, firmaları daha verimli 
çalışmaya yöneltmiştir. 1994 yılı dışında satışlar, sabit 
fiyatlarla bir artış göstermesine rağmen istihdamda gözlenen 
azalma, verimliliğin artmasına önem verildiğine işaret etmektedir. 
Son beş yılda, sektördeki istihdamın azalmasının yıllık ortalama * 
5 mertebesinde olduğu anlaşılmaktadir. 

İstihdamdaki azalmaya rağmen makina imalat sanayii hala emek yoğun 
karakterini korumaktadır. Bu yapı, gelişmiş ülkelerde de benzer 
karakterdedir. Çok az sayıda makina tipi hariç, seri imalat 
teknikleri bu sektörde uygulanmamaktadır. Son yıllarda dünyadaki 
eğilim, bir çok konuda, müşteri isteklerine uygun tasarımlanmış 
makinaların imalatına yönelinmesi şeklinde olmuştur. Standard bir 
makina alınırken dahi, çoğunlukla müşteri isteğine uygun donanımlar 



ilave edilmektedir. Ek bir mühendislik çalışması gerektiren bu 
istekler, batı ülkelerinde makina fiyatlarını önemli ölçüde 
artırmaktadır. İşçilik yanında, mühendisliğin de nisbeten ucuz 
oluşu, özelikle sipariş üzerine imal edilen makina ve donanımda 
ülkemizdeki makina imalatçıları için rekabet şansını artıran bir 
etki yaratmaktadır. Bu üstünlüğün yakın gelecekte de devam edeceği 
söylenebilir. 

Bu tip imalatta, mühendislik ve işçilik maliyetlerinin ülkemizde 
hala AB ülkelerinden düşük olması yanında, oldukça emek yoğun olan 
bu üretim konularında firmalarımızın teknolojik birikimleri, AB’e 
dahil ülkelerin firmaları kadar, Birlik dışındaki bir çok ülke 
kuruluşlarına karşı da etkin bir rekabete imkan verecek düzeydedir. 
Bu olumlu yapi, ülkemiz makina imalatçılarının, bazı batı firmaları 
ile gerektiğinde işbirliği yaparak 3. ülkelerdeki ve özellikle 
Rusya ve Türk Cumhuriyetlerindeki tesislerin yenilenmesi veya yeni 
yatırımların gerçekleştirilmesinde işbirliği yapma şansını da 
artırmaktadır. 

1960'lı yılların başında, makina imalatı yapan, kamuya ait 
fabrikalar dışında az sayıda sanayi kuruluşunun bulunduğu da 
dikkate alınırsa, çoğunluğu daha sonraki yıllarda makina imalatı 
için yatırım yapan müteşebbislerin, daha kuruluş döneminde 
gümrüksüz rekabetle karşı karşıya olduklarını bilerek bu işe 
girdikleri görülmektedir. 

Her ne kadar 1970 ve 1980'li yılların başlarında, Sanayi 
Bakanlığınca uygulanan Yerli îmal Durumu Belgesinin, bir ölçüde 
ithalatı frenlediği söylenebilirse de, bu belge uygulaması, daha 
çok müşterinin ihtiyacı olan yerli makinanın, beklentilere uygun 
nitelikte imal edilebilir olması halinde bir koruma 

getirebilmiştir. Bu uygulama, makina imalatçısının öncelikle, 
makinasmın gelişmiş ülkelerde imal edilenlere en yakın 
özelliklerde olması için çaba sarfetmesine sebep olmuştur. Bu 
zorunluk ise, çoğu firmaları iyi bir mühendislik kadrosunu 
bünyelerinde bulundurmaya ve kendi tasarımlarını geliştirmeye 
zorlamıştır. Dikkati çeken bir husus da, bu sektörde faaliyet 
gösteren kuruluşların çok azının lisans anlaşmalarına ilgi 
göstermesi olmuştur. İlk kuruluş yıllarında lisans anlaşması 
imzalamış firmaların önemli bir bölümü de son yıllarda bu 
anlaşmaları, sürelerinin bitiminden sonra yenilememişlerdir. Bu 
firmalar, bu güne kadar sağladıkları bilgi birikimi ve tecrübeleri 
ile, daha önce imal ettikleri makinaları geliştirmişler ve yeni 
modellerini üretim programına almışlardır. Bu gelişim süreci, 
firmaların mühendislik güçlerini geliştirmelerini zorunlu kılmış ve 
bu firmalar Batı dillerinde kullanılan ifadesi ile "MÜHENDİSLİK 
ENDÜSTRİLERİ" ifadesine uygun bir yapıda olmak zorunluğunu 
hissetmişlerdir. Bu yapısı ile ülkemiz makina imalat sektörü, 
genellikle kendi teknolojisini üreten istisnai bir sektör haline 
gelmiştir. 

Yerli İmal Durumu Belgesinin yürürlükten kalktığı 1980'li yılların 
ikinci yarısından itibaren, bu defa sadece tasarım bakımından 
değil, fiyat bakımından da dış rekabete uyum sağlanması 
gerekmiştir. 



Belirtilen olumlu ve olumsuz etkilere rağmen makina imalat 
sektörünü diğer bir çok sektöre nazaran, Gümrük Birliğinin 
gerçekleşmesi halinde, Avrupa Birliğine üye ülkelerden 
yapılabilecek ithalata karşı daha dayanıklı hale getirebilmiştir. 
Ancak Ortak Gümrük Tarifelerinin uygulanması halinde, 3. ülkelerden 
gelecek makina ve teçhizat için aynı yorumu yapmak zordur. Esasen 
bu ülkelerin olumsuz etkisi, AB ülkelerindeki firmalar için de 
geçerli olup, Birlik; kotalar, damping soruşturmaları gibi 
sınırlamalarla firmalarını koruma önlemlerini devamlı olarak 
uygulamaktadır. Türkiye, AB'nin kota uyguladığı ve damping 
soruşturması açtığı konularda, bu kararları en kısa zamanda 
uygulamaya koymadığı taktirde, kendi sanayiini zor duruma 
sokacaktır. Ayrıca, doğabilecek zararların önlenebilmesi amacıyla, 
3. ülkelere karşı Ortak Gümrük tarifesi uygulanması mümkün 
olduğunca geciktirilmelidir. 

İyi bir bilgi birikimi olan, çoğunlukla kendi teknolojisini kendi 
üreten, son yıllarda ihracat konusunda olumlu gelişmeler yaşanan bu 
sektör, Avrupa Birliğinin uyguladığı Makina Direktiflerine uyum 
konusunda da kısa zamanda başarılı olabilecektir. Eğer AB'nin 
uyguladığı kalite ve güvenlik önlemleri, ülkemize ithal edilen 
makinalar için de şart koşulursa, gene AB'nin haksız rekabeti 
önlemek için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler aynı anda Türkiyede 
de uygulanırsa, sektör sağlıklı bir gelişim gösterebilecektir. 

SEKTÖRÜN GENEL SORUNLARI 

*6. Plan hazırlık çalışmalarında da makina sektörünün genel olarak 
iyi bir gelişim çizgisinde olmadığı belirtilmiştir. Bazı yıllarda 
ekonomide ortaya çıkan sıkıntılar, sanayi yatırımlarında 
yavaşlamaya yol açmış, bunun sonucu girişimcilerin makina alımları 
azalmış, bu etkilerle makina imalatı yapan kuruluşlarda çoğunlukla 
bir küçülme eğilimi gözlenmiştir. Yatırım mamulleri üreten, 
özellikle orta büyüklükte ve kaliteli mal üretmeyi başarmış 
müesseselerden bir kısmı makina fabrikalarını kapatmış, bir 
kısmının da küçülmek ve yaşamını bir süre daha sürdürebilmek için, 
kalite kaybı bahasına, taşaronlara iş dağıtıp toplamaya yönelmesine 
yol açmış ve sektör kaliteli eleman kaybına uğramıştır. 

*Yerli makina üreticileri, satış öncesi ve sonrası hizmet vermek 
için maliyeti etkileyen çalışmalar yaparKen, ithal olanların 
birçoğunda yeterli servis, bakım, işletmeye alma, yedek parça 
hizmeti konularında yeterli hizmeti verilmemekte ve neticede milli 
ekonomi zarar görmektedir. Bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
bazı makina türleri için zorunlu olarak bakım ve servis teşkilatına 
sahip olunması şartına, bazı ithalatçıların karşı çıkışını anlamak 
mümkün değildir. Bilindiği gibi Avrupa Birliğinde 1995 yılı 
başında yürürlüğe giren Makina Direktifleri, Birlik ülkelerine 
ithal edilecek makinaların bakım ve servis hususları dışında, 
makina operatörüne, çevredeki canlılara zarar vermesi ve çevre 
şartlarına uymaması halinden dahi ithalatı yapan kuruluşu 10 yıl 
süre ile sorumlu tutmaktadır. Ve ithal edilecek makinaların mutlaka 
yetkili ithalatçılar kanalı ile ithalini öngörmektedir. Buna 



karşılık ülkemizde aynı marka ve model makinanın isteyen her 
kuruluş tarafından ithal edilip pazarlanmasını engelleyen bir kural 
bulunmamaktadır. Bu ithalatçılar bir süre sonra değişik faaliyet 
konularına yönelebilmekte ve zaman içinde ortaya çıkacak problemler 
için muhatap bulunamamaktadır. 

Belirtilen bu durumlar, bu sektörün genelinde olumsuz etkiler 
yapmaktadır. 

Makina sanayiine ait bilgilere geçmeden önce, sanayiin genel durumu 
ile ilgili bazı sıkıntılara da değinmekte yarar görüyoruz. 

Bilindiği gibi sanayi kuruluşu, belli bir yerleşim yerinde, belli 
bir tesis kurmak, belli teçhizat alet ve tezgahı temin etmek, belli 
bir teknik ve idari kadro oluşturmak suretiyle işe başlamaktadır. 

Sanayici, kanun ve kurallara tamamen uygun kayıtlar tutmak, belli 
belgeleri zamanında ibraz etmek zorundadır. İşçisinin bütün 
ihtiyacını; yemek, yıkanma, doktor, servis hizmetleri dahil, hatta 
çevre temizliği, bahçe-ağaçlandırma dahil, sağlamak ve bunu devam 
ettirerek sürekli teftiş vermek durumundadır. 

Çalışma sırasında bunalıp iş ceketini çıkaran işçiden, yanıbaşına 
konulan gözlüğü takmamasından, her türlü iş kazasından işvereni 
sorumludur. İşçisine çocuk ve tahsil yardımı, ayakkabı, iş 
elbisesi, havlu, sabun verir. Evlenme, doğum, ölüm yardımı ve 
ayrıldığında tazminat öder. S.S.K. emeklilik sigortasını, konut 
edinme fonu, tasarruf fonu.. sendika aidatı.. gibi vergi ve 
aidatları zamanında tahsil ederek yatırmakla yükümlüdür. 

Demekki bugün küçülmeyi hedef alan devletin işlemlerini yerine 
getirecek yegane kurum "sanayici tipi" işverendir. 

Diğer taraftan yaşamak, sağlıklı ve devamlı bir faaliyet 
sürdürebilmek için işler bulmak, projesini hazırlamak, malzeme ve 
teknolojisini sağlamak, işçilik ve imalatın bütün sorumluluğunu 
taşıyarak işi bitirip başarı ile teslim etmek ve ayrıca bu kademeye 
kadar harcadığı masrafları karşılamak üzere hakettiği parayı tahsil 
etmek başarısını da göstermek zorundadır. 

Bir süreden beri kamuya iş yapan sanayicinin, teslim ettiği mamulün 
bedelini alabilmek için uzunca süre beklemek zorunda kalışı, 
sınırlı işletme sermayesine sahip sanayiciyi, yüksek kredi borçları 
ile borçlanmaya yönelmek zorunda bırakmaktadır. 

Sanayi kuruluşu, köklü bir ağaç gibi sabit olduğundan (müteahhitler 
gibi" iş bitince veya tüccar gibi satış sağlanınca sayfayı 
kapatamaz) sürekliliği sağlamak zorundadır. Daha önce belirtilen 
sorunlar sebebi ile az kazanca rıza göstermektedir. Değişen para- 
faiz-işçilik üceretleri-hammadde artışları-enflasyon gibi 
faktörlerden tüccar ve müteahhide göre çok daha fazla etkilenmesi 
bundandır. 

Görülüyorki sanayici ve sanayi kuruluşları, işçinin ve tüketicinin 
sömürücüsü değil, aksine onların destekleyicisidir. Devletin en 



sağlam vergi kaynağıdır. Tıpkı tarlayı ekip tabiatla mücadele eden 
çiftçi gibi ürün yaratmaktadır. 

Birçok yeni konuda yan sanayiin kurulması, bunlarla ilgili 
ticaretin oluşması, sonuçta gençlerimizin çalışma sahaları 
bulabilmesinde en verimli saha sanayidir ve buna vesile olan 
sanayicinin geniş ve yaygın bir kitledeki yanlış imajının değişmesi 
gerektiği çok açıktır. 

Türkiye gibi 60 milyonu aşan bir ülkenin, sadece tarım, turizm ve 
ticaretle sağlıklı gelişmesi düşünülemez. Bu sebeple; 

* Sanayi üretimi ve bunun geliştirilmesi şarttır. 
*Jeknoloji, istendiği anda hemen alınıp uygulanamaz. Şayet belli 
konularda yetişmiş, yani üreterek, sorunları yaşıyarak ve çözerek, 
kendi yerel insanlarını kullanma gelenekleri, hammadde ve yan 
sanayi gibi yerel çevre koşullarında imalat yapabilen, projesine 
hakim olup, çeşitleme becerisi edinebilmiş ekipler olmadıkça yeni 
bir teknoloji üretim sürecine geçirilemez. Esasen bu tür beceri 
edinmemiş insan gücü ile sürekli değişim içerisindeki dünyaya uyum 
sağlamak mümkün değildir. 

*Dış firmalarla işbirliği yaparak her konuyu halletmeyi ümidetmek 
fazla iyimserliktir. Zira bir girişimin ülkeye birşey bırakır hale 
gelmesi ancak karşı tarafın iyi niyetine bağlı bulunmaktadır. 
*Bir ülkenin en büyük şansı, kendi ihtiyacını karşılarken, kendi 
insan kaynaklarını iş içerisinde yetiştirip, o konuda yaratıcı, 
proje ve tesis kurabilen, kendi başına yeni tipler yapacak düzeye 
getirmektir. 

(*^ürkiyede 1983 sonrası gelişmede, gittikçe artan ithalat ve buna 
Va rşılık, kurulan tesislerde yeterli araştırma-geliştirme, yeni tip 
ve gelişme üretecek aşamaya gelinemeyişi, dışa bağımlılığı 
artırmaktadir. Kendi başına proje ve tesis kuracak mertebeye 
yaklaşmış birikimler ise silinip kaybolmak sürecine girmiştir. 
İlginç tarafı şudur ki; konunun içerisinde olmayanlar buna, çağa ve 
değişime uyamadığı için ve kendilerini yenileyemedikleri için bu 
müesseselerin küçüldüğü veya kapandığı teşhisini koymaktadır. 

Halbuki bu sonuç daha ziyade istikrar ve kararlılık isteyen makina 
sanayiinde enflasyon, kredi faizleri, yüksek işçilik ücretleri, 
kalitesiz malın rekabeti, yanlış ihale usulleri gibi nedenlerle 
meydana gelmektedir. Müesseseler, gelişmelerine ayıracak parasal 
kaynak birikimine ulaşamadan ellerindeki bilgi ve beceri birikimi 
ile birlikte dağılıp yok olmaya sürüklenmektedir. 

* Birçok Avrupa Birliği ülkesinin direkt olarak da desteklediği, 
ISO 9000 serisi standardlara ve Makina Direktiflerine uyum 
konusunda yapılacak harcamaların, kalite ve teknoloji yenileme 
niteliğinde olduğu gerekçesi ile desteklenmesi, Makina İmalat 
Sanayiinde, diğer sanayi sektörlerini nazaran daha acil bir konu 
haline gelmiştir. 1.1.1995 tarihinden itibaren, AB’ne yapılacak 
ihracatta bir kısım makinalar için Makina Direktiflerine 
uygunluğun, Birlik bünyesindeki "Yetkili Kuruluşlarda" uygunluk 
testinin yaptırılarak belgelenmesinin, diğer bir çok makina için de 

7 



imalatçı kuruluşun ISO 9000 serisi standardlara uygunluğunun 
belgelenmesi zorunluğu getirilmiştir. Her iki şekilde de gerek 
firma bünyesinde yapılacak kalite ve avrupa standardlarına uyum 
çalışmaları, gerekse belgeleme giderleri önemli rakamlar olup, 
özellikle orta ölçekli kuruluşları için önemli bir yük 
getirmektedir. 

Makina Direktifleri ve imalatçıların ISO 9000'e uyum sağlamaları ve 
bunlarla ilgili kurallara uyulduğunun belgelenmesinin 1.1.1995 
tarihinden itibaren zorunlu olması konunun önemini artırmaktadır. 
Bu bakımdan, sektörü ilgilendiren bu konuya, bir alt başlık altında 
aşağıda ayrı bir yer verilmiştir. 

MAKİNA DİREKTİFLERİ 

Bilindiği gibi, AB ülkelerinde, daha 1960'lı yıllarda başlayan, üye 
ülkeler standardlarınm uyumlaştırılması çalışmaları çok yavaş 
gelişmiş ve sınırlı sayıda ortak Standard oluşturulabilmiştir. , 
Karşılaşılan güçlükler ve değişen görüşler sonucu, ürünleri 
kullanan kişi, çevredeki kişiler ve canlıların güvenliği ve 
çevrenin korumasını da kapsayacak şekilde DİREKTİF'lerin 
hazırlanması görüşü ağırlık kazanmıştır. Aslında teknik özellikleri 
kapsayan bu DİREKTİF1lerin zamanla bir tarife dışı engel de 
oluşturduğu gözlenmiş ve kanımızca AB ülkeleri olayın bu yönünü 
tespit etmekten büyük mutluluk duymuşlardır. 

Direktifler Bugünkü Uygulanış Sekli ile Bir Tarife Dışı Engel 
niteliği de kazanmıştır 

Kanımızca Direktiflerin bu yönü, Topluluk bünyesinde "Kanun 
niteliğinde bir mevzuat olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur. 
Çünkü bilindiği gibi, Avrupa ülkelerinde çoğu standardlar zorunlu 
nitelikte değildir, ancak firmalar zorunlu olmasa da bu 
standardlara uyumun kendilerine fayda sağlayacağı bilinci ile 
bunlara uyumlu imalat yapmayı tercih etmektedirler. Direktifler 
için ise konu; alıcı, kullanıcı ve/veya imalatçının tercihine 
bırakılmamış, kanun gücünde bir uygulama öngörülmüştür. 

Direktiflerin tarife dışı bir engel olma niteliği, Avrupada 
yayınlanan bazı dergi ve kitaplarda da dile getirilmektedir. 
Nitekim "THE UNIFICATION OF EUROPE HARMONİZING TECHNICAL 

REGULATION" başlıklı kitapta bu kurallar "New barriers" başlığı ile 
tanımlanmaktadır. 

Benzer olarak CBI NEWS BULLETIN Eylül 1994 sayısında yayınlanan 
yazıda da "CE markalamasının (Direktiflere uygunluğu gösteren 
markalama) katı kurallarının ve ISO 9000 gibi diğer tarife dışı 
engellerin Birleşmiş Avrupa etrafında GÜÇLÜ BİR DUVAR OLUŞTURDUĞU" 
ifadesi kullanılmaktadır. Yazı şu görüşlerle devam etmektedir; 

"Gelişmekte olan ülkelerdeki çok uluslu şirketler dışındaki orta ve 
küçük ölçekli imalatçıların bu kurallara uyum sağlamaları için ne 
teknik bilgileri ne de mali kaynaklan müsait değildir. Ayrıca bu 
kuruluşlara, Avrupadaki (veya kendi ülkelerindeki) müesseselerin 
destek sağlamaması halinde, Avrupaya ürünlerinin ihracatında önemli 



güçlüklerle karşılaşacakları" da ifade edilmektedir. 

Bilindiği gibi Avrupa Birliği, uzun yıllar, özellikle takım 
tezgahları sanayilerini, Japonya dahil bir çok Uzak Doğu ülkesinden 
yapılan ithalata karşı kotalar uygulamak, damping soruşturmaları 
açmak ve ihtisas gümrükleri adı altında ithalatı yavaşlatıcı 
sistemleri devreye sokmak suretiyle korumaya çalışmıştır. İhtisas 
gümrükleri bazı ülkerde o şekilde çalışmıştır ki, gümrük 
idarelerinin işlemleri bitirdiği tarihte, açılan akreditiflerin 
süreleri dolmuş ve işlemlerin tekrar yapılması istenmiştir. 

Makina Direktifleri konusunda Türkiyedeki gelişmeler 

İlk kabul edilen ve öncelikle yürürlüğe girecek olan direktiflerden 
birisi Makina Direktifleridir. Direktifler Avrupa Birliğince 1 
ocak 1993 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş, ancak 
1 ocak 1995 tarihine kadar bir uyum ve geçiş süresi tanınmıştır. 

Direktiflerle ilgili bilgiler, gerek 1.1.1993'ten önce, hazırlık 
döneminde, gerekse yürürlüğe girdiği bu tarihten sonra ülkemizdeki 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına devamlı olarak iletilmiş, bunun 
yanında, gene aynı kurumlara ulaştığı anlaşılan periyodik 
yayınlarda da bu konudaki gelişmeler oldukça detaylı şekilde yer 
almıştır. 

Ancak bilemediğimiz sebeplerden, bu kamu kurum ve kuruluşları 
ülkemizde makina imalatı yapan sanayicileri, önlerine çıkacak bu 
duvar hakkında bilgilendirme konusunda oldukça geç kalınmıştır. 

Makina Direktiflerinin kapsamı 
Son zamanlarda, makina direktiflerinin "az sayıda makinayı 
kapsadığı ve bu yönü ile pek de büyütülecek bir konu olmadığı" gibi 
yanlış bir yorum yapıldığı gözlenmektedir. Aslında tüm makinalar bu 
direktiflerin kapsamındadır. Ancak yüksek riskli makinalar 
gurubunda yer alan; presler, enjeksiyon makinaları ve testereler 
gibi makinalar için faklı bir uygulama ön görülmüş olup, bu tip 
makinaların direktiflere uygunluğunun, AB'ce yetkili kabul edilen 
kuruluşlardan alınacak bir sertifika ile belgelendirilmesi 
istenmektedir. 

Diğer makina türlerinin çoğunda ise, imalatçı firmanın ISO 9000 
serisi belgelere sahip olması bir avantaj sağlamakta, EN 60204, 
prEN 691, EN 292 ve EN 418 gibi, makinaların genel güvenlik 
standardlarına uygun imal edilmesi gerekmektedir. Düşük riskli 
makinalarda, imalatçının bu standardlara uygun imal ettiğini 
deklare etmesi yeterli kabul edilmektedir. Ancak bu esneklik önemli 
bir riski de getirmektedir; firmanın yapacağı deklarasyon ile ithal 
edilen bu makinalarla ilgili bir şikayetin olması ve yapılan 
incelemede bir uyumsuzluk tespiti halinde, makinanm AB içinde 
satışının durdurulmasi, toplatılması, riskin büyük olduğunun 
tespiti halinde imha edilmesi ve imalatçı ve AB1 ne ithalat yapan 
kuruluşun müteselsil olarak sorumlu tutulması gündeme 
gelebilmektedir. Bu sebeple zorunlu olmasa da, bu standardlara 
uygunluğun yetkili bir kuruluş kanalı ile belgelenmesi tavsiye 
olunmaktadır. 



Bugünkü durum 

Direktife uygunluk belgesinin alınması oldukça pahalı bir işlemdir 
Ayrıca daha düşük bir maliyetle de olsa belgenin her yıl 
yenilenmesi gerektiği de anlaşılmaktadır. 2 veya 3 tip makina ihraç 
edecek bir kuruluşun, diğer masraflar hariç ödeyeceği miktar, 
özellikle orta ve küçük ölçekli imalatçının altından kalkabileceği 
bir mali yük değildir. Nitekim ilk bölümde belirtildiği ve 
yayınlarda da ifade edildiği gibi, bir destek sağlanmadığı taktirde 
orta ve küçük ölçekli firmaların bu "BARRIER"i aşmaları mümkün 
değildir. 

Alınabilecek önlemler 

Bilindiği kadarı ile AB içinde de bu güne kadar makina 
direktiflerine uygunluk belgesi almış çok az sayıda firma vardır. 
Bu konuda "FİRMALARIN ELLERİNDEKİ MEVCUT MAMUL STOKLARININ 
ERİTİLMESİ" gerekçesi ile Birlik Üyesi Ülkelerdeki imalatçılara 
"STOK ERİTME" süresi adı altında bir esneklik sağlanacağı 
anlaşılmaktadır. Ancak, üçüncü ülkeler için bu imkanın sağlanması 
beklenmemektedir. Esasen direktifleri, halen bir tarife dışı engel 
olarak kullanan AB'nin böyle bir davranış içinde olaması mümkün 
görülmektedir. 

Durumun geçte olsa kurtarılması için, makina imalatı yapan 
sanayiciler bilgilendirilmeli, seminerler dahil her türlü destek 
sağlanmalıdır. Bir kısım makinalar için Direktiflere uygunluk, bir 
kısım sanayiciler için ISO 9000 serisi standardlar zorunlu olduğuna 
göre; 

* ISO 9000 ve CE markası çalışmaları Avrupada olduğu gibi, 
teknoloji geliştirme nitelikleri ile "AR-GE çalışması" kapsamında 
yorumlanmalı ve 1995 yılından itibaren her türlü teşvikten (hatta 
mümkünse % 100 yatırım indiriminden) yararlandırılmalıdır, 

* Orta ve küçük ölçekli makina imalatçılarının bu konudaki ağır 
masrafların altından kalkabilmesi için, KOSGEB'in mali imkanları 
süratle takviye edilmeli ve konu bir ortak proje olarak 
geliştirilip, imalatçılara mali imkan yanında, uzman desteği de 
sağlanarak bu konularda belge almaları kolaylaştırılmalıdır. 

Bilindiği gibi halen Avrupada çeşitli imalat konularında en çok ISO 
9000 belgesi almış firma İngilterede bulunmaktadır. Bunun nedeni 
ise, yıllardan beri İngiliz firmalarının devletin direkt mali 
katkılarıyla da bu konularda desteklenmesidir. Konu bu ülkelerde de 
AR-GE* kabul edilmekte ve bu sebeple hükümet destekleri, Toplulukta 
kabul edilebilir mali yardımlar arasına sokulmaktadır. 

Makina imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaları iki ana 
gurupta ele almak mümkündür. Bunlardan ilki, sipariş üzerine makina 
imal eden ve genellikle bunların tasarımını da yapan kuruluşlar, 
diğeri ise belirli makinaları seri imalat yöntemi ile imal edip 
piyasaya sunan kuruluşlardır. Bunların durumları ve yakın 



geçmişteki gelişimleri bir ölçüde farklılık göstermektedir. 

Bu farklılıklardan en önemlisi, sipariş üzerine üretim yapan 
kuruluşların, dış rekabete daha uyumlu olmaları, seri üretim 
yapanların ise, özellikle son yıllarda, ülkemizde ve Avrupa Birliği 
ülkelerinde damping soruşturmalarına konu olan bazı Uzak Doğu 
ülkelerinin haksız rekabetine maruz kalmalarıdır. 

Sipariş üzerine makina imalatı yapan kuruluşların, dış rekabete 
daha uyumlu olmalarına rağmen, ilgili bölümlerde açıklanan diğer 
bazı sorunlar sonucu, beklenen gelişmeyi tam olarak 
sağlayamadıkları görülmektedir. 

Özel sektörün bu tip üretim yapması için yatırım yapması 15-20 
yıllık bir geçmişe sahiptir. Bunun en önemli nedenleri, bu 
sektörler için üretilen makina ve tesislerin büyük boyutlu olması, 
yatırım maliyetlerinin yüksekliği, sipariş esasına göre her tesis 
için ayrı proje çalışması gerektirmesi ve üretimde kullanılan ağır 
tip tezgahların, sürekli olarak kapasitesinde çalıştırmasının 
güçlüğü, olarak sıralanabilir. 

Ülkenin sanayileşme politikalarının sık sık değişmesinden ilk önce 
etkilenecek sektör olması, risk faktörünün yüksekliği, talep 
istikrarsızlığı önemli faktörler olarak sektörü etkilemektedir. 
Nitekim son yıllarda sanayi yatırımlarının yavaşlaması, ithalatın 
kolaylaşması, bu tür üretimde bulunan fabrikaları zor durumda 
bırakmış, bazı kuruluşlar imalat faaliyetlerini durdurmuştur. Bir 
kısmı da küçülmüşlerdir. Kuruluşlardaki istihdamdaki azalış, 
sanayileşmemiz bakımından kaygı vericidir. 

Şu anda, sipariş üzerine imalat yapan kamu ve özel sektör imalatçı 
kuruluşlarının sayısı 50-60 kadardır. Bu kuruluşların % 90'ı orta 
ölçekli kuruluşlar olup, büyük ölçekli sanayi tesisleri daha çok 
kamuda yoğunlaşmıştır. 

Mevcut tesislerin kapasite kullanım oranlarında büyük dalgalanmalar 
görülmektedir. Sektörde stoklu çalışma olanağının bulunmaması, 
geçiş dönemlerinde bir miktar stok için üretim yaparak 
dalgalanmaları minimuma indirme imkanını ortadan kaldırmaktadır. 

Teknolojik düzey 

Üretim teknolojileri bakımından, kuruluşlar arasında önemli 
farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Tasarım ve imalatta CAD-CAM 
gibi güncel teknolojilere göre üretim yapan kuruluşlar yanında, 
oldukça yetersiz teknolojiler ve iyi yetişmemiş elemanlarla çalışan 
kuruluşlar da vardır. îkinci gurupta çalışan bazı üreticilerin 
düşük vasıflı ve hatta bazen kayıt dışı işçi kullanmaları, ciddi 
kuruluşların haksız rekabetle karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bazı 
küçük yatırımcıların, makina, donanım alımlarında, fiyat faktörünü 
birinci planda tutmaları, zaman içinde kendi aleyhlerine olacağını 
dikkate almadan, ucuz makinaya yönelmeleri, hatta yurt dışından çok 
eski ve teknik özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş makinaları 
tercih etmeleri, genel olarak makina sanayiinin gelişimini de 
engellemektedir. Bu durum, makina imal eden bazı kuruluşların, 
yeterli bilgi birikimlerinin eksikliği yanında, imalatta gerekli 



kaliteyi tutturmalarını da engellemektedir. 

Makina imalatında, know-how anlaşması yapan veya yabancı sermaye 
ile ortaklık kurmuş bulunan kuruluş sayısı oldukça sınırlıdır. 
Genellikle kendi bilgi birikimlerine dayanan teknolojiler 
uygulanmaktadır. Özellikle, sipariş üzerine imalat yapan 
kuruluşlarda iyi bir mühendislik ve tecrübe birikimi olduğu 
söylenebilir. 

Seri halde makina imal eden kuruluşlar yönünden ise durum şöyledir; 
AT ve EFTA ülkelerinde üretim miktarları çok büyük olduğundan büyük 
ölçüde CNC tezgahlar kullanılmakta, kalite kontrol ve test 
istasyonları, her kademede yapılabilmektedir. CAD-CAM sistemi ile 
tasarımdan, kalite kontrola kadar bilgisayarlar devreye girmekte, 
stok miktarını asgariye indirecek yöntemler tatbik edilmektedir. 

Ülkemizde üretim miktarının optimal düzeye erişememesi sebebi ile 
stoklar yüksek, malzeme kalitesi değişken olup, test ve kalite 
kontrol özelikle küçük ve çok sayıdaki firmada yetersizdir. Ancak 
bu tip kuruluşlar daha çok yöre ihtiyacına cevap verecek 
yapıdadırlar. 

Mevcut yapısı ile bir çok orta ve küçük ölçekli firmanın, artan dış 
rekabete uyum sağlaması kolay olmayacaktır. Bazı üretim tesisleri, 
kademe kademe modern üretim yöntemlerini uygulamaya sokmaktadırlar. 

Son zamanlarda, bazı kuruluşlar, AB firmalarına komponent imali ve 
ihracı konusunda başarılı girişimlerde bulunmuşlardır. 

Atölye tipi üretimde, klasik tezgahlarla yapılan imalat, hem kalite 
hem de üretim miktarı yönünden istenilen düzeyde değildir. 
Genellikle araştırma-geliştirme yoktur. Kalıp dizaynı ve kalıplar 
dışarıya ısmarlanmaktadır. Bu tip kuruluşların önemli bir bölümünün 
rekabet etmesi mümkün değildir. Zamanla devreden çıkacaklar veya 
bölgesel ihtiyaçları karşılamak üzere küçük çaplı üretim 
yapabileceklerdir. 

Fabrika tipi üretim ise kısmen konvansiyonel, kısmen CNC ve NC 
tezgahlarla yapılmaktadır. Bazı fabrikalarda kalıp atölyesi ve 
dökümhane de vardır. Üretim sayıları nispeten büyüktür. Üretim 
planlama, kalite kontrol ve testler, modern yöntemlerle 
yapılmaktadır. Ancak yine de üretim miktarları, benzer yurt dışı 
kuruluşlara nazaran düşüktür. Örneğin işletme basına düşen 
üretimleri Avrupa Birliği firmaları ile mukayese edilirse; Avrupa 
optimal üretimlerine geçebilmek için talebin büyümesi ve ihracat 
yapılması gerektiği söylenebilir. 

ALT SEKTÖRLERDE DURUM 
Makina İmalalatı sektörünün mevcut durumunu değerlendirirken, 
biribirinden az çok farklılık göstermeleri itibariyle, bazı üretim 
konularının alt başlıklar halinde incelenmesi yararlı görülmüştür. 

Metal ve ağaç işleme makinaları 
Son beş yılda; dövme ve sac presleri üretimlerinde kapasite 
kullanım oranları i 60-70 mertebelerinde oldukça kararlılık 
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gösterirken, torna, freze, taşlama ve delme tezgahları, haddeleme 
makinaları ve testerelerde düşme eğilimi göstererek % 20-25 1er 
mertebesine gerilemiştir. Ağaç işleyen tezgah üretiminde yeterli 
bilgi alınamamakla beraber kapasite kullanım oranlarının son beş 
yılda pek değişmediği ve % 60-70 mertebesinde olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Metal ve ahşap işleyen takım tezgahlarının üretiminde (çok özel 
konumda birkaç istisna durum hariç) dünya genelinde tam otomasyon 
yöntemi ile üretim; mamullerin nitelik ve niceliklerinden 
kaynaklanan nedenlerle yoktur. Ülkeler ile üretici kurum ve 
kuruluşlar arası teknik olanaklar ve genelde teknolojik düzey 
farklılıkları olmakla beraber, yine de takım tezgahları imalatında 
işgücü girdi payı, göreceli olarak yoğun, üretim şekli söz 
konusudur. 

Bu nedenle, klasik/konvansiyonel takım tezgahları üretimlerinde, ne 
kadar ileri, teknoloji yoğun üretim metod ve sistemleri veya 
olanakları kullanılırsa kullanılsın, yine de göreceli olarak 
niteliği ile orantılı ucuz iş gücü kaynaklı ülkelerin üretimi ile 
ileri teknolojik düzeyde üretici ülkeler ticari ve ekonomik 
koşullarda rekabet edememişler (veya rekabet etmeyi bile 
öngörmeyerek), bir mamul gurubunda yer alan konvansiyonel 
tezgahları, belirli ön koşullar ve niteliklerde dış alım ile 
sağlamaya yönelmişlerdir. Buna karşılık, teknoloji yoğun 
makinaları, takım tezgahlarını ve teçhizatını, kendi ülkeleri 
ekonomileri için çok daha verimli bir şekilde, yükte hafif-pahada 
ağır deyimine uygun olarak, çok yüksek katma değerli olarak ihraç 
etmişlerdir. 

Örneğin; bir adet üniversal/konvansiyonel torna tezgahının 
nitelikli bir orta boy tipinin fiyatı Avrupa Birliği ülkelerinde 
15-20.000 ABD dolarıdır. Buna mukabil eski doğu Avrupa ülkelerinde 
ise 5-8.000 ABD dolarıdır. 

Teknoloji yoğun, işgücü girdisi ve üretim süresi daha az orta boy 
ve genel amaçlı bir bilgisayar denetimli (CNC) torna tezgahının AB 
ülkeleri ile Japon menşeli olanlarının birim FOB fiyatları 100- 
150.000 ABD doları arasındadır. 

Bu durumda da, yukarıda ifade edildiği gibi, 1 adet teknoloji yoğun 
CNC torna tezgahı ihraç ederek, karşılığında göreceli olarak daha 
ucuz maliyetli, emek/işgücü yoğun üniversal torna tezgahlarından 
15- 20 adet ithal edilmesi, mikro düzeyde çok ekonomiktir. 

Bu gelişme doğrultusunda, takım tezgahları sanayiimiz AB, EFTA ile 
ABD, Kanada ve G.Afrika'ya ihracat olanağı bulmuş ve bu olanak, 
tezgahların üretiminde emek/işgücü yoğunluğu arttığı oranda, o 
gurup mamullerin ihracatında önemli gelişme sağlanmıştır. Örneğin; 
özellikle 1980'lerde eksantrik presler, giyotin makaslar, hidrolik 
presler ile abkant presler gibi emek yoğun, sac işleme, kesme ve 
şekillendirme tezgahlarının ihracatında büyük artışlar olmuştur. 
Buna karşılık üniversal torna tezgahları gibi üretimde daha ileri 
düzeyde teknoloji gerektiren takım tezgahlarının bu arada, freze 
tezgahları ile sütunlu matkap tezgahlarının AB ve EFTA'ya yönelik 
çok önemli boyuttaki ihracat artışı, üretici kuruluşların iç 



piyasada eski Doğu Avrupa ülkeleri ile Çin, Taiwan ve K.Kore ile 
G.Kore'den ithalatı doğrudan teşvik eden bir dış ticaret rejimi 
çerçevesinde, her bakımdan tam liberal ithalat ile karşılaştıkları 
haksız rekabet nedeni ile fiilen durmuştur. 

Bu durum göstermektedir ki; sektördeki üretim yöntemi ve 
teknolojisi, üretim programlarına dahil takım tezgahları için AT ve 
EFTA ile rekabet edebilecek üst düzeydedir, üretilen mamuller bu 
ülkeler piyasalarına ihraç edilebilmektedir. 

Buna mukabil, damping soruşturmaları nedeni olan, nitelik olarak 
düşük kaliteli, fakat fiyat ucuzlukları nedeni ile nicelik olarak 
çok sayıda ve üstelik teşvikli ithalat AB ve EFTA dışı ülkelerden 
olmuştur. 

Bu gibi haksız rekabet oluşturan ithalatın, 1991 ve 1992 yıllarında 
önemli boyutta gerçekleşmesi, sektörün kapasite kullanım 
oranlarının ve üretiminin düşmesine neden olmuş, stok artışları, 
finansal sorunlar yaratmış, gerçekleştirilebilen satışlardan 
verimlilik elde edilememiş, istihdamda gelişme bir yana, sektörün 
önemli kesiminde istihdamda ciddi azalmalar gözlenmiştir. 

Sektörde üretilen takım tezgahları; özde Alman-DIN standardlarına 
özdeş bir şekilde, karşıt TSE standardları belirlenmiş olup, 
maalesef genel ve temel değerler ile bile olsa, zorunlu uygulamada 
değildir. 

Buna rağmen, sektörün önde gelen ciddi ve önemli üreticileri, 
teknik ve teknolojik düzeylerini "TSE İmalatçı Yeterlik ve TSE 
Kalite Uygunluk Belgeleri" ile belgelendirmişlerdir. 

ISO 9000 veya benzeri diğer belgelendirme için yapılacak 
çalışmalarda herhangi bir idari, teknik veya teknolojik güçlükle 
karşılaşılacağı öngörülmemektedir. Ancak böyle bir belgelendirme 
ile öngörülen^ yararların sağlanabilmesi için, haksız rekabetten 
arındırılmış istikrarlı bir ekonomik ortamda, verimli bir üretim ve 
etkin bir pazarlama şarttır. 

Metal işleyen takım tezgahlarının sınai ve ticari maliyet yapısı; 
üretimdeki malzeme girdilerinin, enflasyonist gelişmenin fiyatlara 
yansıması ile finansal girdilerin yükselen değer artışları ile, 
zaman zaman, işçilik girdilerinde, verimlilikten uzak artışların, 
karmaşık etkileri ile çok fazla değişkenlik göstermektedir. 
Özellikle, üretimin sayısal düştüğü dönemlerde, kaçınılmaz maliyet 
artışları, maliyet yapısını da doğal olarak etkilemektedir. 

Belirtilen tüm bu faktörlerin etkileme güçlerindeki değişkenlikler 
istikrarlı bir ekonomik, mali ve ticari ortamda giderilebilir ve o 
taktirde düzenlenebilecek maliyet analizleri tablolarının, 
değerlendirmeler için veri tabanı oluşturma nitelikleri geçerli ve 
etkin olabilir. 

Ortalam değerlerle; hammadde ve malzeme girdisinin maliyet yapısı 
içindeki payı 1988 yılında % 36 değerinden 1992 de % 25 değerine 
düşmüş, buna karşılık işçilik payı % 23'den % 30 mertebesine 
yükselmiş, amortisman payı ise % 4 değerini korumuştur. Genel 



yönetim giderleri • 10'dan % 8'e düşerken, finans giderlerinin 
oranı S 22* den % 28'e yükselmiştir. Satış giderleri de ortalama "t 5 
değerini korumuştur. Sonuçta işçilik ve finans giderlerindeki 
artış yanında üretim sayılarındaki azalış satış fiyatlarının 
oluşturulmasında olumsuz bir etki yaratmıştır. 

Ahşap işleme makinaları hariç, metal ve plastik işleme tezgahları 
üretimi, 1988 yılı fiatları ile 

1988 yılında 60.690.000 TL 
1989 yılında 71.340.000 TL 
1990 yılında 74.240.000 TL 
1991 yılında 47.472.000 TL 
1992 yılında 48.372.000 TL 

olmuştur. Görüldüğü gibi 1990 yılına kadar artış gösteren üretim, 
1991 yılından itibaren düşüşe geçmiştir. Bunun ana nedeni, gümrük 
vergilerindeki hızlı indirim, döviz kurlarının enflasyondan önemli 
ölçüde az artması, ve uzak doğu ülkelerinden gelen ve dampingli 
olduğu tespit edilmiş bulunan tezgahların yarattığı haksız 
rekabettir. Buna karşılık, gerek birçok uzak doğu ülkesinin üretim 
programında bulunmamasi, gerekse ağırlıkları sebebi ile nakliye 
dezavantajının olumlu etkisi ile presler (levha-yassı metaller, 
kesme, dilme ve kıvırma ve şekillendirme presleri) mevcut üretim 
değerlerini aynı mertebelerde koruyabilmişlerdir. 

Ağaç işleme makinaları dahil ithalat 1990 yılında 308 milyon, 
1991'de 416 milyon ve 1992'de 334 milyon dolar olmuştur. 1990-92 
döneminde ithalat, özellikle teşvik kapsamına giren kalemlerde 
hızlı bir artış göstermiştir. 

İthalatta AB ülkelerinden Almanya, İspanya ve EFTA ülkelerinden 
İsviçre önde gelen ülkeler olmuştur. 

1990 yılına kadar oldukça iyi bir artış gösteren ihracat bazı 
kalemlerde duraklamış, bazılarında ise gerilemiştir. Torna tezgahı 
gibi daha teknoloji yoğun çeşitlerde AT ülkelerinden Almanya, 
Hollanda, İngiltere ve EFTA ülkelerinden Norveç, Finlandiya dikkati 
çeken ülkeler olmuştur. Metal levha, yassı malzeme dilme, kesme, 
kıvırma ve şekillendirme presleri ile ağaç işleme tezgahlarında 
Orta Doğu Ülkelerinden AB ve EFTA1ya kadar açılan yelpazede ihracat 
olanakları bulunmuştur. 

İhracat, ağaç işleme makinaları dahil 1990 yılında 24 milyon, 
1991'de 20 milyon ve 1992'de 27 milyon dolar mertebesinde olmuştur. 

Yüksek enflasyon, yüksek finans giderleri; sektörü mamul,yarı mamul 
ve hammadde stoklarının çok baskı altında tutulmasına neden 
olmaktadır. 

1989 ikinci yarısında, makina ve takım tezgahları sektörünün 
özellikle metal işleyen tezgahlar üreticisi, önemli bir kesim, hızla 
gelişen haksız ve teşvikli ithalat ile karşılaşınca, önemli stok 
oluşumları sonucu, zararına satışlar ile stoklarını eritebilmiştir. 

Geçici koşullar dışında, sektörde genelde üretimden satışların 
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öngörülmekte olduğu ifade edilebilir. Bu, olumlu yorumlanabileceği 
gibi, sektörün finansal güçlükler nedeni ile uluslararası 
piyasalara yeterince ve etkin girişimlerini destekleyecek optimum 
boyutlarda stok tutabilme yeteneği de olmadığı gibi olumsuz da 
yorumlanabilir. 

Stoklar ile belirli konular irdelenirken belirtildiği gibi, üretim 
verileri, çok kısa dönem farklılıkları-kaymaları ile yurt içi 
tüketim ya da satış verilerini de ifade edebilir 

Fiyatlar, 1988-1992 yıllarını kapsayan dönemde % 600-750 arasında 
artışlar göstermiştir. Sektördeki bu fiyat artış düzeyinin, genel 
fiyat artışlarına göre daha alt düzeyde olduğunu belirtmekte yarar 
vardır. Aynı dönemin genel fiyat artışları % 900-1000 
mertebelerindedir. 

Metal, ağaç ve plastik malzeme işleyen ve şekillendiren makinalar 
imal eden sektörde faaliyet gösteren 84 kuruluş dikkate 
alındığında, 1991 yılı itibariyle istihdamın % 69.05'inin orta 
büyüklükte (51-500 kişi), % 23.81'inin küçük (50 kişiden az), t 
5.951 inin büyük (501- 2500 kişi) ve % 1.19'unun 2500 den fazla 
eleman çalıştıran çok büyük kuruluşlarda olduğu görülmektedir. 

Bu istihdamın yaklaşık olarak % 20'si teknik ve idari yönetim 
kademesinde, % 25'inin memur ve teknik eleman kadrolarında 
çalıştığı ve % 55'inin de işçilerden oluştuğu söylenebilir. 

T.C.Merkez Bankasının Sektör bilançoları analiz sonuçları 
çalışmaları 1991 yılı verilerine dayanarak şu görüşler 
belirtilebilir; 

Sektördeki firmalara, kayıtlı sermaye kriteri açısından 
bakıldığında, bunların 25 adedinin küçük, 69 adedinin orta, 22 
adedinin büyük ve 3 adedinin çok büyük ölçekli olduğu 
görülmektedir. 

Sektörde yer alan firmaların 31.12.1991 tarihi itibariyle faiz 
risklerini de kapsayan kısa vedeli riskleri toplamı 3.961.467 
milyon TL uzun vadeli riskleri toplamı da 497.897 milyon TL'dir. 
Sektördeki firmaların aralık 1991 tarihi itibariyle tespit edilen 
protestoları toplamı 384 milyon TL, aynı dönemde kaldırılan 
protestoları ise 68 milyon TL'dir. 

Sektörde yer alan 119 firmanın birleştirilmiş bilançolarına göre 
aktiflerinin yıllık büyümesi 1990 yılında k 78.72 ve 1991 yılında * 
68.27 olmuştur. 

Sektörde stoklar/dönen varlıklar oranı sırasıyla % 30 ve % 31 iken 
son yıl % 27'ye, stoklar/aktif toplamı da % 23 ve % 24 iken, son 
yılda % 21'e gerilemiştir. Sektörde kısa vadeli alacaklar/aktif 
toplamı ilk iki yılda % 42 ve % 39 olmuş, son yıl artarak % 47'ye 
yükselmiştir. Bu oran çok yüksek görülmekle beraber, sektörün 
özelliği gözönünde tutularak izlenmeye değer kabul edilmiştir. Son 
yılda kısa vadeli alacakların % 95.22'si alıcılar ve alacak 
senetlerinden oluşmaktadır. 
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İncelenen dönemde sektörün likidite durumuna bakıldığında, cari 
oranın son yılda gerilediği, sırasıyla % 153, % 158 ve - 147, 
likidite (asit-test) oranının ise % 96 ile aynı düzeyde kaldığı 
görülmektedir. Bu görünüm, sektör genelinde likidite açısından son 
3 yılda büyük bir değişim olmadığına işaret etmektedir. Finansal 
yapısına bakıldığında, son yıl borçlanmanın arttığı, öz sermaye 
oranlarının gerilediği görülmektedir. Borçlar içinde banka 
kredilerinin, aktif toplamı içinde dönen varlıkların oranı 
yükselmektedir. 

Sektörde iktisadi varlıkların kullanılışı ile ilgili devir 
hızlarında aynı yıllarda şu gelişmeler görülmüştür. Stokların devir 
hızı 1990'da 5.17, 1991'de 5.35'dir. Alacakların devir hızı ise son 
yıl gerilemekte olup, sırasıyla 3.02, 3.49 ve 3.13'dür. Borçların 
ortalama ödenme süresi de 72, 55 ve 63 gündür. Öz sermaye devir 
hızı yükselerek sırasıyla 3.23, 3.25 ve 3.76 olmuştur. Aynı durum 
aktiflerin devir hızı için de söz kunusu olup, izlenen yıllarda 
1.26, 1.31 ve 1.33 şeklinde gelişmiştir. 

Sektörde karlılık durumuna bakıldığında, vergi öncesi kar/özsermaye 
oranı 1989 yılında % 24 iken 1990 yılında % 36'ya yükseldiği ve 
1991 yılında da % 24 olduğu görülmektedir. Sektörde, izlenen 
yıllarda esas faaliyet karının net satışlara oranı % 27, % 27 ve 
29'dur. Satılan malın maliyetinin net satışlara oranı da ilk iki 
yıl • 73 iken, 1991 yılında azalarak * 71'e gerilemiştir. Faiz 
giderlerinin net satışlara oranı ise izlenen yıllarda * 9, • 7 ve - 
11 şeklinde gelişmiştir. İmalat sanayii genelinde olduğu gibi, faiz 
giderleri 1991 yılında yükselmektedir. Bunda kredi maliyetlerindeki 
genel yükselişin yanısıra, borç yapısında kısa vadeli borçların 
ağırlığının giderek artması da rol oynamaktadır. Bilindiği üzere 
işletmelere kısa vadeli kredilerin maliyetleri daha yüksektir. 

Sektör genelinde faaliyet sonucu sağlanan kaynaklar içinde vergi 
öncesi dönem karının payı * 60.33, yeniden değerlendirme dahil, 
amortisman artışının payı ise * 39.67'dir. Sektörde varlık 
azalışlarından sağlanan kaynakların payı • 0.32 olup, uzun vadeli 
ticari alacaklardaki azalışlardan sağlanmıştır. 

Borç artışı ile sağlanan kaynaklar içinde kısa vadelilerin payı - 
81.76 uzun vadelilerin payı ise 't 18.24'dür. Kısa vadeli borçlar 
içinde finansal ve ticari borç artışlarının oranı % 90.40, uzun 
vadelilerde ise finansal borç artışlarının payı % 48.36'dır. 

Sağlanan kaynakların % 14.19'unu oluşturan ve varsa değer artış 
fonundan yapılmış aktarmaları da kapsayan sermaye artışları içinde 
ödenmiş sermaye artışının payı % 69.27, değer artış fonunun payı 
ise ■ 30.32 dir. 

Sektör genelinde brüt kaynakların 82. 18'i varlıktaki (aktifteki) 
artışların finansmanına ayrılmıştır. Varlık artışları içinde dönen 
varlıkların payı % 65.27'dir. Dönen varlıklar içinde de kısa vadeli 
ticari alacaklara - 62.35, stok artışına % 21.60 kaynak tahsis 
edilmiştir. Duran varlık artışlarına tahsis edilen i 34.73'lük 
kaynak içinde yeniden değerlendirmeyi de içeren maddi duran varlık 
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artışlarının payı % 90.82, finansal duran varlık artışlarının payı 
% 8.041 dür. 

Sektörün büyüme rakamlarına bakıldığında, 1990 yılında esas 
faaliyet karındaki büyümenin net satışlardaki büyümeden, 
maliyetlerdeki düşüşün de etkisiyle daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Yine faaliyet ve finansman giderlerindeki büyüme, 
esas faaliyet karındaki büyümeden daha düşük olduğundan, bilanço 
karı daha yüksek oranda büyümüştür. 1991 yılında ise net satışlar 
ve esas faaliyet karındaki büyümenin bir önceki yıla göre daha 
düşük düzeyde olmasının yanısıra, faaliyet ve finansman 
giderlerindeki büyümenin negatif etkisi bilanço karlılığında 
gerilemeye yol açmıştır. 

Özellik arzeden bazı alt sektörlerle ilgili olarak aşağıdaki 
görüşler belirtilebilir: 

Savunma Sanayii Ekipmanları 

Savunma sanayii, geleneksel olarak teknolojinin itici güçlerinden 
biri olmuştur. Hızla gelişen yeni teknolojilerin öncelikle savunma 
sistemlerinde uygulama alanı bulması, savunma imkan ve 
kabiliyetlerinin muhtemel tehdit unsurlarını caydırıcı bir seviyede 
tutulması gereğinden kaynaklanmaktadır. Sivil endüstride teknoloji; 
maliyet, kar ve performans optimizasyonunu gerçekleştirmeye hizmet 
etmesi gereken bir vasıta olarak mütalaa edilir ve bu yönde yeterli 
teşvik yok ise geliştirilmesi için yatırım yapılmayabilir. Savunma 
sanayiinde ise teknolojik gelişme, askeri üstünlüğe ve politik 
müessiriyete ulaşmada zorunlu bir araç durumundadır. Dolayısıyla bu 
sektörde, büyük çapta devlet desteğine ihtiyaç vardır. 

Savunma sanayii alanında lisans altında üretim modelinin uzun 
vadede teknoloji transferi çerçevesindeki gelişmelere birtakım 
sınırlamalar getirmesi nedeniyle, yabancı üreticilerin iştirak 
ettiği ve yerli ortakları ile birlikte, üretimin her aşamasında 
sorumlu oldukları "ortak yatırım şirketi" modelinin, mümkün ve 
ekonomik olan ölçülerde uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Yerli 
savunma sanayii altyapısını oluşturma çabalarında esas olan husus, 
bu sektörün yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarına açılması ve 
teknolojik seviyesi, kalite standardı ve üretim yapısı itibariyle; 
kendi kendine ayakta durabilir ve gelişmelere ayak uydurabilir 
yapıda bir savunma sanayiinin kurulmasıdır. 

Savunma sanayii ekipmanları, genelde know-how, üretim metodları ve 
kalite standardları itibariyle yüksek teknoloji gerektiren 
ürünlerdir. Ülkemizde, modern anlamda, yeniden yapılanma süreci 
içerisinde bulunan sektörde, bugüne kadar uluslararası düzeyde 
teknik işbirliği ve teknoloji transferi, vazgeçilmez bir unsur 
olmuştur. Yapılan üretimlerin çoğunluğu, M.S.B.'ca belirtilen 
ihtiyaçlara yönelik olarak iç piyasada tüketilmekte ve kullanılan 
teknolojilerin genelde eski olması, çoğunlukla NATO'nun AQAP 
sertifikasını henüz haiz olmayan firmalarca üretilmesi, sermaye ve 
kapasite yetersizliği, hammadde teminindeki güçlükler ve aşırı 
istihdam gibi problemlerin yol açtığı yüksek maliyetler sebebi ile 
dış pazar imkanı bulunamamaktadır. 
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Halen ABD, AB ve EFTA ülkelerinin sahip olduğu teknolojik imkanlar 
ile karşılaştırıldığında, henüz yapılanmasını tamamlayamamış 
durumdaki Türk Savunma Sanayiinin rekabet gücü yetersiz olduğu 
söylenebilir. 

Savunma sanayii ekipmanları üretimi, diğer sınai faaliyetlerle 
mukayese edildiğinde, çok önemli bazı özellikleri haizdir. 
Vazgeçilemez nitelikteki bu özellikler savunma sanayii üretiminin 
diğerlerinden daha sıkı şartlara bağlanması zorunluğunu da 
beraberinde getirmektedir. Temelde bu ürünlerin çok ağır kullanım 
şartları altında hizmet verecek nitelikte olmasından kaynaklanan bu 
zorunlukların başında kalite kontrol ve kalite teminatı 
gelmektedir. Bu nedenle tüm ülkeler, daha teknik tasarım 
safhasından başlayarak, tüm imalat süresince devam edip teslimat 
aşamasına kadar süren bir kalite, temin/kalite kontrol sistemi 
kurulmasına ve uygulanmasına yönelmişlerdir. 

Bu sistem, özellikle savunma araç-gereci sahasında yakın işbirliği 
ve müşterek üretim programı uygulayan NATO Teşkilatı bünyesinde 
hassasiyetle ele alınmış ve belirli müşterek esaslara bağlanmıştır. 
Bu çerçevede NATO tarafından hazırlanmış bulunan Müttefik Kalite 
Temin Yayınları (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) tüm 
NATO ülkelerinde kullanılmaktadır. Türkiye'de bu dokümanların 
kullanılmaya başlanılması, geçtiğimiz beş yıl içerisinde (6. Plan 
döneminde) olmuştur. 

Halihazırda, başta NATO müşterek üretim programları ve NAMSA olmak 
üzere, önemli tüm uluslararası projelerde AQAP Yeterlik Belgesi 
aranmaktadır. Bu ihtiyaç giderek NATO dışı ilişkilerde de 
yaygınlaşmaktadır. Bu bakımdan,savunma sanayiine yönelik 
faaliyetlerin özel sektöre de açılımının gerçekleştirildiği bu son 
beş yıllık dönemde, bu alanda üretime katılmak isteyen tüm 
sanayicilerimizin, üretim alanları göz önünde bulundurulmak 
suretiyle ve AQAP Dokümanları doğrultusunda kendi kalite , 
temin/kalite kontrol sistemlerini kurarak, bu konuda yetkili 
mercilerden AQAP Yeterlilik Balgesi almaları; 

-Gerek milli ihtiyaçları, gerekse diğer NATO ülkelerinin 
isteklerini karşılayacak ürün kalitesini temin etmelerine, 
-NATO müşterek projelerine katılabilmelerine, 
-Uluslararası ihalelere iştirak edebilmelerine, 
-Ürünlerinin diğer uluslararası pazarlara girme şansına sahip 
olabilmesine, 

önemli katkı sağlayacaktır. 

Son beş yıl içerisinde, AQAP-4 ve AQAP-1 Dokümanları seviyesinde 
kalite teminat sistemini haiz oldukları belgelenen firmalarımızın 
sayısında hızlı bir artış yaşanmiştır. 

ISO 9000 ve AQAP normlarına uygun bir kalite teminat sisteminin 
kurulması, yüksek maliyetler sebebiyle gelişen teknolojiyi anında 
yakalamak şansı bulunmayan firmalarımız için uzun bir süreç 
gerektirmektedir. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın bu 
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seviyede bir kalite teminat sistemini kurmalarındaki imkansızlık, 
büyük çaplı savunma projelerinde doğrudan yer almalarını 
güçleştirmektedir. Bu konudaki sıkıntılar, ancak bu firmaların ISO 
9000 ve AQAP Yeterlik Belgelerine sahip bulunan büyük ölçekli 
firmalara taşeron olarak iş yapmaları suretiyle aşılabilecektir. 

Genellikle mühimmat ve mermi imalatında direkt işçilik giderinin 
oldukça düşük ve % 4-6, fişek imalatında ise % 9-10 mertebelerinde 
olduğu görülmektedir. Malzeme girdisi ise % 60 civarında bir değer 
tutmaktadır. Bu üretimde, firma dışında yaptırılan işler ise 
önemli bir değer tutmamaktadır. 

Tüfek ve tabanca imalatında direkt işçilik % 30 mertebesinde, 
malzeme ise % 10'lar civarındadır. Bu tip imalatta da firma dışında 
yaptırılan işler % bir kaç mertebesindedir. 

- Hafif silah mühimmatı ve av fişekleri başta olmak üzere sektörün 
ihracat şansı vardır. Ancak, kullanılan üretim teknolojisinin geri 
olması, hammadde fiyatları ve aşırı istihdam gibi sebeplerle 
meliyetlerin yüksek oluşu, mevcut gümrük vergileri ve fonlarıyla 
veya tamamen kadırılsa dahi AB ülkeleri ile rekabeti mümkün 
kılmamaktadır. Bu yüzden, özellikle MKEK'nun ilgili fabrikalarına 
yatırım desteği sağlamak suretiyle teknoloji yenilenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Üretimleri yüksek teknolojiye dayalı olan savunma sanayii 
ürünlerinin uluslararası pazarlara girebilme ve rekabet edebilme 
şansını artırmak için, dünya ülkelerinde uygulanmakta olan kalite 
kontrol/kalite teminat sistemlerinin bir an önce yerli sanayiimizde 
de uygulanması gerekmektedir. 

Sorunlar: 

* Savunma programlarının genellikle büyük mali boyutlu, yıllara 
sari alımlar biçiminde gerçekleşen, teknolojik açıdan yoğun ve 
önemli yatırım gerektiren projeler olması sebebiyle, Silahlı 
Kuvvetler'in silah sistemlerinin kullanım konseptlerini önceden 
belirlemesi, bu konudaki isteklerini uzun vadeli olarak planlaması 
ve bunların uzun süre geçerliliğini koruması gerekmektedir. 
* Savunma teknolojileri açısından hedeflerin belirlenmesi, gerekli 
yatırımların planlanması ve gerçekleşen yatırımların başarılı bir 
biçimde yaşamlarını sürdürmeleri açısından alımlarda süreklilik 
sağlanmalıdır. 

* Tesis, teçhizat ve kullanılan teknolojilerin eski oluşu sektörün 
en önemli sorunlarından biridir. 

* MSB'nın tek alıcı olması sebebiyle üretimin çoğunlukla 
siparişlere bağlı kalması, düzenli bir yatırım programının 
uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. 

Bunların yanısıra; 

-Aşırı istihdam, 
-İşletme sermayelerinin yetersizliği, 
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-Sertifikasyon ve yüksek kalite standardları, 
-Hammadde temininde karşılaşılan güçlükler ve yüksek maliyetler, 
-MKEK'na bağlı fabrikalardaki tesislerde genelde eski teknoloji ile 
üretim yapılıyor olması sebebiyle maliyetlerin yüksek oluşu 
dolayısıyla ürünlerin dış pazarlarda rekabet imkanının bulunmayışı, 
-Taleptekidüzensizlik sebebiyle bazı kalemlerde aşırı stok 
birikimi, 
-AR-GE faaliyetlerine yeterince kaynak aktarılamaması, 

Savunma Sanayii Ekipmanları Sektöründe karşılaşılan diğer 
sorunlardır. 

İnşaat makinaları 

Ülkemizde inşaat makinası imal eden bir firma Japon ve bir firma da 
USA teknolojisi ile üretim yapmaktadır. Diğer firmalar kendi 
teknolojilerini geliştirmekle beraber, zaman zaman belirli 
konularda uzman yabancı firmalar ile işbirliğine 
gidebilmektedirler. 

Üretimde büyük çapta yerli malzeme kullanılmaya çalışılmakta ise de 
motor, aktarma organları, kısmen hidrolik ve elektrik akşamı yurt 
dışından temin edilmektedir. İthal maliyetlerinin yüksekliğinden 
dolayı kuruluşlar, imalatları yerli kaynağa çevirmek için büyük 
gayret göstermektedirler. 

Üretim adetlerinin az olması, bazen daha pahalı olmasına rağmen 
belirli bir akşamın yüksek adette üretim yapan firmadan temini 
gerekli olmaktadır. 

Mühendislik hizmetleri ve işçilik dışında yurdumuzda ana 
giderlerde, yurt dışına nazaran küçük bir mali avantaj 
izlenmektedir. Buna karşılık finansman maliyetinin ve enerji 
bedelinin yüksekliği, kuruluşlarımızın maliyetlerini büyük çapta 
menfi etkileyen unsurlardır. 

Diğer taraftan dünya ekonomisinin son yıllarda içinde bulunduğu 
krizden ötürü başta AB ve EFTA ve Japonya olmak üzere üretim 
fiyatlarında büyük düşmeler olmuştur. TL değerinin 6. Plan 
döneminde genellikle yüksek tutulması, yurt dışı rekabeti çok daha 
hissedilir bir hale getirmiştir. Halen ekonomide bir karışıklık 
yaşandığından, uygulanan satış fiyatları ile, maliyetler arasındaki 
baz, büyük çapta kopmuş bulunmaktadır. Ancak nisbeten yüksek 
üretim rakamlarına ulaşan bir yurt sanayi kuruluşunun, yurt dışı 
rekabeti ile mücadele edebilecek bir seviyede olacağını söylemek 
mümkündür. 

Sektör kuruluşlarına teknolojik işbirlikleri uzun yıllardanberi 
girmeye başlamıştır. Uygulama ise yurt içi taleplerine bağlı olarak 
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sınırlı kalmıştır. Ayrıca tatbikatın önümüzdeki dönemde de devam 
edeceği söylenebilir. Ancak Türk Cumhuriyetleri, KEİB, AB gibi 
yörelerde yeni pazar imkanları yaratıldığında, gerekli olan ek 
teknolojik yardımın temini gerekebilecektir. 

Modern teknoloji, özellikle yan sanayi ürünlerindeki gelişmelere ve 
bunların teminine bağlı olacaktır. Yeni dış ticaret 
politikalarımızı, bu konuda gerekli kolaylığı sağlaması 
beklenmektedir. 

Kendi ülkelerinde pazar sıkıntısı çeken ana üreticilerin tercihan 
kendi fabrikalarından satışlarını gerçekleştirmeye çalışacakları 
beklenmekteyse de, global ve bölgesel ekonomik, politik baskıların 
altında yöresel işbirliğine gitmeleri kaçınılmaz olacaktır. 

İktisadi hayatın temelini teşkil eden ülkeler artık yalnızca 
devamlı olarak güçlenen, modernize edilen, prodüktiviteyi artıran, 
insanın el emeği gücünü tasarruf eden yönde makinaların 
yaratılmasını ve bunların kullanılmasını gerektiren bir seviyeye 
ulaşmış bulunmaktadır. İnşaat ve maden sektörü yukarıda belirtilen 
makinaları kullanmaya alışırken, yerli sanayi üretimi, bu talebi 
karşılayacak teknolojik atılımları, yatırımları yeterli çerçevede 
gerçekleştiremediğinden, bu ihtiyaç genelde büyük çapta ithal yolu 
ile karşılanmıştır. 

Gelişmeyi önleyen en önemli etkenin ise kamu kurum ve 
kuruluşlarının, özellikle belediyelerimizin, ithal makinaya 
duydukları aşırı ilgi olduğunu bir kere daha vurgulamak gerekir. 
Tabii bu konuda inşaat müteahhitlerimizin de aynı davranış içinde 
oldukları görülmektedir. Bir kısım işlerde teknolojik zorunluk 
olmamasına rağmen ithal makinalara yönelmek gerek kamu 
kuruluşlarının gerekse müteahhitlerimizin de aleyhine olmaktadır. 
Genellikle mevsimin müsait olduğu dönemlerde ağır şartlarda, zaman 
zaman yeterli bakım yapılmadan kullanılan inşaat makinaları, kış 
aylarında bakım hatta yenilemeye alınmaktadır. İthal makina 
kullanımı geçmiş yıllarda, dövizin ve dolayısıyla yedek parçanın 
zor temin edildiği dönemlerde makinalara yeterli yenileştirmenin 
yapılamamasına yol açmıştır. Günümüzde ise parça temini kolay olsa 
da, ithal makinaların yedek parçalarının, yerli makinalara nazaran 
oldukça pahalı oluşu, işletme giderlerini önemli ölçüde 
artırmaktadır. Ayrıca ağır koşullarda çalışan makinaların sezon 
içinde arıza ve parça beklemek suretiyle iş kaybı yaratmaması için, 
özellikle ithal makinaların bir çok parçasının şantiyelerde 
bulundurulması yoluna gidilmektedir. Buna karşılık yerli makina 
kullanımı bu stok tutma gereğini en aza indirmektedir. Ancak bu 
husus, genellikle dikkatlerden kaçmaktadır. 

Talebin daha çok dışa yönelik olması sonucu, yurdumuzda bazı 
imalatçılar üretimini durdururken, bazı firmalar da, gerekli 
olmayan konularda da yabancı şirketlerle işbirliğine giderek, 
atılımlarda bulunmuşlardır. 
Sektör ile ilgili yan sanayi ise, daha büyük bir sıçrama yaparak 
yurt içi sanayiini ve mevcut makina parkının yedek parça ihtiyacını 
geniş çapta karşılar duruma gelmiştir. 

Yan sanayiin müsbet yönde gelişen çalışmalarına ilaveten, gerek 
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yabancı firmaların lisansı veya ortaklığı ile yürütülen imalatın 
gerekse yerli teknolojiyi kullanan bazı lider sanayi 
müesseselerimizin de önümüzdeki 5 yıl içinde müsbet devlet 
politikalarının uygulanması ile, kendilerinden beklenen atılımı 
göstereceklerini ifade etmek mümkündür. 

İnşaat makinaları konusunda yoğun rekabet dolayısıyla ihracat 
yapılması oldukça zor olmakla beraber; toprak, taş ve maden 
makinaları ile taş, toprak, maden kırma, eleme ve yıkama makinaları 
ihracatında 1991, 1992 ve 1993 yıllarındaki ihracatındaki artış 
eğilimi, 7. Plan döneminde daha olumlu sonuçlar alınmasının mümkün 
olabileceğinin işareti olabilir. Bu konudaki ihracat 1992 yılında 
1991 yılına nazaran % 100'ün üstünde bir artış göstermiş, ancak 
1993 yılında iç talebin artması bu ihracatı bir ölçüde azaltmıştır. 

Sektörün ürün ithalatı ağırlıklı olarak kamu ve özel kesim büyük 
kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Son üç yılın ithalat 
rakamlarındaki artışlar, başta devlet yatırımlarına ve bunun 
yanısıra Dünya Bankası gibi dış finansmanlı modernizasyon 
yatırımlarına bağlı olarak göze çarpmaktadır. 

Görülen azalıp çoğalmalar, talebin yerli kaynak ile ithalat 
arasında kaymasından ziyade, gerçekleşmiş olan yatırım projelerine 
bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yapılan ithalat büyük çapta Japonya'dan ve USA'dan gerçekleşmiş 
olup, AB devletleri ikinci sırayı teşkil etmektedir. USA kaynaklı 
ithalat proje bazında büyük sıçramalar göstermektedir. 

Yurt içinde imalatı olmayan mamullerin ithalatında bir değişiklik 
beklenmemektedir. Ani talep artışları büyük çapta olduğu taktirde 
yurt içi sektör kuruluşlarının bu ihtiyaçları gerektiğinde yurt 
dışı firmalarla işbirliğine gidilerek yerli kaynakları 
değerlendirecekleri kabul edilebilir. Bu uygulamaların 
gerçekleşmesi de gene alınacak hükümet kararlarına doğrudan 
bağlıdır. 

AB, EFTA, NAFTA ve Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalat 
kompozisyonunda belirli bir müsbet artışın AB lehinde olması 
beklenmektedir. 

Yarı ürün ithalatı; Devamlı gelişme gösteren sektör, yurt içindeki 
temini, aynı zaman süreci içinde imalat olanaklarının 
yaratılamayacağından, ithalatta belirli bir artış 
gösterebilecektir. Geçmiş yıllarda oldukça yüksek gümrük oranları 
ile korunan bazı yerli sanayi mamullerinin, ithalat karşısında 
süratle kendilerini yenilemeleri gerekecektir. Bu yönde bazı yerli 
kuruluşlar, gerekli prodüktiviteyi ve teknolojilerini yenileyen 
yatırım kararlarını almış bulunmaktadırlar. 

Hammadde ithalatı; Hammedde genellikle yerli kaynaklardan temin 
edildiğinden, ithalatta bir artış beklenmemektedir. 

Özellikle AB ülkelerine gerçekleşen ihracat, daha çok yan sanayi 
mamullerinde önemli bir gelişme göstermiştir. Büyük ithalat yapılan 
Japonya ve USA1ya ihracatımız yok gibidir. 



Oldukça büyük çapta olan Irak ihracatımız, körfez savaşından sonra 
sıfırlanmış, Libya gibi bazı devletlere ise inişli çıkışlı 
gerçekleşmiştir. 

İhracat vergi iadeleri gibi bir çok teşvikin kaldırılması veya var 
olan teşviklerin de fiilen bir fayda sağlamaması (krediler, enerji 
fonu gibi) sanayiciyi tamamen kendi başına bırakmıştır. 

Özellikle bazı büyük projelerin yurt dışı görüşmelerinde devletin 
maddi ve manevi desteğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı 
derecede önemli olarak AB devletleri dışına olan ihracatın 
gelişmesi için, devletler arası politik ve ekonomik işbirliği 
görüşme ve anlaşmaları çok etkin bir rol oynamaktadır. 

İhracatın önemli bir yer tutmamasından dolayı daha önce verilen tüm 
üretim ve satış değerleri esas itibariyle yurt içi tüketime yönelik 
gerçekleşmiştir. 
Yurt içi fiyatlar, yok denecek kadar az olan koruma oranları veya 
uluslararası açılan ihalelerde rekabet karşısında, aynı yurt dışı 
fiyatlarla gerçekleşme durumunda kalmaktadır. 

Sektörün yurt içi rekabet gücü, Japonya, USA gibi ülkelere karşı 
nakliye avantajından veya servis verme garantisinden 
artabilmektedir. Ancak doğu avrupa ülkelerinin fiyat oluşturma 
politikaları ile baş etmek imkansızlaşmaktadır. Ancak dış 
firmalarla yapılan işbirliklerine dayalı çalışmalarda, tüketiciyi 
memnun edecek çözümlerin bulunması daha mümkün olabilmektedir. 

Sektörü kapsayan istihdamdaki değişiklikle ilgili bilgiler, 
faaliyetini tatil etmiş kuruluşların çokluğundan dolayı, maalesef 
sağlıklı olarak temin edilememektedir. 1988-1992 yılları arasında % 
40 arasında bir istihdam azalması, prodüktivitenin artmasına dayalı 
olmayıp, kapanan tesis veya iş azlığından ortaya çıkmaktadır. 

Faaliyetini sürdüren müesseselerin müşteri talepleri oluştuğu 
taktirde, gerekli sermayeyi yaratacaklarına inaniılmaktadır. Ancak 
düşük kapasite kullanımı, yüksek finansman maliyeti, mevcut 
sermayelerin eritilmesine neden olmaktadır. 

Sorunlar: 

Altıncı plan döneminde, yukarıda açıklandığı üzere gelişmeler 
sektör için müsbet olmamıştır. Birçok firma faaliyetlerini 
durdururken, ancak bir iki firmada müsbet gelişme gözlenebilmiştir. 

Bu gelişmelerin arkasında, Dünya Bankası kredisinin 2 projede bir 
yurt içi firmasına kullandırılması ile gene yurt dışı bir firma ile 
yapılan yakın teknik işbirliği yatmaktadır. Buradan da görüldüğü 
gibi, devlet desteğinin ve politikaların yerli sanayie desteği, 
sektörün yaşamasına ve gelişmesine büyük çapta etkili olmaktadır. 
İthalattaki koruma oranlarından ziyade, ithalatta kalite 
belgelerinin aranması, uluslararası ihalelerde yerli sanayie 
öncelik verilmesi, sektör kuruluşlarının finansman yükünü azaltacak 
tedbirlerin alınması, gerçekçi fiyat eskalasyonlarının uygulanması, 
uzun vadeli düşük faizli finansman imkanlarının yaratılması, yerli 



sanayi kuruluşlarımızın yaşamaları ve gelişmelerini mümkün kılacak 
tedbirlerdir. 

Özel Sanayi Makinaları 

Özel sanayi makinaları imalat sektörünün kapsamına giren toprak ve 
çimento sanayii, komple sanayi tesisleri (demir çelik, şeker, 
petrokimya vb.) gibi tesislerin kuruluşlarına bakarsak, 1960 
öncesi, bunların makina ve ekipmanlarının öncelikle yurt dışından 
anahtar teslimi temin edildiği, 1960'lı yıllardan sonra ise, kamu 
sektörüne bağlı fabrikalarda üretildikleri görülmektedir. Ancak 
üretimde kullanılan projelerin tamamına yakını yurtdışı firmalara 
aittir. 

Özel sektörün bu sahada yatırım yapması 15-20 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Bunun en önemli nedenleri, bu sektörler için üretilen 
makina ve tesislerin büyük boyutlu olması, yatırım maliyetlerinin 
yüksekliği, sipariş esasına göre her tesis için ayrı proje 
çalışması gerektirmesi ve üretimde kullanılan ağır tip tezgahların 
sürekli olarak kapasitesinde çalıştırmanın güçlüğü, olarak 
sıralanabilir. 

Ülkenin sanayileşme politikalarının sık sık değişmesinden ilk önce 
etkilenecek sektör olması, risk faktörünün yüksekliği, talep 
istikrarsızlığı önemli faktörler olarak sektörü etkilemektedir. 
Nitekim son yıllarda sanayi yatırımlarının yavaşlaması, ithalatın 
kolaylaşması, bu tür üretimde bulunan fabrikaları zor durumda 
bırakmış, birçok kuruluş imalat faaliyetlerini durdurmuştur. Bir 
kısmı da küçülmüşlerdir. Kuruluşlardaki istihdamdaki azalış, 
sanayileşmemiz bakımından kaygı vericidir. 

Şu anda sektörde faaliyette bulunan kamu ve özel sektör imalatçı 
kuruluşlarının sayısı 50-60 kadardır. Bu kuruluşların % 90'ı orta 
ölçekli kuruluşlar olup, büyük ölçekli sanayi tesisleri daha çok 
kamuda yoğunlaşmıştır. 

Mevcut tesislerin kapasite kullanım oranlarında büyük dalgalanmalar 
görülmektedir. Sektörde stoklu çalışma olanağının bulunmaması, 
geçiş dönemlerinde bir miktar stok için üretim yaparak 
dalgalanmaları minimuma indirme imkanını ortadan kaldırmaktadır. 
Özel sanayi makinaları imalatında kapasite kullanım oranları, 
firmalara ve imalat konularına göre % 40 ile % 80 arasında 
değişmektedir. 

Özel sanayi makinaları kapsamına giren ürünlerin niteliklerine 
bakılırsa; 

1- Matbaa, cam eşya, baskı ve fotoğrafçılıkta kullanılan küçük 
boyutlu ve hassas makina ve kalıplar, 

2- Komple sanayi tesisleri üretimi gibi Mühendislik niteliği ağır 
basan büyük boyutlu Makina ve Tesisler, 

olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Birinci başlık 
ile ilgili olarak üretici firma sayısı yok denecek kadar az olduğu 
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görülecektir. Firmaların bu konuda yatırım yapmaları sermaye yoğun 
yatırım gerektirdiğinden ve pazar bulma güçlükleri nedeni ile zor 
görülmektedir. 

Komple Sanayi Tesisleri üretimi ile ilgili altyapı ise ülkemizde 
bulunmaktadır. Gerek makina parkı ve gerekse mühendislik birikimi 
olarak her türlü sanayi tesisinin komple kurulması mümkün 
görülmektedir. Yalnız proses teknolojisi konusunda dış mühendislik 
kuruluşları ile işbirliği söz konusu olabilir. 

Bu tür üretim yapan yurtdışı ve yurtiçi firmalar incelendiğinde 
aşağıda belirtilen tezgah parkına hemen hemen aynen sahip oldukları 
görülecektir. 

1- Ağır tip torna, freze, planya gibi talaşlı imalat tezgahları, 

2- 100 mm. kalınlığa kadar bükme yapan sac kıvırma tezgahları, 
profil bükme, abkant, bombe sıvama gibi talaşsız şekillendirme 
tezgahları, 

3- Her türlü otomatik kaynak teknolojisi, 

4- Büyük boyutlu parçalar için gerilim-giderme ve normalizasyon 
fırınları, 

5- Her türlü tahribatlı ve tahribatsız test cihazları, 

6- Ölçme ve kontrol cihazları. 

Yurtdışı firmaların üstünlükleri proje ve dizayn bürolarında 
görülmektedir. Dış firmalarda Mühendislik hizmetlerinde çalışan 
personel sayısı toplam sayının % 50 lerine kadar ulaşmasina karşın 
yerli firmalarda bu oran bazı kuruluşlarda % 10 lara bile 
ulaşamamaktadır. Araştırma-Geliştirme de çalışan personel sayısı 
yetersizdir. Her sipariş için ayrı bir araştırma ve dizayn 
gerektiren sanayi tesisleri ekipmanları üretiminde proje ve Ar-Ge 
oldukça önem kazanmaktadır. 

Üretimde kullanılan hammadde temininde fazla sorunla 
karşılaşılmamaktadır. Bazı özel alaşımlı levha ve borular ile özel 
elektrodlar ithal edilmektedir. 

Sektörün faydalanacağı yan sanayi henüz gelişme devresindedir. 
Normlara ve standartlara uygun parça üreten, bu işler için uygun 
hammadde kullanan yerlerin sayısı kısıtlıdır. Tezgah parklarının 
yeterli olmasına karşın bilgi ve deneyim eksikliği 
hissedilmektedir. 

Sektörde üretimde bulunan orta ve büyük ölçekli kuruluşlarda TSE, 
DİN, SAE, ASME gibi standartlar kullanılmaktadır. TSE'nin 
standartları henüz DİN ve ASME kadar yaygın değildir. Küçük ölçekli 
firmalarda ise, yukarıda değinildiği gibi bu konularda eksiklik 
vardır. 

ISO-9000 serisinden belge alan kuruluş sekörde henüz yoktur. 
Özellikle sipariş esasına göre üretim yapan bu kuruluşlarda sipariş 

26 



miktarlarındaki dalgalanmalar, kapasiteyi doldurma çabaları ve 
firmaların gelecek konusundaki endişeleri, ISO-9000 serisi 
belgelerin firmalara sağlayacağı avantajların belirsizliği bu 
konudaki çalışmaların yavaş yürümesine neden olmaktadır. 

Özel sanayi makinaları üretimi, son beş yılda, miktar olarak; 
çimento sanayii ekipmanları, basınçlı kaplar, petro kimya sanayii 
ekipmanları ve demir çelik sanayii ekipmanlarında artış 
göstermiştir. Şeker sanayii ekipmanlarında, çelik konstrüksüyon 
üretiminde ve galvanizli tel üretimi makinalarında ise bir azalma 
gözlenmektedir. 

Özel makinalar ithalatı, plan dönemi başında 249 milyon 
mertebesinde iken, 1992 yılında 310 milyon mertebesine çıkmıştır. 5 
yıllık dönemdeki artış % 24.5 olmuştur. 

Özel sanayi makinaları üretiminde maliyet yapısı son beş yılda şu 
değişimi göstermektedir; maliyet içinde malzeme değeri % 37 den % 
28'e düşerken, direkt işçilik gideri % 18'den % 22'ye yükselmiştir. 
Amortisman payları pek değişmemiş % 41 den % 3'e inmiştir. Fiat 
artışları sebebiyle diğer imalat giderleri % 14'den % 20'ye 
çıkmıştır. 

İhracatın, tiplere göre üretimin % 5'i ile % 10'u arasında olması 
beklenmektedir. 

Özel sanayi makinaları ihracati 1988 yılında 7.8 milyon 
mertebesinde iken, 1992 yılında 8.9 milyon dolar mertebesine 
çıkmıştır. 

İthalatın yüzdesi olarak ihracat, dönem başında da, sonunda da % 
2.8 mertebesinde olmuştur 

Özel sanayi makinaları imalatında işçi, memur va teknik eleman 
istihdamı son 5 yılda devamli bir azalım eğiliminde olmuş ve bu 5 
yıllık dönemde yaklaşık % 22 düşmüştür. 

Kaldırma ve taşıma makinaları 

Ülkemizde, kuruluştan itibaren bu konuyu seçen makina imalatçısı 
müesseselerin sayısı fazla değildir. 

-İnşaat ve tesisat müteahhidi müesseselerden, işlerindeki makina 
kapsamını da kendileri yapmak düşüncesi ile makina fabrikaları 
kurmak 
suretiyle vinç ve diğer kaldırma iletme makinaları imaline 
girişenler vardır. 

-Ana konu olarak çelikhane veya çelik konstrüksüyon veyahut gemi 
inşası seçildiği halde, vinç imali ile ilgilenenler olmuştur. 

-Sadece ufak kaldırma üniteleri ile işe başlayıp büyük vinçlere 
yönelmek isteyenler de bulunmaktadır. 

-1960'lı yıllardan itibaren ülkemizde kurulan veya büyümeye yönelen 
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fabrikalar, çoğu devlet desteğindeki yatırımlar olmak üzere yoğun 
bir şekilde gündeme gelmiştir. İşte bu dönemde "kaldırma ve iletme 
makinaları sektörü" kendine düşen işlere talip olmuş, güven verdiği 
ölçüde giderek daha büyük ve zor ünitelerin yapımını üstlenerek 
gelişmiştir. Bu tesislerden bellibaşlı hatıra gelenleri şöylece 
sayabiliriz; Etibank tesisleri, bakır izabe tesisleri (Rabak, 
Sarkuysan, Murgul, Erbakır...), kağıt fabrikaları (Dalaman, Aksu, 
Afyon, Kartonsan, Olmuksa...), çimento fabrikaları (Nuh, 
İskenderun, Çimentaş, Afyon, Aşkale, Balıkesir, Pinarhisar...), 
seramik ve cam fabrikaları (Anadolu, Trakya, Eczacıbaşı-Vitra...) 
çelikhaneler (Metaş, Tubar, Ferro Döküm, Kaliteli Çelik San., 
Şensa, İçdaş...) liman vinçleri (Samsun, İskenderun, H.Paşa, 
Alsancak) otomobil fabrikaları (Oyak-Renault, Tofaş) büyük 
çelikhaneler (Kırıkkale, Karabük, Asil Çelik, Sivas, Erdemir) ve 
bütün süreç içerisinde pek çok hidrolik, termik ve doğalgaz 
santralı için (400 ton kapasiteye kadar) vinçler, kaldırma 
sistemleri... 

Önemli bazılarını saydığımız bu büyük yatırımların büyük ölçüde 
tamamlanmış olması ile sektör işsizliğe yönelmiştir. 

Bu yatırımların yerli kapsamındaki kaldırma-iletme sistemlerini 
üstlenen, konusunu ve kaliteyi ciddiye alan müesseselerin gelişerek 
çoğunun, projeleri de dahil imalinde, batılı anlamda cevap veriri 
duruma geldikleri gözlenmektedir. Ne yazık ki bugün küçülerek 
silinmek mertebesine gelenler de bunlardan başlamış görünmektedir. 

Diğer taraftan son yıllarda kendini geliştirmeleri ve ileri 
teknoloji uygulamaları ile seçilmiş bu müesseseler, Türkiye'de iş 
alamazken, komple tesisi üstlenen (Erdemir Genişleme Projesini alan 
VAI gibi) yabancı firmalar, çelikhane makinaları, çelik yapılar, 
vinçler, pota taşıma arabaları gibi işleri bu fabrikalara vermekten 
çekinmemiştir. Takdire şayandır ki bu müesseseler, birikimlerinin 
getirdiği teknolojik seviye ve kapasite sayesinde, gerekli 
projelerin yapımı dahil, yabancı-yerli müşavir ve kontrollann 
onayından geçerek aldıkları işleri teslim etmiş bulunuyorlar. 

Bu sektöre konu olabilecek işleri kapsayan yatırımlar büyük kısmı 
ile tamamlanmıştır. Bundan sonra ancak bazılarında tevsiat veya 
entegre tesisler ilavesi beklenebilir. 

Sorunlar 

- Büyük ihalelerin "Komple Tesis" olarak ihaleye çıkarılması; özel 
ve ileri teknoloji, büyük parasal tutarları ve yabancı para 
ihtiyacı nedeni ile kredi temin şartı taşımaları, bu tip ihalelerin 
dış firmalara gitmesi ile sonuçlanmaktadır. Bazı tip santrallar, 
çelikhane tesisleri, metro sistemleri, petro kimya tesisleri, hatta 
bazı "karayolu yapımları" örnek olarak gösterilebilir. 

- Yurtiçi ihale usullerinin İslah edilmesi gerekir. Bu açıdan bir 
dış ihale ile mukayesesi dahi düşünülemez. Bir dış alım veya 
ihalede mutlaka yabancı para ile ödeme vardır (bir çeşit 
eskalasyon). Belli şartlar sağlanamadığında idare ceza öder, süre 
verir. Proje değişimi, şartların değişmesi... fiyat düzeltmesine 
gider. Zamanında ödenmeyen alacaklar için fark ödenir. Yurt içi 
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ihalelerde ise sabit fiyat ve TL bazında iş ihalesinde ve tek 
taraflı maddelerde daha fazla İsrar edilmemelidir. 

- Mevcut enflasyon ortamında teşvik ve korumaların dikkatle gözden 
geçirilmesi gerekir. Yerli yapımcılarımızın, Türkiyede büyük 
kapsamlı iş alan yabancı firmalardan ve sadece yerli kısma farklı 
mukayese katsayısı uygulanan hallerde iş alabilmiş olmaları 
ilginçtir. 

Hammadde fiyatlarında sık ve büyük zamlar gözlenmektedir. 
(Monopol ve KİT'lere bağlı ürünlerde rekabet dışı fiyat 
ayarlamaları). Aynı şekilde elektrik fiyatı gibi önemli bir girdi 
de yabancı ülkelerle kıyaslanamaz mertebelerdedir. Sabit fiyatla, 
uzun teslim süreli, sipariş üzerine işler yapan makina 
imalatçılarının bu değişimleri fiyatlarına yansıtmaları mümkün 
olamamaktadır. 

- İşçi ücretlerinin oluşumu, artışı ve tazminat uygulamasında da 
müesseleri yok olmaya götüren faktörler mevcuttur. Yüksek vergi 
nisbetleri, hiçbir ülkede olmayan sosyal yardım kalemleri, bunun 
yanısıra siyasi baskılarla (sendikal hakların mesnetsiz ve sınırsız 
isteklere dönüşmesi sonucu) ödenemeyecek mertebelerde her yıl 
yenilenen toplu sözleşme zamları gibi. 

Kaliteli imalat yapan, çeşitli yollardan düşük ücretli işçi 
çalıştıran müesseselerin olumsuz rekabeti. 

-Bir tarafta yabancı müşavirliklerin hazırladığı ve yerli firmaları 
bertaraf etmeyi hedefleyen aşırı ve tek taraflı şartnameler, diğer 
tarafta tamamen kontrolsuz bir alanda (tüketiciyi koruyan 
müesseselerin de nüfuz edemediği) başıboş çalışabilen bir çeşit 
korsan yapımcıların mevcudiyeti söz konusudur. 

- Düşük sermayeli ve az karla ayakta durmak noktasında uzun yıllar 
direnen makina imalat müesseseleri, biraz büyüyecek bir iş konusu 
olup da kredi kullanmaya başvurmuş iseler, sırf daha kaliteli ve 
daha büyük bir hizmet veya yeni bir ürün heyacanı ile giriştikleri 
bir işte yaşamlarının sonunu hazırlamış olmaktadırlar. 

Bu sektör konusu mamuller, komple tesis kuran müesseseler 
tarafından çok defa dışarıdan getirilmesi zorunlu teçhizat arasında 
gösterilmektedir. Maalesef genellikle 2. elden alınan (özellikle 
eski demirperde gerisi memleketlerin modernleşme esnasında attığı), 
demode ve yedeklenmesi imkansız olan bu makinalar,üretime 
geçildiğinde işletmenin başına dert olmaktadır. Ne varki pişmanlık, 
bu durumdaki diğer müteşebbis müesseselerin aynı hatayı 
tekrarlamasına engel olamamaktadır. 

- Biten ve teslim edilen işlerin parası zamanında ödenmemektedir. 
Devlet teşekkülleri başta olmak üzere sözleşme metinlerinin tek 
taraflı hazırlanmış olması ve yapımcı müesseselerin birlik halinde 
bazı haklı durumları karşılamak alışkanlığında olmayışı sonucunda, 
finansman masrafları, hesapta olmayan şarjlar getirmekte ve faydalı 
birikim imkanı yok etmekten de öteye, işyerlerini faiz yükü altında 
ezmektedir. 
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- Özel bir şartname ile ihale edilen, bir proje yapılarak imal 
edilmesi söz konusu olan ve teslim süreleri orta ve uzun dönemlere 
sarkan işlerde, eskalasyon uygulanmasının mutlaka kabul edilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde müesselerin kaybı, telafi edilemez 
boyutlara çıkmaktadır. 

Klima cihazları 

1983 sonrası ülkemizin ekonomi politikasında yapılan revizyonlar 
neticesi Türkiye halkının standardı yükselmiş ve bu da klima 
sektörünün gelişmesinin başlangıcı olmuştur. Ancak, bu noktada 
vurgulanması gereken; teşvik uygulaması ile, yapılan oteller için 
baş döndürücü tempoda klima cihazları ithal edilmiş, yerli sanayi, 
ansızın yakalanmış ve çok önemli gelişim fırsatı kaçırılmıştır. 
Bunun sonucu olarak, yeterli olan veya olmayan bir çok yabancı 
marka otellerimizi ve tesislerimizi doldurmuş ve otellerimizin 
bazıları 5-6 yıl gibi kısa zamanda revizyon, tamir gibi ek 
maliyetleri üstlenmek durumunda kalmışlardır. 

Klima cihazlarında, Özel Tüketim Vergisi uygulamasının, bu sektörün 
pazarında daraltıcı bir etki yapacaktır. 

Klima cihazları günümüzde, ayakkabı, elektronik cihaz imalatı 
yapılan yerlerde, inşaat, yükleme, depolama, gıda, tekstil, enerji 
üretimi v.s. gibi, çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakta ve 
kullanıldığı yerlerde gerek istihsali, gerek insan verimliliğini 
arttıran etki yapmaktadır. 

Son yıllarda, soğutma gurubu imal eden kuruluşlar, bu imalatı 
durdurmuşlardır. Buna karşılık fan coil, klima santralı ve pencere 
tipi cihazların yerli imalatında bir gelişme gözlenmiştir. Bu 
arada, fan-coil ve klima santrallarında ihracat da 
gerçekleştirilmektedir. Split klima cihazları ise ithal suretiyle 
karşılanmakta, yerli üretimleri yapılmamaktadır. 

Son iki yılda kapasite kullanım oranlarının, şişe soğutucuları ve 
derin dondurucu imal eden kuruluşlar dışında, genellikle % 30 ile 
50 arasında olduğu, bu iki imalat konusunda ise kapasite kullanım 
oranlarının %60 ile % 80 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. 

Klima-soğutma cihazları genellikle direkt kullanıcılara 
pazarlanmaktadır. 

Klima cihazları, salon tipi soğutucular ve kondensing ünitlerin 
imalatında ithal girdileri biraz yüksek ve % 60-80 mertebesindedir. 
Bunların dışındaki türlerde ithal girdisi % 15-35 arasındadır. 

Klima-soğutma cihazları genelde direk kullanıcilara pazarlanıyor 

Direkt işçilik; klima, şişe soğutucular, derin dondurucular % 4 den 
az Su soğutma gurubu % 17 
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Klima santralı, fan coil % 21-25,Konvektör, aspiratör hücresi, 
evaparatör, paket tipi soğutucu, salon tipi soğutucu, condensing 
ünit, eşanjör yaklaşik % 35-45 mertebesindedir. 

Sıvı Pompalar 

Sıvı pompalar imalat sektörü, farklı amaçlarla ve çeşitli sıvıları 
basmak için kullanılan çeşitli tip, model, dizayn ve büyüklükteki 
pompa ve akşamlarının imalatını kapsayan bir sektördür. Dozaj 
pompasından büyük eksenel pompaya, tek kademeliden, döner 
deplasmanlı pompaya kadar muhtelif ve farklı tipler buna dahildir. 
G.T.İ.P.ları bakımından 8413 ana başlığı altında yer almaktadırlar. 

Dalgıç pompa, derin kuyu pompası ve santrifüj pompa imalatı yapan 
kuruluşlarda, son beş yılda kapasite kullanım oranlarının % 40-55 
arasında dalgalanma gösterdiği, sirkülasyon pompası imalatında ise 
bu oranın % 65-72 mertebelerinde olduğu gözlenmektedir. 

Ülkemizde mevcut tesislerde iki tip teknoloji uygulanmaktadır: 

*Kısmen CNC ve NC gibi modern tezgahlarla donatılmış seri üretim 
yapan fabrikalar 

*Klasik üniversal tezgahlar kullanarak atölye tipi üretim yapan 
tesisler 

Sipariş üzerine imalat çoğu firmada geçerlidir. Seri üretimin 
sınırlı olması, üretimde klasik tezgahların daha çok kullanılmasına 
yol açmaktadır. 

Çoğunlukla, know-how, lisans almadan imalat yapılmaktadır. 

AT ve EFTA ülkelerinde üretim miktarları çok büyük olduğundan 
tamamen CNC tezgahlar kullanılmakta, kalite kontrol ve test 
istasyonları, her kademede yapılabilmektedir. CAD-CAM sistemi ile 
tasarımdan, kalite kontrola kadar bilgisayarlar devreye girmekte, 
stok miktarını asgariye indirecek yöntemler tatbik edilmektedir. 

Ülkemizde üretim miktarının optimal düzeye erişememesi sebebi ile 
stoklar yüksek, malzeme kalitesi değişken olup, test ve kalite 
kontrol özelikle küçük ve çok sayıdaki firmada yetersizdir. Ancak 
bu tip kuruluşlar daha çok yöre ihtiyacına cevap verecek 
yapıdadırlar. 

Mevcut yapısı ile bir çok firmanın artan dış rekabete uyum 
sağlaması mümkün olmayacaktır. Bazı pompa üretim tesisleri kademe 
kademe modern üretim yöntemlerini uygulamaya sokmaktadırlar. Bazı 
pompa tiplerinde dış ülkelerle rekabet edilebilmektedir. 

Son zamanlarda, bazı kuruluşlar, AB firmalarına komponent imali 
konusunda başarılı girişimlerde bulunmuşlardır. 

Atölye tipi pompa üretiminde, klasik tezgahlarla yapılan imalat, 
hem kalite hem de üretim miktarı yönünden istenilen düzeyde 



değildir. Döküm ve dövme parçalar dışarıdan alınmakta, atölyede 
sadece talaş kaldırma işlemleri ile montaj yapılmaktadır. 
Araştırma-geliştirme yoktur. Kalıp dizaynı ve kalıplar dışarıya 
ismarlanmaktadır. Hiç bir biçimde rekabet etmesi mümkün değildir. 
Zamanla devreden çıkacaklardır. 

Fabrika tipi pompa üretimi ise kısmen kor.vansiyonel, kısmen CNC ve 
NC tezgahlarla yapılmaktadır. Bazı fabrikalarda kalıp atölyesi ve 
dökümhane de vardır. Üretim sayıları büyüktür. Üretimi planlama, 
kalite kontrol ve testler, modern yöntemlerle yapılmaktadır. Ancak 
yine de üretim miktarları düşüktür. Örneğin işletme başına düşen 
pompa üretimleri Avrupa Birliği firmaları ile mukayese edilirse; 

*Türkiyede maksimum dalgıç pompa üretimi 5.000 adet/yıl iken, 
Avrupa ortalaması 20.000 adet/yıl 
*Türkiyede sirkülasyon pompası 40.000 adet/yıl iken Avrupa 
ortalaması 120.000 adet/yıl'dır. 

Avrupa optimal üretimlerine geçebilmek için talebin büyümesi ve 
ihracat yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizin, gelişmekte olan ülkelere, know-how, teknik bilgi, proje 
yapımı, teknik eleman yardımı, anahtar teslimi fabrika kurma 
konularında yardım yapabileceği düşünülmektedir. 

Sıvı pompalarda, ürün çeşitleri çok değişik olup, Türk 
Standardlarında çoğu henüz yer almamaktadır. Örneğin dalgıç pompa 
ile bir çok santrifüj pompa tipi için Standard yoktur. 

Maalesef küçük ve lokal imalat yapan kuruluşların çoğu mevcut Türk 
ve herhangi bir yabancı standarda da uymamaktadırlar. 

ISO 9000'e uygunluk belgesi alma konusunu bazı imalatçılar 
sonuçlandırmışlardır. Ancak belge alan firma sayısı henüz çok 
sınırlıdır. 

Sıvı pompalarında son beş yılda üretim rakamlarının oldukça kararlı 
bir artış göstermekte olduğu gözlenmektedir. Bu beş yıldaki artış, 
yaklaşık olarak dalgıç pompalarda • 200, diğerlerinde • 100 ün 
biraz üzerindedir. Bu değerler, ic pazara hitap eden küçük 
firmaları kapsamamaktadır. 

Ortalama büyüklükte bir dalgıç pompada ithal girdisi - 28 
mertebesindedir. 

Sıvı pompaları, genellikle direk kullanıcıya, ancak çoğunlukla 
pazarlama kuruluşları kanalı ile ulaşmaktadır 

Dalgıç pompada maliyet yapısı: Malzeme - 46.9, direkt işçilik 
11.5 ve yan sanayi > 7.7 dir. 

Pompa ithalatı, tiplere göre, yurt içi talebin - 7 si ile 12 si 
arasında olabilecektir. 

Altıncı Plan döneminde sektörde teknolojik bir gelişim ortaya 
çıkmış, CNC ve NC tipi prodüktif makinalar (takım tezgahları) 
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üretimde kullanılmaya başlamıştır. Talepteki yükseliş bazı alt 
sektörlerde belirgin bir biçimde ortaya çıkarken (dalgıç pompa, 
akaryakıt pompası, sirkülasyon pompası), bazı alt sektörlerde 
(dişli pompalar, santrifüj pompalar) ise talepte duraklama ortaya 
çıkmıştır. Bazı mallarda ise ikame hızlanmıştır (derin kuyu pompası 
yerine dalgıç pompa). 

Bazı işletmelerin devreden çıktığı, bazı işletmelerin ise büyüme ve 
sektörel gelişmeye paralel yönetim-organizasyon ve tevsi 
yatırımlarda geliştiği görülmektedir. Bu dönemde ithal malları ile 
rekabet belirgin bir biçimde ortaya çıkmakta ve yerli malların bu 
rekabette başarılı olduğu izlenmektedir. 

İthal girdiler, bu dönem sonuna doğru asgariye inmiş, yerli katkı 
oranı artmıştır. Tasarımdaki gelişmeler, ürün satışlarını yerli 
ürün lehine döndürmüştür. Mamul gamı tamamlanmış, sipariş üzerine 
imalatlarda mühendislik hizmetleri gelişmiştir. 

Ancak enflasyon oranlarının aynı seyri takip etmesi, ürün 
fiatlarının sürekli artışını getirmiş,ihracat yapılamamıştır. Talep 
de daha hızlı 

olması beklenen artış daha yavaş seyretmiştir. Keza kredi 
faizlerinin yüksekliği, maliyetlerde finansman giderlerinin oranını 
arttırmıştır. Bu durum stok maliyetlerinde de aynı durumu ortaya 
çıkarmıştır. 

Kaynak makinaları 

Kaynak makinası imal eden firmaların bir kısmı kendi birikimleri ve 
geliştirdikleri teknolojilerle üretim yapmakta, bir kısmı da lisans 
anlaşmaları ile sağladıkları bilgileri uygulamaktadırlar. Her iki 
şekilde de genel olarak kullanılan teknolojilerin halen Avrupa 
Birliği ülkelerinde kullanılan teknolojiler düzeyinde olduğu 
söylenebilir. Ancak bazı avrupa üreticileri tarafından kullanılan 
inverter teknolojisinin, pahalılığı yönü ile ülkemizdeki 
imalatçılar tarafından yaygın olarak uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu konuda imalat yapan bazı kuruluşların 50 yıla yakın bir geçmişi 
bulunmaktadır ve önemli bir tecrübe birikimi oluşmuştur. 

A.B.D ve Japonya'daki bazı firmaların kullandıkları makina yoğun 
tam otomasyon üretim teknolojisinin Türkiyede uygulanması fevkalade 
zordur. Çünkü böyle bir teknolojinin seçimi büyük ölçüde döviz 
harcamasıyla bir yatırım gerektirmektedir. Buna ek olarak, böyle 
bir yatırım sonucu ortaya çıkacak 40-50 bin adet/yıl üretim 
kapasitesinin iç ve dış piyasada pazarlanması da mümkün olamayacağı 
için rantabl olmayan bir seçim olacaktır. 

Sorunlar: 

İhracatı Teşvik Tedbirleri Mevzuatı kapsamında kaynak makinaları 
imalatının da teşvik edilmesi son derece olumlu olmuştur. 
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Firmaların en önemli sorunlarından birisi, imalatın verimliliği 
konusudur. Bu durum maliyet ve dolaylı olarak satış fiyatlarını 
etkilemesi açısından firmaların verimlilik için yapması gerekli 
maksimum çalışmayı yapmaları, piyasada söz sahibi olmalarına sebep 
olacaktır. Aksi halde imalattan elde edilecek kar düşecek ve firma 
karsız, hatta zararlı olacaktır. Bu durumda firmalarımız; 
makinaları, işçileri ve kullanılan malzemeleri (hammadde, yardımcı 
madde ve diğer girdiler) en verimli şekilde kullanabilme 
imkanlarını araştırmalıdır. 
Bazı üreticilerin TSE'ye uygun olmayan makinalarını pazarlamakta 
oluşları, piyasayı bozucu etki yapmakta ve haksız rekabete, bunun 
yanında satın alanın da zarara uğramasına sebep olmaktadır. 

Kaynak makinalarının pazarlanması konusunda sorunlar, her sektörde 
olan sorunlardandır. Makinaların ömürlerinin uzun olması ve 
Türkiyedeki olabilecek her türlü ekonomik darboğazdan etkilenmesi, 
pazarlama açısından sorunlar yaratmaktadır. Makinaların yatırım 
malı olması sebebiyle yatırımların artması ve ekonomide olan 
darboğazın giderilmesi ile bu konudaki sıkıntılar azalabilecektir. 

Kamu kuruluşları ihale yolu ile malzeme tedarik etmekte, ancak 
kaliteyi gözetmemektedir. Bu uygulama ciddi kuruluşların aleyhine 
olmaktadır. 

Kaynak makinası imalatında kullanılan malzemelerin büyük bir 
çoğunluğu yurt içinden tedarik edilmektedir. Ancak enflasyon 
sebebiyle bu fiyatlar sabit kalmamaktadır. Bunun sonucu, alımlarda 
çok büyük miktarlarla alım yapılmadığı taktirde birkaç ay sonraki 
maliyetler ile makinaların satış fiyatları arasındaki kar marji 
küçülmekte ve hatta zarar eder duruma gelinmektedir. Büyük alımlar, 
şirketlerin kaynaklarını zorlamakta ve bazi finansman sorunları 
çıkmaktadır. 

Tekstil makinaları 

Talebin genellikle ithalatla ve gümrüksüz olarak karşılanması, 
esasen çoğu küçük yapıdaki tekstil makinaları imalatçılarının, 
kapasitelerinin çok altında çalışmalarına neden olmaktadır. 

Tekstil yatırımlarında, küçük firmalar dışında genellikle 
ihtiyacın, teşvik belgesi alınmak suretiyle ve gümrüksüz ithal ile 
karşılanması, sektörün gelişmesi kadar, bu tip makinaları imal eden 
kuruluşların da teknolojilerini geliştirmelerini engellemektedir. 

Tekstil makinaları ithalatının 1989 yılındaki 344 milyon dolar'dan 
1990 ve 1992 yıllarında iki misli bir artışla 730 milyon dolar 
mertebesine çık tığı, ancak 1993 yılında tekrar 307 milyon 
mertebesine indiği görülmektedir. 

Tekstil makinaları ihracatının bir iki yıl dışında, 3-4 milyon 
dolar mertebesinde olduğu görülmektedir. İhracatın önemli kısmını 
8451 GTİP daki makinalardan oluştuğu anlaşılmaktadır. (elyafın 
yıkanması, kurutulması, boyanması) 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu 50 kişinin 
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altında istihdama sahiptirler. Sermayeleri, genellikle 500 milyon 
TL'nin altındadır. Çoğunlukla sipariş üzerine çalışmaktadırlar. 
Kapasite kullanım oranları son derece düşüktür. 

Tekstil ve giyim sektörü, ülkemizin lokomotif sektörü olma 
özelliğini sürdürmektedir. Ancak bu sektör makina ve teçhizat 
ihtiyacını geniş çapta ithalatla karşılamayı tercih etmektedir. 
Dolayısıyla, tekstil makinaları imalat sanayicileri yeterli taleple 
buluşamamaktadır. Bu durum, bu sektörde ileri teknolojinin yaygın 
kullanımını ve teknoloji üretimini olumsuz etkilemektedir. 

TALEP DURUMU 

Kamu sektörünün küçülme hedefleri ve yetersiz ödenekler, öngörülen 
yatırımların gerçekleşmemesi veya gecikmesine neden olmaktadır. Bu 
nedenle kamu yatırımlarının, programda olmasına karşın gerçekleşme 
durumuna temkinli yaklaşmak gerekmektedir. 

Özel sektör yatırımlarına baktığımızda çimento sanayiinde çevre 
kirliliğini önleyici yatırımlar ile kapasite artış ve 
modernizasyonu çalışmalarının planlandığı görülmektedir. Yeni 
çimento fabrikası kurulması gündemde olmayıp yeni kurulacak 
tesisler öğütme ve paketlemeye yönelik olmaktadır. 

Kamu ve özel şeker fabrikaları yatırımlarında 1994'den sonra 3 yeni 
şeker fabrikası ile mevcut fabrikaların kapasite artışı 
projelerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca Rusya ve Özbekistan'da 
kurulacak yeni Şeker Fabrikalarının tüm makina ve tesisleri de iç 
piyasadan karşılanacaktır. Şu anda 2 fabrika anlaşması imzalanmış 
olup 2 fabrika içinde görüşme sürmektedir. Ayrıca Rusya'daki 
Fabrikaların revizyon ve modernizasyonu konusu da bu sektörde 
üretim yapacak kuruluşlar için çok büyük bir pazardır. 

Aynı şekilde Toprak ve Çimento Sanayi tesislerinin kurulması, 
revizyonu ve modernizasyonu, komple seramik fabrikaları kurulması 
konusunda da Rusya ve Türk Cumhuriyetleri Türk sanayi için çok 
cazip bir pazardır. Ancak finansman konusundaki darboğaz bir 
handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansman olayını çözmek 
için Batılı firmalar ile yapılan anlaşmalarda ise sanayimiz 
aleyhine gelişmeler söz konusu olabilmekte, krediyi veren makina ve 
ekipmanları da kendi ülkesinde imal etmek istemektedir. Eximbank 
kredileri bu ülkelerdeki istenilen oranda işler hale gelir ise 
komple sanayi tesisleri konusunda örğütlenmiş kamu ve özel 
kuruluşlar büyük bir ihracat hamlesine girebilirler. Aksi takdirde 
firmaların kişisel çabalarıyla yapılacak ihracat girişimleri 
istenilen düzeye ulaşamayacaktır. Bu konuda büyük bir beklenti 
vardır. Ancak büyük projelerde görüşme ve karar verme sürelerinin 
uzun olması ve gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumunda rakamların 
ani değişim yapması söz konusudur. 1994-1999 döneminde yıllık 
ihracat rakamının özellikle komple sanayi tesisi konusunda çalışan 
kuruluşlar için 100 milyon $ seviyesinde seyretmesi mümkündür. 

Ancak Eximbank'm kredi miktarları, ödeme koşulları hızlı ve çağdaş 



normlara uyacak şekilde gözden geçirilmelidir. 

İç pazardaki talep yetersizliğinin bir nedeni de özelleştirme 
çalışmalarındaki belirsizliktir. Özelleşme kapsamına alınan 
kuruluşlar yeni yatırımlara gitmemekte, tesislerin ancak 
faaliyetlerini sürdürebilecek şekilde revizyonları ile 
yetinilmemektedir. Ayrıca Dünya Petrokimya Sanayindeki bunalım 
Petkim'in yeni yatırımlara gitmesini önlemektedir. 

İç pazarda ortaya çıkacak bu yeni yatırım alanı ise çevre 
kirliliğini önleyecek yatırımlardır. Finansman konuları 
çözülebildiği ölçüde bu sahada üretimde bulunan kuruluşlar 
kapasitelerinin önemli bir bölümünü bu tür imalatlara 
ayırabilirler. 

Sektörümüzde yatırımların çok büyük boyutlu olması ve 
belirsizlikler nedeni ile sağlıklı bir talep tahmini yapmak oldukça 
güç olmaktadır. Ancak gerek makina parkımız ve gerekse teknolojik 
bilgi birikimimiz şu anda mevcut talep miktarının 4-5 katı bir 
talep olması durumunda kısa süre içerisinde organize olarak bu 
talebi karşılayacak düzeydedir. 

Metal ve ağaç işleme makinaları imalatında mevcut kapasiteler yurt 
içi talep ve ihracat ile değerlendirilebilecek, 1995-1996 
yıllarından itibaren de, teknoloji geliştirme ve yenileme ile 
birlikte kapasite arttırıcı yatırımlara da ihtiyaç hasıl olacaktır. 

İş makinaları ve maden makinaları talebinin, 7. beş yıllık kalkınma 
dönemi için yapmak, sektörün şu andaki durgun durumundan ötürü çok 
zor olmaktadır. İnşaat makinalarında Türkiyede yapılan tiplerin bu 
günkü satış miktarını muhafaza edeceği ve 1996 yılından itibaren de 
belirli bir artış sağlayacağı tahmin edilmekteyse de, sektörün 
özellikle maden alt gurubunun, büyük gelişme kaydetmesi tamamen 
devlet yatırımlarına bağlı olacaktır. 

Beş yıllık dönem de talebin derin kuyu pompasında; % 50 bir artışla 
1994 de 3100 adetten 1999 da 4.700 adede, santrifüj pompada *. 58 
bir artışla 1994 de 21.400 adetten 1999'da 34.000 adede, dalgıç 
pompada i 61 bir artışla 1994'de 7.510 adetten 1999 da 12.100 adede 
ve sirkülasyon pompasında % 100'e yakın bir artışla 1994 deki 
77.600 adetten 1999'da 154.000 adede çıkması beklenmektedir. 

Yurt içi talebin, önemli bir bölümünün yurt içi üretimle 
karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

PLANLANAN YATIRIMLAR 

Yedinci plan dönemindeki talep durumuna bakıldığında, yurtiçi 
talebinde çok büyük bir artış beklenmemektedir. Üretim yapan 
fabrikaların halen düşük kapasite ile çalıştıkları gözönüne 
alınırsa, yeni yatırımların gündeme gelmeyeceği söylenebilir. 
Planlanan yatırımların daha ziyade mevcut tesislerin daha uygun 
yerlere taşınması ve modernizasyon şeklinde olması beklenmektedir. 
Bu yönü ile yapılabilecek yatırımların istihdamı artırıcı nitelikte 
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olmayacağı düşünülebilir. Ancak modernizasyon çalışmaları ve 
Organize Sanayi Bölgelerine taşınarak daha iyi bir ortamda üretim 
faaliyetlerinde bulunmanın verimliliği artırıcı etkisi, dolayısıyla 
rekabete olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Savunma sanayiine dönük projelerle ilgili olarak 7. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde 
yatırım yapılması beklenmektedir. 

İnşaat makinaları yönünden ise; Özel sektörde mevcut kuruluşlar, 
prodüktiviteyi artırıcı yeni ürünlerin imalatını mümkün kılan küçük 
ve orta çaplı yatırımlar planlamış bulunmaktadır. Büyük çaplı 
yatırımlar dönem içinde doğabilecek yeni taleplere bağlı olarak 
düşünülmektedir. Maden sektörü ise halen özel sektörün nisbeten 
sınırlı taleplerini karşılayabilecek nitelikte olduklarından, 
önemli yeni yatırımlar beklenmemektedir. 

* STANDARDLAR 

Sektörün kalite güvenilirliği konusunda genel anlamdaki 
beklentileri söylece özetlenebilir; 

Yurtiçinde mevcut kalibrasyon merkezlerinin sahip oldukları 
olanakların artırılması, 

Kritik prosesler için test ve sertifikasyon merkezlerinin 
kurulması veya mevcutların olanaklarının genişletilmesi, 

- ISO 9000 Kalite Belgesi verme sisteminin uluslararası düzeyde 
kabul görecek biçimde düzenlenmesi 

Konu alt sektörler itibariyle az çok farklılıklar göstermektedir. 
Bu bakımdan farklı imalat konularında aşağıdaki yorumlar 
yapılabilir: 

Metal ve ağaç işleyen makinalar 

Sektörün önde gelen kuruluşları, uluslararası norm ve standardlara 
uygun niteliklerde üretim yapmaktadırlar. ISO veya DİN 
standardları, TSE standardları ve normları, esası teşkil 
etmektedir. Bugün zorunlu uygulamada olmayan TSE takım tezgahları 
Standard ve normlarının, hassasiyet değerleri tablolarının, tezgah 
tipleri itibariyle ayrı ayrı, temel/ana niteliklerinin, gelişen 
teknik ve teknolojik düzeyle uyumlu bir şekilde gözden geçirilmesi, 
belirlenecek asgari ortak değerlerin, TSE-Takım Tezgahları 
Standardı" olarak zorunlu uygulamaya konulması gereklidir. Bu 
uygulama, niteliksiz, kalitesiz ithalatın haksız rekabetine karşı 
etkin bir önlem olacaktır. 
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Savunma Sanayii Ekipmanları 

Savunma sanayii kuruluşları, belirli bir süredir NATO'nun AQAP 
olarak adlandırılan kalite teminat sistemi çerçevesinde çalışmayı 
hedeflemektedir. Önde gelen kuruluşlar bu yönde çalışmalarını 
tamamlamış ve sertifikalarını almıştır. 

Pompalar: 

Pompalarla ilgili Türk Standarları çoğunlukla tespit edilmemiştir. 
Önümüzdeki dönemde bunun tamamlanması zorunludur. Gümrük Biliğine 
geçildiğinde, rekabet unsurları arasında standardlara uyum önem 
kazanacaktır. ISO 9000 çalışmaları şuratle bitirilmeli ve 
işletmelere bu alanda kolaylık sağlanmalıdır. 

Kalite kontrol üretimin her aşamasında yapılmak zorundadır. 
Hammeddenin girişinden ürün çıkışına kadar her aşamada kalite 
kontrol sürdürülmeli, bunun için modern cihaz ve aletlerin 
kullanımı sağlanmalıdır. Koordinat ölçme tezgahları, çeşitli test 
ve kontrol cihazları için teşvik araçları uygulanmalıdır. 

Makina elemanları: 

Tüketici ve yerli üreticinin korunması için tüm sektör için zorunlu 
Standard uygulaması getirilmeli, satandard dışı malların ithalatı 
engellenmelidir. Bu konuda, gümrükler ve TSE işbirliği yapmalı, 
Standard dışı mal ithalatı önlenmelidir. 

* TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Standardlar ile asgari kalitesinin belirli olması ve etkin 
denetimle tüketici korunur. Makina ve takım tezgahlarında, satış 
sonrası teknik hizmetler, sürekli yedek parça güvencesi, tüketici 
tanımından bu sektör için daha uygun olan kullanıcının korunmasının 
güvencesidir. 

Sektördeki ithalatçıların, Türkiye piyasası için, yalnız üretici 
kuruluşların bu güvenceleri kapsayan şekilde sorumlu temsilcileri 
olmaları ve bunu yasal şekil ve şartlara uygun şekilde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına belgelendirerek, yetkili kılınıp, devamlı 
denetlenerek ithalat faaliyetinde bulunmaları zorunlu uygulama 
olmalıdır. Kullanıcıların korunması, yurt düzeyinde yaygın tir 
etkinlikle güvence altına alınmalıdır. 

Büyük işletmeler, belirli bayi ve yetkili acentalarını devreye 
sokmuşlardır. Böylece kısa bir sürede bakım ve onarımlar 
yapılmaktadır. Ancak, küçük firmaların bu tip çalışmaları mevcut 
değildir. Dolayısıyla tüketici bir arıza durumunda zorlanmakta ve 
zaman-para kaybetmektedir. Bir ürünün uzun zaman hizmet dışı 
kalması tüketiciyi mağdur duruma düşürmektedir. 
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* PAZAR İMKANLARI VE PAZARLAMA SORUNLARI 

Makinalar yatırım mallarıdır. Yatırım yapanlar talebi yaratır, her 
büyüklükte (küçük, orta ve büyük) işletmeler yatırımcı olarak 
alıcıdırlar. 

Sektör, ülkenin genel ekonomik, ticari ve mali şartlarından 
soyutlanamaz. Enflasyon, yüksek faiz, dış ticaret rejimi koşulları, 
tercihleri ve yönlendirme doğrultuları, finansal gelişme ve 
değişmeler, birçok sektörden önce, yatırımları ve yatırım mallarına 
olan talebi etkiler. 

Üretim-yatırım ile yatırım-üretim kuruluşları zincirinde yatay ve 
dikey entegrasyonla işlerlik kazanır, etkin ve verimli olur. Bu 
nedenle de, yatırımları teşvik önlemlerinin bu sektör için 
yaygınlaştırılması, büyük-küçük ayrımı yapılmadan tüm işletmelerin, 
aynı olanaklar ve tedbirlerle teşvik edilmeleri, yatırım teşvik 
belgeleri uygulamalarının sektörün kullanıcı kesimi için çok daha 
kapsamlı ve yaygın bir şekilde uygulanması gereklidir. Bu önlemler 
iç pazarı genişleterek, üretim artışı ile daha yüksek verimlilik 
sağlanması, verimlilik artışı da ihracatın doğal olarak teşvikini 
temin edecektir. 

Piyasadaki istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve faiz politikaları 
nedeniyle genelde makina talebindeki gelişmeler istenilen 
boyutlarda olmamıştır. Talep yıllara göre dalgalanma göstermiş, bu 
da firmaları belirsizliğe ve üretim istikrarsızlığına itmiştir. 
Maliyetleri olumsuz etkilenmiş, satışlarda ithal mallarının devreye 
girmesine neden olmuştur. 

Dış pazar ise ucuz ve kaliteli mal istemektedir. Önümüzdeki plan 
döneminde kalite düzeltici yatırımlar önem kazanmalı ve teşvik 
edilmelidir. 

Yedek parça stoku, çeşit bulundurma zorunluğu, satış açısından çok 
önemlidir. Tüketici, istediği tipi kısa zamanda almak ve arıza 
durumunda hızlı bir servis istemektedir. Firmaların etkin bir bayi- 
dağıtım, bakım-onarım ağı kurması pazarı genişletecektir. Bunu 
başaran büyük firmalar mevcuttur. 

* YURT DIŞI YATIRIM İMKANLARI 

Önümüzdeki plan döneminde, teşviklerle desteklendiği taktirde bazı 
ülkelere yatırım yapmak imkanları mevcuttur. Türk Cumhuriyetleri ve 
bazı komşu ülkeler, önemli bir potansiyel vaad etmektedir. Ancak 
sermaye ihracında kamu-özel işbirliği yapılmalıdır. 

* SEKTÖRÜN GİRDİ SORUNLARI 

Sektördeki hammadde girdilerinde fiat ve kalite istikrarı önem 
kazanmaktadır. Döküm ve dövme parçalar, paslanmaz çelik, elektrik 
motoru gibi girdiler çok değişik kaynaklardan, farklı fiyatlarla 
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sağlanmakta, bu da maliyetlerde önemli farklılıklar yaratmaktadır. 
Gümrük Birliği çalıştığında bazı girdilerin ithali hızlanacak ve 
muhtemelen kalite istikrarı sağlanacaktır. Ancak fiyat istikrarı 
için devletin uzun vadeli önlemler alması zorunlu olacaktır. 
Elektrik ve yakıt gibi girdilerde, sektör sanayicilerine yeni 
imkanlar tanınmalı ve dünya fiyatları göz önüne alınarak teşvikler 
getirilmelidir. 

* SEKTÖRÜN İSTİHDAM SORUNLARI 

Bu sektörde, yetişkin elemana özellikle mühendis ve teknisyen 
düzeyinde büyük gereksinme vardır. Dizayn, araştırma, geliştirme ve 
mühendislik hizmetleri yeterli sayı ve düzeyde eleman istihdamını 
zorunlu kılmaktadır. Büyük işletmelerde sorun önemli ölçüde 
çözümlenmekte, ancak küçüklerde büyük sıkıntılar ortaya 
çıkmaktadır. 

Ülkemizde büyük oranda kamu kesimince yürütülen savunma sanayii 
faaliyetlerinde, genelde kullanılan teknolojilerin eski olmasının, 
dolayısıyla emek yoğun üretimin yaygın olmasının getirdiği ve 
hükümet politikalarının da etkisiyle yaratılmış aşırı bir istihdam 
söz konusudur. Diğer taraftan, son yıllarda savunma sanayii 
alanında faaliyet göstermekte olan kuruluşlarımızın sayısındaki 
artışa paralel olarak, bu sektördeki kalifiye eleman sayısında da 
hızlı bir artış yaşanmış; konusunda iyi bir eğitim almış ve tecrübe 
kazanmış olan bu elemanlar, kendi altyapılarını oluşturmaya çalışan 
savunma sanayii kuruluşları arasında transferler yoluyla bilgi 
akışını hızlandırmışlardır. Yeni kurulan ve kurulmakta olan savunma 
sanayii firmaları yeni iş olanakları yaratmaya devam etmektedir. 

TEDBİRLER 
1. Teşvikler 

* Makina İmalat Sanayii, Özel Önem Taşıyan sektör statüsünü, VII 
Plan döneminde de korumalıdır. 

* AR-GE çalışmalarını teşvik edici önlemler alınmalıdır. Bu konuda, 
bu maksatla yapılan giderler kadar bir kısma tekabül eden kurumlar 
vergisi ertelemesi düşünülebilir. 

* Teşvik Belgeli yatırımlarda daha önce sadece ithal menşeli 
makinalara uygulanan KDV ertelemesinin, hem yerli hem de ithal 
makinalar için geçerli olmak üzere uygulanması, yatırımların finans 
ihtiyacını azaltacağı dikkate alınarak uyulanmalıdır. Bu arada 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi için de benzer bir imkanın sağlanması 
ve teşvik belgesi şartının aranmaması, hem yatırımcıyı teşvik 
edecek, hem de makina imalat sanayiine yeni imkanlar sağlayacaktır. 

* Her seviyede elemanın eğitimi için teknik eğitim kuruluşları 
yanında, fabrikalarda işbaşı eğitimi için teşvik edici önlemler 
alınmalıdır. 
* Kendi imkanları ile özel dizayn ve mühendislik Hizmetleri ile 
yerli makina üretimi yapan kuruluşlara, kalite ve teknolojilerini 
geliştirecek yatırımlarının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Bu tip 
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kuruluşların lisans, AR-GE ve eğitim masrafları da, yatırımlar gibi 
teşvik tedbirlerinden yararlandırılmalıdır. 

* Makina imalatı AR-GE harcamaları daha fazla teşvik edilmelidir. 
Örneğin, teknik resim satın alınması, CAD yatırımları, prototip 
giderleri, başlangıçta firmaya getiri sağlamayan giderler 
olduğundan, bu harcama tutarı kadar kurumlar vergisinin, herhangi 
bir limite tabi olmadan, üç yıl gibi bir süre için ertelenmesi 
sağlanmalıdır. 

* Yabancı sermaye, bir finansman aracı olmaktan çok bir teknoloji 
transferi kanalı olarak değerlendirilmeli, öncelikle teşvik 
edilmelidir. 

* AB ve EFTA ülkelerine ihracatta önemli bir engel olan ve 1.1.1995 
tarihinde bu ülkelerce yapılacak ithalatta da zorunlu olarak 
uygulanacak Makina Direktiflerine Uygunluk Belgesi alınmasi, zaman 
alici bir işlem olmanın ötesinde, orta büyüklükteki kuruluşlar için 
önemli bir mali yük getirmektedir. Bilindiği gibi ile, İngiltere 
ISO 9000 alacak firmaların bu konudaki masraflarını azaltıcı ve 
hatta kısmen karşılayıcı katkılar sağlamıştır. Benzer bir yöntem 
veya bu konudaki giderlere karşılık olacak bir kurumlar vergisi 
ertelemesi uygulanması, hem Avrupa Birliği yönünden bir problem 
yaratmayacak, hem de makina ihracatında son yıllarda görülen ümit 
verici gelişimin durmasını önleyecektir. 

* Sanayici tarafından kullanılan elektrik enerjisi ve yakıt 
fiyatları ile hammadde fiyatlarının, en kısa zamanda AB ve EFTA 
ülkelerinde uygulanan ortalama fiyat düzeyine indirilmesi 
gerekmektedir. 

* Avrupa Ortak Standardları en kısa zamanda ülke şartlarına 
uyarlanarak, AB ve EFTA ülkelerinde olduğu gibi, hem iç imalatta, 
hem de ithalatta zorunlu uygulamaya konulmalıdır. Bu ortak 
standardların uyarlanması zaman alacağından, ilk yaklaşım olarak 
bunların ülkemizde de geçerliliği kabul edilebilir. 

* Gerek ISO 9000 Kalite Belgesi, gerekse Makina Direktiflerine 
uygunluğu belgeleyen CE Markalaması'nın yurt içinden sağlanmasına 
imkan vermek üzere, TSE'nün uluslararası anlaşmalardan doğan 
eksikliklerinin giderilmesi için her türlü imkan, zaman kaybetmeden 
kullanılmalıdır. 

* Makina imalatını ilgilendiren standardlar, gerek yerli imalatta, 
gerekse ithalatta zorunlu uygulamaya sokulmalıdır. 

* Kalite geliştirme çabalarına yönelik ekipman, cihaz alımlarında 
teşviklerin daha özendirici nitelikte sürdürülmesi, bu tip 
yatırımlarda, yatırım büyüklüğüne bakılmaksızın teşvik tedbirleri 
ve bu arada gümrük muafiyeti uygulanmalıdır. 

Kamu alımları 
* En büyük müşteri olan devlet, her türlü yatırım malı makina ve 
mühendislik hizmeti ihtiyacını, önemli bir dezavantaj getirmediği 
sürece yurt içinden karşılamaya çalışmalıdır. Bu maksatla 
ihtiyaçlar, daha ihale aşamasına gelmeden, ana özelikleri ve 



miktarları ile ve bağlayıcı nitelikte olmasa da yerli üreticilere 
duyurulmalıdır. 

* İmalatın, genelde sipariş ve taahhüt şeklinde gerçekleştrildiği 
makina imalatı ve yatırım malları sanayiinde, pazarlık veya ihale 
söz konusu olduğundan, maliyetlerin altında fiyatlarla işi alıp 
kalitesiz üretim yapan firmalar yerine, kaliteli imalat, servis, 
yedek parça vb başarılarına göre, firmalar için özel siciller 
oluşturulmalı ve bu sicillerin ihalelerde gözönüne alınarak 
kaliteli üretime prim sağlanmalıdır. 

* Dış kredi ile gerçekleştirilecek yatırım projelerinde, teklif 
vereceklerin kredi getirme şartının aranması, genellikle işlerin 
dış firmalarca alınmasını kolaylaştırıcı etki yapmaktadır. Bunun 
yerine kamu kuruluşlarının dış kerediyi daha da uygun şartlarla 
temin etme imkanı olacağı da dikkate alınarak, kredi ihaleye çıkan 
kurumca temin edilmeli, iç ve dışa açık satın almalar 
gerçekleştirilmelidir. 

* Yalnız dış firmalara açık ihalelere kesinlikle imkan 
verilmemelidir. 

* Aynı ihalede, yabancı kuruluşların döviz bazında teklif 
vermeleri, yerli firmaların ise sabit fiyat (ve eskalasyon 
uygulanmayan) esaslara göre teklif vermeleri gibi, haksız rekabet 
yaratan uygulamalar kesinlikle önlenmelidir. Benzer olarak, inşaat 
ihalelerinde eskalasyon imkanı tanınırken, yatırım süresi bir yılı 
aşan işlerde dahi fayat arışlarına imkan tanımayan ihale sistemi, 
bu durumu giderecek şekilde değiştirilmelidir. Özelikle ithal 
girdileri belirli oranın üstünde olan işlerde, döviz kurlarının 
beklenmedik artışlarını telafi edici bir uygulama sağlanmalı veya 
ithal girdiler tekliflerde belirtilmek kaydı ile, fiili ithalatın 
gerçekleştirildiği gün geçerli olan kur üzerinden istihkakta yer 
alabilmelidir. 

* Kamu ihalelerinde, güvenilir firmalardan kaliteli mamul 
alınmasına imkan sağlama üzere, firmaların geçmiş performansının 
öğrenilebileceği bir sicil sistemi geliştirilmelidir. 

* Bazı dış proje kredilerinde (Dünya Bankası) imkan sağlandığı 
gibi, tüm kamu atımlarında, belirli bir limiti geçmemek kaydı ile 
(*• 15 gibi) fiyat farkları yerli imalatçının tercihine imkan 
vermelidir. 

* Uluslararası ihalelerde, maksimium yerli üretim kullanımı, tercih 
sebebi olmalıdır. 

Diğer tedbirler 

* Gümrük Birliği öncesinde, verimliliğin artırılması, maliyetlerin 
düşürülmesi, daha gelişmiş üretim metodlarını gerektireceğinden, 
sanayicilerin, sırf ucuz olduğu için kullanılmış makina ithaline 
yönelmelerini teşvik edici uygulamalardan kaçınılmalı, kullanılmış 
makina ve teçhizatlar için yapılan harcamalar, yatırım 
teşviklerinden yararlandırılmamalıdır. 



* Dampingli veya aşırı ihracat sübvansiyonları uygulayan ülkeler 
ile dış ticareti devlet eliyle yürütülen ülkelerden yapılan 
ithalatta, AB bünyesinde uygulanan tedbirler aynen uygulanmalı, 
"ülke ile dostluk" kriteri gibi sebeplerle, sanayiin aleyhine 
yorumlardan kaçınılmalı, konu neyi gerektiriyorsa, tarafsızca ona 
uygun kararlar alınmalıdır. 

Finansman 

* Sanayici üzerinde aşırı yükler getiren ve emeği pahalılaştıran 
SSK primleri ve vergiler, AB düzeyine, belirli bir sürede, kademeli 
olarak indirilmeli, tasarrufu teşvik gibi kesintiler de kademeli 
olarak kaldırılmalıdır. 

UYGULANMASINDA YARAR GÖRÜLEN POLİTİKALAR: 

* Teknik eleman yetiştirilmesi konusunda hertürlü tedbir 
alınmalıdır. Her seviyede elemanın eğitimi için teknik eğitim 
kuruluşlarının yanında, fabrikalarda iş başı eğitimi için teşvik 
edici tedbirler alınmalı, gerekli teknik yardım yapılmalıdır. 

* Teknolojisi ileri ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak üzere 
makina imalatı konusunda teknik işbirliği yapmak isteyen sanayi 
kuruluşlarına kolaylıklar sağlanmalı, yurt içinde ve dışında 
gerçekleştirilecek eğitim programları ve adam yetiştirme 
teşebbüsleri desteklenmelidir. 

* Tamamen kendi imkanlarıyla özel dizayn ve mühendislik hizmetleri 
ile yerli makina üretimi yapan kuruluşlara, teknolojilerini 
geliştirecek teknik yardım sağlanmaları, kalite düzeltici yönde 
yapacakları çalışmalar ve yatırımlar teşvik edilmelidir, 

* Yabancı sermaye, bir finansman aracı olmaktan çok bir teknoloji 
transferi kanalı olarak değerlendirilmeli, öncelikle teşvik 
edilmelidir 

* Yerli makina üretimi ile uğraşan firmaların, lisans-araştırma- 
geliştirme ve eğitim v.b. yatırımları özendirilmeli, düşük 
maliyetli kredi sağlanmalı ve Avrupa Birliğinde de AR-GE olarak 
kabul edilerek, direkt yardımlara izin verilen bu konular, doğrudan 
yardım ile çeşitli teşvik tedbirlerinden yararlandırılmalıdır. 

* Makina imalatı AR-GE harcamalarını gerektirdiği için, bu 
harcamalar daha fazla teşvik edilmelidir. Örneğin, teknik resim 
satın alınması, CAD yatırımları, yeni çizimler, deney giderleri 
başlangıçta firmaya getiri sağlamayan harcamalardır. Bu harcama 
tutarı kadar kurumlar vergisinin, herhangi bir hadde bakılmaksızın 
(% 20 gibi) üç yıl ertelenmesi sağlanmalıdır. 

Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, hükümet yetkilileri, özel sektör 
ile işbirliği yaparak onlara yeni yatırım kapılarını açmak, bu 
projelerin gerçekleşmesi için uluslararası anlaşmaları zedelemeyen 
ekonomik tedbirler almak suretiyle destek vermelidir. Bu şartların 



yerine getirilmesi halinde, sektör kuruluşlarının gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı piyasalarında, kendilerinden beklenen başarıyı 
gösterecekleri kesindir. 

Türkiyede mevcut savunma projeleri gözden geçirildiğinde; ortak 
üretim metodu ile tedarik edilmesi daha uygun olabilecek 
kalemlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çoğu kez acil olarak 
tanımladığı ihtiyaçlarının genelde direkt satın alma yoluyla 
karşılanması yönündeki, süreden kaynaklanan zorunluklar sebebiyle 
yerli üretim imkanlarının zorlanamaması, üretimi mümkün olabilen 
kalemlerde de yine bir kısmının direkt satın alınması sebebiyle 
toplam üretim miktarının düşük kalması, büyük sanayicilerimizin 
maliyet etkin yatırımlara girişmesini güçleştirmekte, dolayısıyla 
bu durum küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın devreye 
girmesini gerekli kılmaktadır. Ancak, bu kuruluşların birtakım 
teknik ve mali problemler sebebiyle askeri standardlarda bir 
üretimi gerçekleştirebilecek düzeyde bir kalite kontrol/kalite 
teminat sistemini kuramamaları, onların büyük çaplı savunma 
projelerinde yer alabilmelerini güçleştirmektedir. Bu sorun, söz 
konusu işlemlerin MKEK. TAI, FNSS gibi büyük çaplı savunma sanayii 
kuruluşlarımıza birer taşeron olarak çalışmaları ve ürettikleri 
kalemleri bu kuruluşlarımızdaki mevcut AQAP-4, AQAP-1 seviyesindeki 
bir kalite teminat sisteminden geçirerek teslim etmeleri suretiyle 
aşılabilir. Bu hususta, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı1na, KOSGEB'e ve Savunma Sanayii 
kuruluşlarımıza büyük görevler düşmektedir. 

KAMU KURULUŞLARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM GEREĞİ: 

* En büyük müşteri olan devlet, her türlü yatırım malı makina ve 
mühendislik hizmeti ihtiyacını öncelikle yurt içinden karşılamaya 
çalışmalıdır. Bunun için, müteşebbise güven vermek üzere uzun 
vadeli ve programlı bir satınalma politikası yürütülmesinde yarar 
vardır.. 

* Özellikle, yerli imalatı mevcut olduğu halde proje kredileri veya 
dış kredi koşulları çerçevesinde getirtilen makinaların ithalatı 
caydırıcı önlemler getirilmelidir. Bilindiği gibi, Fransa dahil AB 
üyesi bazı ülkeler dahi, kamu kurum ve kuruluşlarının makina 
alımlarında ülke içinde imal edilenlere öncelik verilmesini 
sağlayabilmektedir. Bu arada, devlet ihalelerinde, yalnız dış 
firmalara imkan tanıyan koşullar kaldırılmalı, yerli imalat 
sanayiinin de katılımını sağlıyacak imkanlar yaratılmalıdır. 

* Özelikle kamu yatırımlarına yönelik Devlet ihalelerinde, yatırım 
süresinin uzunluğu nedeniyle Makina İmalat Sanayiinin, enflasyon 
karşısında mağduriyeti önlenmelidir. İhale şartnamelerinde sabit 
fiyatla teklif isteme yerine, enflasyona endeksli eskalasyon 
sistemine uygun teklif verilebilmesi sağlanmalıdır. 

* Son yıllarda beklenmedik maliyet artışlarını (ani kur 
değişiklikleri ve aşırı fiyat artışları sonucu) karşılamak üzere 
FİYAT FARKI KARARNAMELERİ yayınlanmıştır. Bu kararnameler ile, 
inşaat müteahhitlerinin kazma ile kazı yapan amelesinin ücret 
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artışı dahi karşılanırken, sanayici müteahhitlerin bu imkanlardan 
yararlandırılmaması bir çifte Standard oluşturmaktadır. Fiyat farkı 
kararnamesinin "Sanayici Müteahhitlerin Yapacağı İmalat, Tesis ve 
Montaj İşlerinde Uygulama" başlıklı 4.6 maddesi, anahtar teslimi ve 
götürü bedelle ihaleye bağlanan işlerde de "Fiyat farkı ödenmesine" 
imkan vermektedir. Ancak bu kararnamenin dayandığı ve 1988 yılında 
kabul edilen 88/13181 sayılı kararın 16.g maddesinde idarelerin, 
4.6 maddesi kapsamı içindeki işler, yani "SANAYİCİ MÜTEAHHİTLER"in 
yapacağı işlerde bu kararnameyi uygulayıp uygulamama konusunda 
yetkli oldukları hükmü yer almaktadır. İnşaat müteahhitleri için 
zorunlu olan uygulama, sanayi ürünü imal eden firmalara ihtiyari 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Maalesef bu hüküm sonucu, son 
yıllarda yapılan ihalelerde, sanayici müteaahitlere fiyat farki 
verme konusunda hiç bir kamu kuruluşu olumlu bir yaklaşım 
göstermemiştir. 

* Gümrük Birliğine girme aşamasında, makina imalat sanayiinin 
yeniden şekillendirilmesi, üretimin canlandırılması, ihracatın 
özendirilmesi ve teşvik edilmesi, teknolojik ilerleme ve teknik 
eğitim konuları hedef seçilmeli ve bu sektörü güçlendirecek 
politikalar üretilmelidir. 

* Eski makina ve teçhizatın ithalatı başı boş bırakılmamalı ve 
uluslararası anlaşmalara ters düşmeyecek şekilde bu tür makina ve 
teçhizatın ithali, gerek bir takım standardlar aranarak, gerekse 
ithal maliyetini arttıracak bazı tedbirlerle zorlaştırılmalıdır. AB 
bünyesinde uygulanmak üzere hazırlanan ve muhtemeler 1996 yılı 
başında yürürlüğe girecek olan kullanılmış makînalarla ilgili 
Direktif, Birlik bünyesinde bu tip makinaların satışını belirli 
güvenlik kurallarının gerçekleştirilmesi şartına bağlayacağından, 
AB'deki bir çok kullanılmış makina satıcısı ellerindeki stokları, 
bu kurallar yürürlüğe girmeden elden çıkarmak çabası içine 
girmişlerdir. Bu sebeple de özellikle gelişmekte olan ülkelere, çok 
uygun koşullarla makina teklifinde bulunmaktadırlar. Ülkemizdeki 
bir çok yatırımcının, yeni teknolojilerden yoksun, bir kısmı aşırı 
kullanım sonucu toleranslar dışına çıkmış bu tezgahları, bilinçsiz 
şekilde alıp kullanmasını kolaylaştırıcı tedbirlerden 
kaçınılmalıdır. Son yıllarda bazı firmaların ithal ettiği oldukça 
eski ve bazıları hasarlı bu makinalar, hem bu firmaların, hem de 
milli ekonominin önemli kayıplara uğramasına yol açmıştır. 

* Dampingli veya aşırı ihracat sübvansiyonları uygulayan ülkelerden 
yapılan ithalata miktar ve telafi edici vergi uygulanması 
konusunda, "ülke ile dostluk" kriteri gibi sebeplerle, sanayiin 
aleyhine yorumlardan kaçınılmalı, konu neyi gerektiriyorsa, 
tarafsızca ona uygun kararlar alınmalıdır. 
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* Makina imalat sanayiinin finansman ihtiyacı, çeşitli teşvik 
tedbirleri ile karşılanmalı, orta ve uzun vadeli düşük faizli kredi 
imkanlarından yararlandınİmalıdır. 

* Makina imalatı pahalı yatırımı gerektirdiği için bu konudaki 
yatırımlara, teşvik belgesine bağlanmış olmak kaydı ile, ucuz, 
selektif kredi desteği sağlanmalıdır 

* Sanayici üzerinde aşırı yükler getiren ve emeği pahalılaştıran 
SSK pirimleri, AT düzeyine belirli bir sürede, kademeli olarak 
indirilmeli, Tasarruf Teşvik gibi kesintiler de gene kademeli de 
olsa kaldırılmalıdır. 
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DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Özellikle 6 Plan dönemi, dünyada ticaretin serbestleştirilmesi ve 
bu arada küreselleşmenin en çok tartışıldığı dönem olmuştur. 
Ticaretin serbestleştirilmesi, bu maksatla gümrüklerde alınan 
vergilerin azaltılması, miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını 
sağlamak üzere GATT anlaşmasının yeniden düzenlenmesi konusunda 
çalışmalar yapılmış ve 1994 yılı sonunda bu anlaşma ülkeler 
tarafından kabul edilmiştir. 

Ancak bu çalışmalar yürürken, gelişmiş ülkeler, gerek gelişmekte 
olan ülkelere, gerekse biribirlerine karşı ticareti engelleyici 
yeni bir çok önlemi de gündeme getirmek suretiyle çelişkili bir 
davranış içine de girmiştir. Bir taraftan devlet desteklerinin 
kaldırılması konuşulurken, bir taraftan da ARGE ve belirli 
sektörlerin teknolojik yenilenmesine destek gibi yeni adlar 
altında özelikle sanayi kuruluşlarının, devletlerden direkt mali 
destekler aldıkları görülmektedir. Bir taraftan miktar 
kısıtlamalarının kaldırılması konuşulurken, diğer taraftan gönüllü 
ihracat kısıtlamaları adı altında, ihracatı yapan ülkenin kendi 
kendine miktar kısıtlaması yapması zorlamaları gündeme 
gelebilmiştir. Bu şekilde kendi iradesiyle ihracatı sınırlama 
düzenleri yanında,sanayiden sanayie düzenleme veya tek taraflı 
olarak ihracat artışını yavaşlatma gibi sınırlayıcı tedbirler; 
özellikle tekstil, çelik, makina sanayii, elektrikli ve elektronik 
ev eşyaları ile motorlu taşıtlar gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır. 

Bu gibi çelişkili uygulamalar ve yorumlar, 6.Plan döneminde 
ülkemizdeki makina imalat sanayii kadar diğer sanayi kollarını da 
etkilemiştir. 7. Plan döneminde de bu gibi etkilerin devam 
edeceği anlaşıldığından, son yıllardaki gelişmeleri kısaca gözden 
geçirmekte yarar görülmüştür. 

Yakın geçmişteki gelişmeler: 

1980-1990 döneminde, yeni sanayileşen ülkelerin dünya ticaretinde 
belirli mal guruplarında pay sahibi olmaya başlamaları, kalkınmış 
ülkeler arasındaki çelişkileri körüklerken; ileri sanayileşmiş 
ülkelerle yeni sanayileşen ülkeler arasında da ciddi çekişmelere ve 
pazar çatışmalarına neden olmaya başlamıştır. 

Öncelikle yeni sanayileşen ülkelerin talip oldukları düşük ve orta 
derecede katma değer üreten sanayilerin istihdamı emen sektörler 
olması nedeniyle, gelişmiş ülkelerin bu mallarda pazar 
kaybetmeleri, ulusal ekonomilerinde ciddi sosyal sıkıntılar 
yaratmıştır. 

Bu arada, ekonomik yapıda da bazı önemli değişimler olmuştur. Eski 
ekonomilerde; 

-Standard üretim, band sistemi, 
-hizmetlerin işletme içine dönük kalması, 
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-yerel pazarlar için üretim, 
-dikey entegresyon, büyük işletme modelleri, 
-katı üretim sistemleri yerine yeni ekonomilerde; 
-hizmetlerin işletme dışına yöneltilerek uzman ünitelerden oluşan 
hizmet şebekeleri kurulması, 
-yatay entegrasyon, KOBİ ağırlıklı bir sanayi dokusunun büyük 
işletmeler ile KOBİ Mafsalının kurulması 
-esnek üretim sistemleri uygulaması yaygınlaşmıştır. 

Yapısal ayarlamalara yönelik sanayi politikalarında hemen hemen tüm 
serbest piyasa ekonomisini benimsemiş ülkelerin ilk olarak çizgisi 
701 li yılların petrol şokundan edinilen deneyimler sonucu enerji 
sektörlerini çeşitlendirici ve enerji kaynağı olarak petrolü ikame 
edici alternatif kaynaklar üretmek ve sanayi dokusunu bu anlayışa 
uyarlamak olmuştur. 

Gözlenen ikinci ortak nokta ise, -tüm serbest rekabet ilkeleriyle 
çelişmesine rağmen- çetin şartlara giren uluslararası rekbette 
ihracatı arttırıcı teşviklerin yaygınlaşması ve hacim olarak 
büyümesi olarak görülmektedir. Avrupa topluluğunda verilen 
teşviklerin toplam ihracat içindeki payı % 11.2; EFTA'da • 11.7; 
ABD'de % 9.2; Japonyada % 9.9 dur. Halbuki bu oran Türkiyede 1980- 
1990 döneminde % 5'in altında kalmıştır. (IKV Yayın No. 110) 

Üçüncü ortak nokta, ileri sanayileşmiş ülkelerin geleneksel 
sanayilerde rekabet üstünlüğünü kaybetmeleri sonucu bu tür malların 
ithalatında korumacı önlemlere doğru yönelmeleridir. Gerçekte 
yapısal ayarlamaların amacı, sözkonusu ülkelerin bu sanayileri 
tasfiye etmeleridir. Ancak geleneksel istihdam ağırlıklı (emek- 
yoğun) olması ve bu sektörlerdeki krizin bir yöreyi -aşırı bölgesel 
ihtisaslaşmadan ötürü- ciddi bir gerilemeyle karşı karşıya 
bırakmasında^ hükümetler sözkonusu sektörlere selektif 
teşvikler uygulamışlardır. 

Bu teşvik ve desteklemeler, makina imalat sanayiinde de etkin 
şekilde uygulanmıştır. Bu konuda Avrupa Makina İmalatçıları Birliği 
Cecimo'nun bir süre önce yaptığı açıklamada şu görüşler 
belirtilmiştir: 

"Avrupa makina, elektrik, elektronik ve metal sanayii 
çalışanlarının kurduğu Orgalime gurubu tarafından hazırlanan ve 
makina sektörünün tamamını kapsayan kesimde çalışanlar, bir sanayi 
politikası belirlenmesinin dış rekabet açısından hayati bir öneme 
sahip olduğuna inanıyorlar. Cecimo'ya göre, takım tezgahları 
sanayii özellikle Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi, Pasifik 
havzasındaki ülkelerin rekabeti neticesinde zorlanıyor. Ayrıca bu 
sanayi kolunun diğer üretim sanayilerinin temelini oluşturması da 
konunun önemini daha da artırıyor." 

"Yapılan öneriler arasında Avrupa Topluluğunun küçük ve orta 
ölçekli işletmelere vermeyi planladığı yardımı artırması, bu 
işletmelerin yüksek teknolojiye geçme yönündeki yatırımlarının 
desteklenmesi isteği yer almaktadır". 
Yani Avrupa Topluluğu, belirli sanayi kollarına, ve özellikle 
makina ve tezgah sanayiine yardım yapmayı planlamıştır. Ancak bu 
yeterli bulunmamaktadır. Pasifik havzası olarak tanımlanan 
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bölgedeki bazı ülkelerin, sübvansiyonlu, aşırı devlet destekli 
imalatlarına karşı bazı desteklerin sağlanması istenmektedir. 
Bilindiği gibi Avrupa bu gibi durumlarda, önemli ölçüde tarife dışı 
engellere de baş vurmakta, bu da yetmediği zaman ithalat 
kısıtlamalarını uygulamaktadır. 

İKV'nin 110 sayılı yayınında şu bilgiler yer almaktadır: 

"Mastrich Zirve Toplantısında, Avrupa Birliği Anlaşmasına, 
Topluluğun sanayi sektörünü destekleyeceğine ve Topluluk düzeyinde 
bir sanayi politikası oluşturabileceğine dair bir hüküm 
konulmuştur. Daha bu hüküm konulmadan Topluluk, sanayiini korumanın 
ötesinde korumacılık yapmakta, bunun dışında sanayie maddi destek 
sağlamakta idi. Örneğin Topluluk, araştırma geliştirme projelerine 
destek adı altında, 1991 yılında sanayie 2,9 milyar dolar aktarmış 
bulunmaktadır." 

Gene aynı yayına göre; Avrupa Topluluğunun belirli ülkeden, belirli 
bir malın ithalatını kısıtlama kararı alması için damping 
uygulaması olduğunun tespit edilmiş olması şart değildir. 288/82 ve 
264/84 sayılı konsey tüzüklerine göre "üçüncü ülke menşeli bir 
ürünün ithal miktarının önemli ölçüde artması ve benzer ya da 
dolaysız rakip malları üreten Topluluk üreticilerine önemli ölçüde 
zarar vermesi veya böyle bir zarar tehdidi oluşturması (zarar 
değil, zarar tehdidi tespiti bile ithalat kısıtlaması sebebi 
sayılmaktadır) durumunda, söz konusu ürünün ithalatı belirli bir 
miktarla sınırlandırılabilir. Burada "zarar"ın şu anlamda olduğu da 
açıklanmaktadır, AT'deki firmaların kapasite kullanımında düşme, 
stoklarında artma, piyasa payında düşme, fiyat, kar ve yatırım 
hasılalarında azalma, istihdam hacminde düşme. 

Bu görüşlerle, 1980-90 arasında açılan soruşturma sayısı 450, 
bunlardan tedbir getirilen olay sayısı 280 dir. 

ABD'nin konuya bakış açısı ise, Başkan Clinton'un Ekonomik 
Danışmanlar Konseyi Başkanmın bir beyanatında şu şekilde ifade 
edilmektedir; "Politika belirleyiciler de serbest ticaret ile 
korumacılık kuralları arasında gidip gelirler. Bu nedenle en iyi 
politika, ortada bir yerde durmaktır. İdeal pazar şartlarında 
rekabet gücü olan sanayiimiz, bazı ülkelerdeki sübvanse edilmiş, ya 
da korunmuş sanayilerle karşı karşıya bırakılmayacaktır. Bu sebeple 
piyasalar aksadığında, sosyal olarak kabul görecek icraatta 
bulunacağız". 

ABD'de siyasi sistem, Federal Devletin doğrudan müdalelerde bulunan 
bir sanayi politikasi izlemesine olanak vermemektedir. Devlet, 
makro ekonomik ortamın ve mikro ekonomik rekabetin iyi 
işlemesindeki garantör rolüne dayanarak, sanayi politikasını 
oluştururken, dolaylı müdahaleler yapabilmektedir. Bunlar ise vergi 
kanunlarında ve ticari mevzuattaki düzenlemelerden ileriye 
gitmemektedir. Sonuç olarak ABD'de devletin özel sektöre önceden 
saptadığı hedefler doğrultusunda yapısal reformları uygulatması 
mümkün değildir. 

Buna karşılık Japonyada devlet sanayi politikalarının düzenleyicisi 
konumundadır. Esas itibariyle sanayiin rekabet dinamiği l-azanması 
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yönünde sürekli müdahaleler yapmaktadır. Ancak bu müdahaleler 
yapılırken, özel kesimin yeni imkanlara sahip pazarlara açılması 
şart olarak benimsenmiştir. 

Avrupa Birliğinde ise; tarihsel, kültürel ve coğrafi nedenlerden 
ötürü ekonomik hayatta devletin varlığı önemlidir. Bu bakımdan 
sanayi politikalarının oluşumu ve alınacak tedbirler doğrudan kamu 
müdaheleleri ile oluşturulmaktadır. Devlet müdahalelerinin yaygın 
olduğu belli başlı iki alan gözlenmektedir. Bunlar bölgesel 
politikalar çerçevesinde sanayiin yeniden yapılanması ve yeni 
istihdam alanlarının açılması ve AR-GE faaliyetlerine katkıdır. 

AB'de sanayi politikalarının başarılı olmasını sağlayıcı, ticari 
esaslı bir dizi destek mekanizması kullanılmaktadır. Ancak bu 
mekanizmaların tümü korumacılık üstüne kurulmuştur. Korumacılığın 
bulunduğu bir sistemde küreselleşmenin başarı şansı hemen hemen 
yoktur. Öte yandan, bu korumacılığa tüm serbest piyasa ekonomisini 
benimsemiş ülkeler karşı çıkmamaktadır. 

Korumacılık ve diğer önlemler, serbest rekabet mantığı ile 
uyuşmamaktadır. Ancak bu uygulamalar mevcut olduğu sürece, 
Türkiye'nin de benzer uygulamalara gitmesinde yarar vardır. 

AB, uluslar üstü bir rekabet ortamında üyelerini bu rekabete karşı 
korumak amacıyla önce kendi pazarında, sonra dünya pazarlarında, 
rakiplerine karşı bir AB politikası oluşturmayı hedeflemiştir. Bunu 
gerçeleştirmek için artık basit korumacı mekanizmalar yetersiz 
kalmaktadır, bu nedenle de ortak teknolojik sıçrama programına 
girmeyi hedeflemektedir. Bu arada, ISO 9000 ve DİREKTİFLER, hem 
topluluk sanayiini yönlendirmek hem de ithalatı, bu şartları 
devreye sokarak bir ölçüde engellemek imkanını sağlamaktadır. 

Gümrük Birliği dolayısıyla AB'deki gelişmeler ve beklentiler 7 Plan 
döneminde ülkemizi de yakından ilgilendireceğinden, Birlikte son 
yıllarda gözlenen durumu biraz daha yakından tespit etmekte yarar 
olacaktır. 

AB ülkelrinin toplam dış ticareti içinde üye olmayan ülkelerle 
ticaretin payı 1958'de % 63 iken bu değer 1990'da % 39.8'e 
düşmüştür. Bu gelişme AB ülkeleri arasındaki dış ticaretin, Birlik 
dışı ülkelerle olan ticarete nazaran daha hızla artmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Buna karşılık anti damping kurallarının sertleştirilmesi, taklit 
mallarla mücadele, marka ve patentlerin korunması Birliğin dış 
ticarette eskisi kadar tavizkar olmayacağını göstermektedir. 

Birliğin dış ticaret stratejisinin korumacı yaklaşıma doğru 
kaymakta olduğunu gösteren bir gelişme de, Birlik yetkililerinin, 
gelişmekte olan ülkelerdeki gerek çevre standardları, gerekse 
işgücü maliyetlerinin üye ülkelerdekine kıyasla oldukça düşük 
olduğu noktasından hareketle, "çevre dampingi" ve "sosyal damping" 
yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte 
olan ülkelerden yapılan ithalata karşı kısıtlama tedbirleri almaya 
hazırlanmalarıdır. 
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AB1 , ticaretin devlet eliyle yürütüldüğü ülkelerden yapılan 
ithalatta geçerli, ülke bazında spesifik sınırlamalar da getirmiş 
bulunmaktadır. 

Buna karşılık pek çok uzak doğu ülkesinde, ihracatta sübvansiyon 
uygulandığı, firmalara direkt maddi yardımlar sağlandığı 
bilinmekte, yukarda belirtilen Cecimo'nun şikayetleri, koruma ve 
sanayie maddi destek istekleri de buna dayanmaktadır. Eski Doğu 
Bloku ülkelerinin maliyetle ilgisi olmayan ve döviz ihtiyacını 
çözmeye yönelik fiyat politikalarını hala uyguladıkları ise bilinen 
bir gerçektir. 

Avrupa makina sanayicilerinin şikayetlerine rağmen, bir çok tarife 
dışı engellerle, Türkiyedeki benzer kuruluşlara nazaran çok daha 
iyi şekilde korunduğu bilinmektedir. Bunun dışında, Topluluk 
bünyesindeki sanayie, yukarda da belirtiğimiz gibi, araştırma 
geliştirme projelerine destek adı altında sadece 1991 yılında 2,9 
milyar dolar direkt maddi destek sağlandığı da dikate alınırsa, 
asıl korumanın bugün topluluk bünyesinde olduğu, bugüne kadar 
yapılanlar yeterli bulunmadığı için yeni tedbirler üzerinde 
çalışıldığı da görülmektedir. 

Türkiyede çok sınırlı sayıda anti damping kararı alınmışken, Avrupa 
topluluğunda 1980-90 arasında yılda ortalama 45 soruşturma 
açılması, 29 adet tedbir kararı getirilmiş olması dikkat çekici bir 
farktır. 

Gümrük Birliği ile ilgili hazırlıklar yapılırken, Avrupa 
Topluluğunda uygulanan ve Konsey Tüzüklerinde yer alan hükümlerin 
ve sanayii haksız dış rekabetten koruyan önlemlerin, en kısa 
zamanda ülkemizde de uygulanması gerekmektedir. Bunu ötesinde, 
gene Topluluğun uyguladığı, adı; ister araştırma geliştirme 
projelerine destek, ister teknolojik yenileme projelerine maddi 
yardım olsun desteklerin, ülkemizin imkanları el verdiği ölçüde 
uygulanması için de gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Bu gün 
Topluluğun uyguladığı tarife dışı engelerin çoğu tam olarak 
bilnimemektedir. Benzer olarak, üye ülkeler ihracatı artırmaya 
yönelik teşviklerini kamu oyunun bilgisi dışında tutmaya özen 
göstermektedir. Tespit edilebilen başlıca ihracatı teşvik 
araçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 

-Kamuya ait ihracat ihtisas kurumlarının veya ticaret-sanayi 
odalarının öncülüğünde, yurt dışındaki fuarlarda ortak 
prezantasyonlar, ortak iş seyahatleri düzenleme ve ihracat pazar 
araştırmaları yapmak. 

-AB'ne üye devletlerin hepsi "Resmi destekli ihracat kredileri için 
yön verici ilkeler hususundaki OECD Düzenlemesine (Konsensüsü)" 
katılmaktadırlar. OECD konsensüsü 2 yıl veya daha uzun vadeli olan 
resmi destekli ihracat kredilerinin şartlarını düzenlemekte, 
böylece ülkelerin ihraç pazarları ele geçirmek için kredi 
maliyetini ucuzlatacak şekilde yapacakları hibe yardım tutarı 
(ihracat bedelinin en fazla % 25'ine kadar) ile uygulanacak faiz 
oranlarını sınırlamaktadır. Bunun yanında, bu amaca yönelik olarak 
üye ülkelerin kendi ihracat finansmanı ve sigortası sistemleri de 
aktif bir şekilde çalışmaktadır; Almanyada Hermes, Fransada COFACE, 



İngilterede ECGD, gibi. 

-Birlik üyesi ülkelerin, ihracat sübvansiyonlarını yoğun bir 
şekilde ihracatçılara sağladığı bilinen bir gerçektir. Ancak 
ayrıntılı bilgi elde etmek mümkün olmamaktadır. 

Ülkemizde süratle bu konularda araştırmalar yapacak ve gerekli 
önerileri hazırlayacak yeni bir ünitenin, uygun bir teşkilat içinde 
kurulması da gerekmektedir. 

Diğer ülkelerle kıyaslama: 

Genel olarak bir kıyaslama yapmak olanağı mevcuttur. Bu kıyaslamayı 
aşağıdaki faktörleri gözönüne alarak yapmak doğru olacaktır. 

* Talep veya üretim miktarı 
* Teknoloji 
* Hammadde ve üretim girdileri 
* Mamul tasarımı 
* Finansman sorunları 
* Kalite sorunları 

AT ve EFTA ülkelerinde genel olarak sektör ürünleri talebi 
yüksektir. İhracat potansiyeli nedeniyle alt sektörlerde dış talep 
de fazladır. 

AT ülkelerinde teknoloji CAD/CAM sistemleri ile CNC ve NC 
tezgahları kapsayacak biçimde modernize edilmiştir. Tasarımlar 
bilgisayarda yapılmakta, en ekonomik tasarımla malzeme tasarrufu 
sağlanmaktadır. Ürün hafiflemekte,randıman yükselmekte ve fiyat 
düşmektedir. Tasarımlar hızla yapılmakta, yeni mamullerin pazara 
girmesi fazla zaman almamaktadır. Bu durum pazarda öncelikle yer 
almayı sağlamaktadır. 
Son yıllarda ülkemizde de büyük bazı tesislerde üretim yöntemi 
hayli geliştirilmiştir. CNC tezgahlar prodüktiviteyi yükseltmiş, 
parça prezisyonu artmıştır. Bu bir avantajdır. Ancak CAD/CAM 
yatırımı hala çok pahalı olmakta, talebin düşüklüğü nedeniyle birim 
maliyetler yukarı çıkmaktadır. 

Rakip ülkelerde hammadde ve diğer üretim girdileri, hem fiat, hem 
de kalite yönünden daha avantajlıdır. Elektrik, yakıt vs gibi temel 
girdiler ucuz ve istikrarlıdır. Mamul kalitelerinde beklenmeyen 
değişiklikler olmamaktadır, stok seviyeleri düşüktür ve bu da 
maliyetleri olumlu etkilemektedir. 

Ülkemiz sanayii için en önemli sorunlardan biri finansmandır. 
Türkiyede kredi maliyetleri çok yüksektir. Mamul maliyetlerinde 
faiz yükü r 15 den aşağıya inmemektedir. Hatta çoğunlukla bu oran • 
25 civarındadır. Bu durum dünya pazarlarında hatta iç pazar için 
dahi önemli bir dezavantajdır. Çünkü dünya boyutunda finansman 
giderlerinin mamul maliyetlerindeki payı * 5-7'yi geçmemektedir. Bu 
olgu sektörün en büyük dezavantajı olup, kısa sürede mutlaka 
düzeltilmelidir. 

Kalite sorunları da özellikle önemlidir. ISO 9000 bir an önce 
hayata geçirilmelidir. ISO 9000 standardlarına uyum için yapılacak 
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çalışmalar ile, AB'de 1.1.1995 tarihinden itibaren zorunlu olarak 
uygulamaya giren MAKİNA DİREKTİFLERİNE uyum için firmalar 
bünyesinde yapılacak çalışmaların maliyeti ve her iki konuda da 
belge alınması giderleri büyük değerlere ulaşmaktadır. Bu 
masrafların, yoğun dış rekabet sonucu esasen çok düşük karlarla 
çalışmak durumunda olan makina imalatçılarınca ve özellikle orta 
ölçekli sanayicilerce karşılanması hemen hemen imkansızdır. Bu gün 
dünyada, ISO 9000 belgesi ve Makina Direktiflerine uygunluk onayı 
almış firmaların en çok bulunduğu ülke İngilteredir. Bir çok AB 
ülkesinin, her iki konuda da firmaların yapmak zorunda kaldığı 
çalışmaları AR-GE kabul ederek çeşitli yöntemlerle teşvik etmekte 
oldukları, hatta direkt mali destekler sağladıkları, çeşiti 
yayınlarda da yer almaktadır. Bu konuda en büyük destek sağlayan 
ülkenin ise İngiltere olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de bu 
konudaki çalışma ve yatırımların en ileri düzeyde teşvik edilmesi, 
mümkünse bu masrafların oluşturulacak belirli kaynaklardan 
karşılanması ve daha çalışmaların başlangıcında düşük faizli 
kredilerle desteklenmesi uygun olacaktır. 

Test ve kalite donanımı modern teknolojiye uygun olarak 
yenilenmeli, bu alanda yatırımdan kaçınılmamalıdır. Koordinat ölçme 
donanımı CNC kontrol cihazları,optik-elektronik test aparatları 
yatırımları, işletmelerin önünde duran önemli aşamalardandır. 

Dünya ülkeleri, özellikle AT ve EFTA ülkeleri ile rekabet 1995 de 
gündeme geleceği için, Gümrük Birliğine geçilmesiyle birlikte 
hayati önem kazanacaktır. Konu ivedi olarak her boyutta ele 
alınmalıdır. 

Metal işleyen (ağaç/ahşap ve plastik makinaları hariç) takım 
tezgahları dünya ticaretinde de; üretim ve satışlarda, son yıllarda 
önemli sorunlar gözlenmekte, özellikle gelişmiş sanayi ülkelerinde 
üretim düşüşleri ve satışlarda azalma, stoklarda artışlar 
olmaktadır. Uluslararası takım tezgahları talebinde, 1992 yılında 
1991 yılına göre yaklaşık 8 milyar ABD dolarlık düşme mevcuttur. 

İnşaat makinaları sektöründe büyük, güçlü firmaların bulunduğu 
ülkelerde son 2 yıldır yaşanan ekonomik durgunluk, sektörün 
uluslararası faaliyetini büyük çapta menfi etkilemektedir. 1993 
yılı ikinci yarısından sonra USA'da müsbet bir gelişme izlenmişse 
de genel olarak firmalarda bir küçülme ve toparlanma göze 
çarpmaktadır. Özellikle Avrupa firmaları, yaşamlarını sürdürebilmek 
için büyük fiyat indirimleri uygulamaktadırlar. Bu negatif trendin 
önümüzdeki bir kaç yıl daha devam edeceği tahmin edilmektedir. 



YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi halinde 7 Plan dönemi, genel olarak 
sanayiimizin yeni şartlara uyum sağlama dönemi olacaktır. 

Makina imalat sanayii sektörü, daha önce de belirtildiği gibi, 
uzunca süredir gümrüksüz veya oldukça düşük ithalat vergileri ve 
fonlarla yapılan ithalat ile rekabet etme durumunda olmuştur. İlk 
bakışta Gümrük Birliğinden fazla etkilenmeyeceği düşünülebilir. 
Ancak gene uzunca süredir dış rekabete açık ortamda çalışma sonucu, 
oldukça düşük karlarla faaliyetlerin yürütülmekte oluşu, geçmişte 
olduğu gibi, yeni plan döneminde de bir çok kuruluşu, işletme 
sermayesi yetersizliği ile karşı karşıya bırakabilecektir. Gene 
aynı nedenlerle, gelişme ve modernizasyon yatırımları için 
özsermaye yetersizliği bir sorun olabilecektir. Bu dönemin ilk 
yıllarında kredi faizlerinde hızlı bir düşme beklenmemesi 
sebebiyle, bu tip yatırımların kredi ile gerçekleştirilmesi de 
kolay olmayacaktır. 

Makina imalat sanayiinin büyük sermaye gerektirmesi, buna karşılık 
karlılığın düşüklüğü, 7. Plan döneminde bu konuda komple yeni 
yatırım yapılması ihtimalini azaltmaktadır. 

Türk Cumhuriyetleri, Bağımsız Devletler ve Rusya'da, yeni sanayi 
yatırımları kadar, mevcut tesislerin modernizasyonu, ülkemiz makina 
imalat sanayii için ümit verici gelişmelere imkan vermiştir. 6 Plan 
döneminin son yıllarında bu konuda bazı önemli projeler 
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu ülkelerdeki daha kapsamlı projelerin bazıları, özellikle AB ve 
ABD firmaları ile, ortak girişimlerle de gerçekleştirilebilecektir. 
Bu tip işbirliği, sektörün gelişmesi ve yeni teknolojilerin de kısa 
zamanda uygulamaya girmesine imkan verecektir. Ancak bu projelere 
katılımın artabilmesi için, Eximbank kredilerinin miktar olarak 
geliştirilmesi gerekebilecektir. Bu arada gerek ödemelerin 
zamanında yapılabileceği konusunda açıklık olmaması, gerekse bazı 
ülkelerde girişimcileri cesaretlendirecek güven ortamının henüz 
oluşmaması sebebi ile ihracat garanti sisteminin işlerlik 
kazanması, iş hacminin artması üzerinde büyük katkı sağlayacaktır. 

7. Plan döneminde sektörün en acil olarak ele alması gereken sorun, 
diğerlerine nazaran daha erken bir tarihte yürürlüğe girmiş bulunan 
MAKİNA DİREKTİFLERİ ile, direktifler kapsamında olamayan bir çok 
makina türleri için de ISO 9000 belgesine sahip olma şartı sonucu, 
gerekli uyumun kısa zamanda sağlanması gereğidir. Daha önce de 
belirtildiği gibi teknik kadrolaşmayı da gerektiren bu uyum 
çalışmalarının ve özellikle belgelendirmenin küçümsenemeyecek mali 
yükü, özellikle orta ölçekli kuruluşlar için bir sorun teşkil 
etmektedir. Bu bakımdan plan döneminde bu çalışmaların 
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve düşük faizli kredi imkanlarından 
da yararlandırılması gerekecektir. 

Bu sektörün, yeni plan döneminde de çeşitli teşvik araçları ile 
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desteklenmesi ve "özel önem taşıyan sektörler" kapsamında kalması 
gereklidir. 

Kamu yatırımlarının azalmasından en fazla etkilenen sektörlerin 
başında gelen Makina İmalat Sanayii sektöründe 7. Plan döneminde 
atılım için ihracatın önemli bir çıkış yolu olduğu firmalarca da 
anlaşılmıştır. Nitekim son zamanlarda bu konuda oldukça mesafe 
alınmıştır. Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılması ile ortaya 
çıkan yeni Cumhuriyetler, sektör için oldukça cazip bir alan 
oluşturmaktadır. 

Yine bu dönem içerisinde AT ile Gümrük Birliğine gidilecek olması, 
sektörde önemli düzenlemeleri gündeme getirecektir. Bu günkü 
verimlilik ve maliyet yapısı ile AT üyesi ülkelere, sektör 
kapsamındaki ürünlerin satılmasında bazı güçlükler olabilecektir. 
İşçilik maliyetinin artışı, verimliliğin düşük olması, düşük 
kapasite ile çalışma, ürün maliyetlerinin artmasına neden 
olmaktadır. 

Özellikle üçüncü ülkelere açılabilmek için, yabancı kuruluşlarla 
işbirliği yapılması veya ortaklıklara gidilmesinin yararları da 
olabilecektir. 

Yedinci plan dönemi; Türkiyenin AB'le gümrük birliğine, mutabık 
olduğu GATT anlaşması çerçevesinde de tüm kalemlerde öngörülen 
indirimli gümrük oranlarının yürürlüğe girdiği yıllara 
rastlamaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi, bu sektörde de 
belirli dalgalanmalar beklenmektedir. Buna rağmen son yıllarda 
uluslararası rekabete alışmış olan kuruluşlarımızın, bu dönemde de 
gerekli esnekliği ve adaptasyonu göstereceklerine inanıyoruz. Konu, 
gümrüklerdeki koruma oranından ziyade, yerli kuruluşların haksız 
rekabete maruz bırakılmamalandır. Türk kuruluşlarının esnekliği, 
iş bitirme hızı, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri, kendilerine, 
KEİB dahil, bu yörelerde geniş şans kapılarını açmaktadır. 
Globalleşmiş bir dünya ekonomisinde, zaten başarılı olmanın yolu, 
konularında tecrübeli, teknik know-how'a sahip şirketlerin 
birbirleri ile işbirliği yapmalarından geçmektedir. 

Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, hükümet yetkilileri, özel sektör 
ile işbirliği yaparak onlara yeni yatırım kapılarını açmak, bu 
projelerin gerçekleşmesi için uluslararası anlaşmaları zedelemeyen 
ekonomik tedbirler almak suretiyle destek vermelidir. Bu şartların 
yerine getirilmesi halinde, sektör kuruluşlarının gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı piyasalarında, kendilerinden beklenen başarıyı 
gösterecekleri kesindir. 

Bazı alt sektörler itibariyle 7. Plan dönemindeki beklentiler şu 
şekildedir: 

Metal, ağaç/ahşap ve plastik malzeme işleyen takım tezgahlarının, 
makinalar yapan makinalar olarak, tüm sanayi kollarının alt 
yapısını oluşturan özellikleri ve nitelikleri ile en fazla 
öncelikli bir konumda değerlendirilmesi, olanakların en üst düzeyde 
teşvik edilmesi gereken bir sektördür. 
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Sektör, AB' ne tam üyelik ve gümrük birliği süreci içinde, 
kendisinden çok daha fazla önem ve öncelikle desteklenen otomotiv 
gibi bir çok sektöre nazaran, uyumlu ve hazırlıklı olduğunu, haksız 
rekabeti de oluşturan ithalat dönemlerine rağmen kanıtlamıştır. 

6. Plan döneminde ithalatın kolaylaşmasına rağmen, yurt içinde 
imalatı gerçekleştirilen takım tezgahlarının AB ve EFTA 
ülkelerinden ithalatı yok denecek mertebelerdedir. Buna karşılık, 
bu ülkeler dışındaki kaynaklardan ithal edilen ve bir çoğu 
niteliksiz ve ucuz fiyatlı tezgahlar bu konuda imalat yapan 
firmaları son derece olumsuz etkilemiştir. Bu gibi, olumsuz ve 
haksız rekabet nedeni olan şartların giderilmesi ve dampinge karşı 
1993 yılında başlanan ve 1994 yılında da devam edilen doğrultuda 
önlem alınmasının, yeni plan döneminde de devam etmesi, sektörde 
olumlu gelişmelere imkan verecektir. 

Savunma sanayiinde off-set uygulamaları, teknoloji transferi yolu 
ile yeni üretim imkanları yaratmak ve savunma sanayii ile ilgili 
ürünlerde ihracat artışı sağlamak amacına yönelik etkili bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernize 
edilmesi amacıyla başlatılmış olan modernizasyon programlarının 
devam ettirilmesi ve offset politiklarının uluslararası 
konjüktürdeki gelişmelerden azami fayda sağlayabilecek bir baza 
oturtulması gerekmektedir. 

Projeler kapsamında yurt içinde üretilen ürünlerin, komple sistem 
olarak ya da kısmi parçalarının yurtdışına genellikle projeyi 
gerçekleştiren yabancı firmanın ülkesine veya üçüncü bir ülkeye 
ihracatına yönelik direkt offset uygulamaları kapsamında, bugüne 
kadar kontraktör firmalardan toplam 1.35 milyar dolarlık offset 
taahhüdü alınmıştır. Bu konuda yeni plan döneminde benzer 
politikaların devamı, gerek yeni teknolojilerin uygulanması ve 
gerekse imalatçı kuruluşların gelişmesi bakımından önemlidir. 

Geçtiğimiz yıllarda, dalgıç pompa, sirkülasyon pompası, akaryakıt 
pompası ve santrifüj pompalar ile sipariş üzerine yapılan özel bazı 
pompalarda istenilen kaliteyi tutturan firmalar kurulmuş ve 
sürekliliğini korumuştur. Yedince plan döneminde bu firmaların daha 
da gelişeceği ve modernizasyon-tevsi yatırımları ile AT firmaları 
ile know-how teknik yardım işbirliği yaparak dış pazarlara da 
açılabileceği öngörülmüştür. Nitekim altıncı plan dönemi sonunda 
ihracat yapma eğilimi hızlanmış ve bazı pompa tipleri dış pazarda 
alıcı bulmuştur. 

7. Plan Döneminde Alınmasında Yarar Görülen Tedbirler: 

Kısa vadeli ihracat işlemleride (örneğin 6 aya kadar) üretici 
firmaya döviz bazında, uluslararası düzeyde faiz oranları ile 
ihracatı teşvik kredileri verilmeli, gelen mal bedeli (vade 
dolmadan) mahsup edilerek kredi kapatılmalıdır. Bir bakıma, ihracat 
bedeli üreticiye avans olarak ödenmiş olmalıdır. 

Daha uzun vadeli ihracat, proje bazında kısa süreli ve etkin bir 
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inceleme ve onay aşamasından sonra kredilendirilmeli, proje 
süresince kabul edilen ön şartların değişmemesi veya değişmesi 
halinde doğacak risklere karşı (sigortalama işlemleri dahil) 
çeşitli önlemlerin baştan öngörülmesi uygun olacaktır. 

Makina ihracatında Eximbank'ın orta ve uzun vadeli özel ihracat 
kredisi olanakları getirilmelidir. 

İhracat sayılan satışlar kapsamına giren teslimatlar için; doğrudan 
ihracatta sağlanan diğer desteklerin yanı sıra kredi desteğinin 
aynen uygulanması yerinde olacaktır. 

AR-GE giderlerine vergi muafiyeti sağlanmalı, kalite düzeltici 
yatırımlarda % 100 yatırım indirimi getirilmeli, peşin vergi 
sisteminde işletmeler lehine düzeltmeler yapılmalıdır. İşletmelerin 
biriken fonlarının yeniden yatırımlara dönüştürülmesi için vergi 
uygulamaları yumuşatılmalıdır. 

AB'de Almanya'da bile KDV sektörün kapsamındaki ürünlerde % 14'tür. 
Gelişmekte olduğunu varsaydığımız bu sektör için uygulanan % 15 KDV 
oranı yüksektir. Uzun vadeli, kredili alım satımlarda, çok yüksek 
aylık vade farkı uygulamaları gereği nedeni ile, keza çok yüksek 
düzeyde teşekkül eden vade farklarının, satış peşin bedelinin 
KDV'si ile birlikte, aynı tarihte ve bir defada tahsili 
zorunluluğu, talebi kısıtlayan, yatırımları olumsuz etkileyen 
önemli faktörlerden birisidir. Yeni bir düzenleme ile önlem 
alınması fevkalade zaruridir. 

Kamu alımları sektörün önemli bir bölümü için özellikle belirleyici 
niteliktedir. Fiyatlarda yapılan büyük tenzilatlar işletmeleri 
zaman zaman sarsmakta, maliyet ve kalite unsurlarını zorlamaktadır. 
Devlet yatırımlarının istikrarlı bir plan ve program içinde 
gerçekleştirilmesi, işletmelerin üretim programları içinde önem 
taşımaktadır. 

Bu nedenle kamu kuruluşlarının alım politikaları yerli ürünü 
destekleyici ve öncelik tanıyıcı yönde olmalıdır. Kamu ihalelerinde 
sistem "en ucuza alma" yerine "en kaliteliyi alma" şeklinde 
düzenlenmelidir. Uluslararası ihalelerde şartnamelere yerli 
firmaların da katılmasını teşvik edici maddeler konulmalıdır. 

Doğrudan yatırım malı makina üreten yerli firmaların tekliflerinin 
değerlendirilmesinde, bir yerli tecih (Domestic Preference) 
sağlanmalıdır. Diğer bir tabirle, prim v.b. yerine makina 
firmalarının tekliflerinin, değerlendirme esnasında belli oranda 
düşük kabul edilmesi veya teklif tutarının l'den küçük bir katsayı 
ile çarpılarak değerlendirilmesi ve yabancı tekliflerle bu şekilde 
mukayesesi söz konusu olabilmelidir. Uluslararası ihalelerde, 
değerlendirme esnasında "yerli tercih" uygulaması yeni bir uygulama 
olmayıp; Dünya Bankası kredili uluslararası ihalelerde yerli 
firmalara % 15 oranında tanınmakta olup, Dünya Bankasının kredi 
koşullarıyla ilgili mevzuatında bir madde olarak yer 
almaktadır.Ayrıca ilişki içersinde olduğumuz tüm uluslararası 
firmaların bilgilerine göre birçok ülke maksimum yerli imalatı şart 
koşmaktadır. 



Aynı şekilde IDB-İslam Kalkınma Bankası kredili ihalelerde Banka 
üyesi müslüman ülkelerin, üretime doğrudan yönelik makina 
teslimatları, değerlendirme esnasında % 15 oranında düşük telakki 
edilerek mukayese edilmektedir. Bu nedenle; Türk Ticaret 
Kanunundaki vergi mevzuatı da gözönüne alınarak ülkemizdeki 
uluslararası ihalelerde; doğrudan üretime dönük yatırım malı olan 
makina ve ekipmanlar için KDV hariç, belirli bir oranda (% 10-15 
gibi) değerlendirme avantajı sağlanmalıdır. 

Makina imalatı ve yatırım malları sanayiinde imalat; genelde 
sipariş ve taahhüt şeklinde yapılmaktadır. Burada pazarlık veya 
ihale sonucu verilen bir sipariş sözkonusu olduğundan, maliyet 
yönünden rekabetin önemli ölçüde var olduğu bir yarış 
sözkonusudur.Ana müşteri genellikle yatırımcı kamu, özel statüde 
kamu (Erdemir,Sivas Demir Çelik v.b.) ve büyük özel sektör 
kuruluşlarıdır. Bunlardaki ihalelerde maliyetin altında teklifler 
verilebilmekte, dolayısıyla düşük fiyatla ihaleyi alan firmalar 
kalitesiz imalat yapabilmektedir. Bu nedenle ihalenin kaliteli ve 
gerçek garantili imalat yapan kuruluşlara verilebilmesi için; 
deneyim, kaliteli imalat, servis, yedek parça v.b. gibi 
hizmetlerdeki başarına göre firmalar; firmalar için özel siciller 
oluşturulmalı ve bunlar ihalelerde göz önüne alınmalıdır. 

Bugünkü koşullar devam ettiği taktirde AB1ne tam üyelik ile 
gerçekleşecek gümrük birliği özellikle bazı alt sektörleri olumsuz 
yönde etkileyebilecektir. Sektördeki kuruluşların dış piyasa ile 
tanışmaları 5-6 yıllık bir geçmişe sahiptir. Henüz emekleme 
devresinde olan bu sektörün dolaylı ve dolaysız yollarla 
desteklenmesi gerekmektedir. 

1980'li yıllarda devlet ve KİT yatırımlarında kredi koşulu 
aranması, yabancı firmaları avantajlı duruma getirmiştir. Yabancı 
firmalar ihaleyi aldıktan sonra iç piyasadan teklif alma yoluna 
gitmişler ve firmalar arasında kıyasıya bir fiyat indirimine ortam 
hazırlamışlardır. Bu nedenle yerli üreticilerin mağdur olmalarını 
önlemek için anahtar teslimi yapılan ve kredi getirme zorunluğu 
bulunan projelerde de yabancı firmaların yerli ortaklarını baştan 
seçip,konsorsiyom şeklinde teklif vermelerini sağlamak 
gerekmektedir. 

Sovyetler Birliğinin dağılması ile ortaya çıkan yeni siyasi durum, 
sektör için önemli olanaklar sağlamaktadır. Özellikle Toprak ve 
çimento sanayii tesisleri ile şeker ve gıda sanayii makina ve 
ekipmanlarının anahtar teslimi kurulmasında yeterli potansiyel 
vardır. Petrol ve petrokimya tesisleri için ise gelişmiş ülkelerden 
partnerlerin olması (proje ve proses bazında) gerekmektedir. 
Nitekim Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerinde bu konularda 
önemli mesafeler alınmıştır. 

Gerek AB'ne tam üyelik nedeni ile sektörün bir darboğaza girmemesi 
ve gerekse yeni cumhuriyetlerdeki iş potansiyelinden olabildiğince 
yararlanabilmek için yeni plan döneminde alınması öngörülen 
önlemler aşağıda belirtilmiştir: 
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I- Teşvik ve kredi bazında öngörülen tedbirler 

1- AB ülkelerinde de kendi sanayilerini korumak için yağın bir 
şekilde uyguladıkları dolaylı teşvikler (ucuz enerji, AR-GE 
teşvikleri, vergi indirimleri v.b.) sektörümüzde de uygulanmalıdır. 

2- Arz-talep dengesizliği sonucu sektöre ait üretim faaliyetlerinde 
dünya fiyatları düşme eğilimindedir. Ancak ülkemizde enflasyon, 
işçilik maliyetlerinin artışı ve döviz kurları üzerindeki baskı, 
fiatları artırmıştır. Bu nedenle ihracat, AB uygulamaları da 
dikkate alınarak desteklenmelidir. 

3- İş potansiyelinin yüksek olduğu Rusya Federasyonu ve Türk 
Cumhuriyetleri için Eximbank kredilerine işlerlik 
kazandırılmalıdır. 

4- Kredi faizlerinin yüksekliği, yeni yatırımları engellemektedir. 
Özellikle dış rekabete uyum sağlayabilecek yüksek teknoloji 
kullanan küçük ve orta ölçekli yatırımlar teşvik edilmelidir. Esnek 
üretim sistemine yatkın bu tesisler geleceğin üretim birimleri 
olacaktır. 

5- Yabancı firmaların yurt içinde yapacakları yatırım 
faaliyetlerinde iç piyasa imkanlarının olabildiğince kullanılması 
teşvik edilmelidir. Uluslararası ihalelerde pekçok ülke maksimum 
yerli üretimi şart koşmaktadır. 

6- Bankacılık sektöründe (menkul sermaye iratları, faiz, kar payı 
v.s.) kurumlar vergisi % 10-20 civarında seyrederken orta ölçekli 
sanayi kuruluşlarındaki kurumlar vergisi oranının % 50'lere 
ulaşması sanayi yatırımlarını cazip olmaktan çıkarmaktadır. Vergi 
oranları yeniden düzenlenmelidir. 

7- Teşvik mevzuatının basit, açıklamalar gerektirmeyen, kolay 
anlaşılır şekilde düzenlenmesi, uygulamalarda bürokratik 
gecikmelerin giderilmesi, süratli karar ve uygulama yapılması temin 
edilmelidir. 

8- Sanayi kesimi ihtiyacı kredi için istenen teminat sorununa 
devlet desteği sağlanmalıdır. 

9- Doğrudan üretime dönük yatırım malı makina üreten yerli 
firmaların tekliflerinin değerlendirilmesinde bir yerli tercih 
(Domestic Preference) sağlanmalıdır. TDB-İslam Kalkınma Bankası 
kredili ihalelerde Banka üyesi müslüman ülkelerin üretime doğrudan 
yönelik makina teslimatları, değerlendirme esnasında % 15 oranında 
düşük telakki edilerek mukayese edilmelidir. 

10- Aynı şekilde, yatırım malı makina ithalatında uygulanmakta olan 
KDV istisnasının, yerli yatırım malı imalatında kullanılan ve iç 
piyasadan temin edilen girdiler için de uygulanması yerinde 
olacaktır. 

11) İşin nevi gereği çok önemli olan ve özel bir ihtisas isteyen 



pazarlama faaliyetleri, devletin de yardımı ve desteği ile çok daha 
aktif organizasyonlarla yürütülmelidir. 

12) Makina imalatında rekabet edebilmemiz, diğer sektörlerde olduğu 
gibi ancak rekabet gücünü geliştirmeyi amaç edinen ve müşteri 
beklentilerini herşeyin üzerinde tutarak kalitenin üretim sırasında 
oluşturulması düzenine dayanan "toplam kalite yönetimi" sisteminin 
tam anlamıyla benimsenerek uygulanması ile gerçekleştirilir. Daha 
iyi ürün için yürütülen çalışmalar, düşük maliyet ve yüksek 
verimlilik ile sonuçlanarak, hedeflenen rekabet gücünü 
yaratacaktır. Toplam kalite yönetimi müşteriye sistem hakkında 
kalite güvencesi vermeyi amaçlayan ISO 9000 Kalite Sistemini hem 
bir araç olarak kullanmakta, hem de sistemin itici gücünü 
sağlamaktadır. 

Bu konuda Türkiyede de özellikle uluslararası rekabete açık 
firmalar çalışmalarına hız vermiş olup, diğer ülkelerin gerisinde 
kalmamamız için çaba sarf edilmektedir. Kalite yönetimi ve 
uygulamaları konusunda devlet yıllar önce İngiltere'de olduğu gibi 
TSE, KOSGEB, Özel danışmanlık firmaları veya odalar aracılığı ile 
etkin bir eğitim programının yaygın olarak uygulanmasını 
desteklemelidir. Kalite geliştirme çabalarına yönelik ekipman, 
cihaz alımlarında teşvikler daha özendirici nitelikte 
sürdürülmelidir. Fiziki sınırların kalkmaya başladığı günümüzde ve 
gelecekte kalite firmalar için pasaport niteliğinde olacaktır. 

Tamamlayıcı bazı yorumlar; 

* Son yıllarda bazı çevreler; "Küçük daha mükemmeldir" sonucuna 
varan bir felsefeyi benimsemişlerdir. Esas düşünce ve tespitler, 
yaratıcılık ruhunun ve severek-büyük ilgi ile iş yapan, 
mükemmelliğe katkı sağlıyan kuruluşların küçük-orta guruptan 
geldiğinin farkedilmesi ile belirmiştir. Gerçekten de ciddi ve 
temelden sağlam kurulmuş küçük ve orta büyüklükte müesseselerin 
sağlıklı gelişmeleri sağlandığı taktirde değişime, yeniliklere, 
yeni girişimlere müsait nüveler oluşabilmektedir. 

* Ülkemizde sanayici işadamının imajı, çok ön yargılarla oluşması 
neticesinde kendisine zarar vermiştir ve halen bu haksızlık devam 
etmektedir. Bu yargının, medya, devlet sektörü ve hatta halkımızın 
gözündeki bu yanlış görüntünün değişmesi zorunludur. 

* Batı ülkelerinde köklü birikimi olan tanınmış firmaların mali 
kriz hallerinde nasıl yönlendirildiklerine şahit olmaktayız, 
örneğin Amerika'da. Esasen belli kalitenin altında (herhangi bir 
konuda) imalat yapmak söz konusu olmadığı halde, rakip firmaların 
kartel yapmaları engellendiği gibi,haksız ve hesapsız rekabet ile 
işin yapılmasını tehlikeye sokmak veya biribirini söndürmeye 
gitmeleri engellenmektedir. Büyük mali sorunların aşılmasında ise 
firmalar, konusu yakın büyük komplekslere dahil edilmek (bazen AEG 
gibi bir elektrik firması, Daimler-Benz gibi otomotiv gurubuna 
katılabiliyor) gibi yöntemlerle hayatiyetini devam ettirebiliyor. 

* Büyük ihaleler, giderek büyük paketler halinde yapilmaya 
yönelinmektedir. Bu boyutlar önemli finansman ve büyük çapta tesis 
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projeleri yapılması, uygulamada iyi kontrol zorunluğunu beraber 
getirdiğine göre: 

-Parasal açıdan kredi sağlamak 
-Komple tesisin uyumlu çalışması için genel işleyiş ve ara 
ünitelerle koordinasyon sağlayacak projelerin yapılması 
-Yapılanma sürecinde etkin bir kontrol ve müşavirlik hizmetinin 
önemi aşikardır. 

İşte bu önemli faktörlerin ürkütmesi sonucu, yatırımcı müesseseler 
makina tesislerinde gittikçe daha büyük nisbette anahtar teslimi 
komple tesis ihalesi ve kredili dış firma seçimine yönelmiş 
bulunmaktadır. Halbuki, kredi sorununu halledecek (Trading Co. ) 
finansman müesseselerinin oluşması halinde sorunun bir kanadı 
çözümlenecektir. Esasen bugün bankalarımızın birer mevduat bankası 
olmaktan ileri geçirilmesi gerekir. 

Finans şirketleri uygulaması ile büyük tesislerin genel sistem 
projelerinden itibaren yapılmasını üstlenecek proje gurupları ve 
hemen ardından müşavirlik ve kontrol müesseseleri de kendiliğinden 
kurulacaktır. Yurt dışında iş alabilen inşaat firmalarımıza ilave 
iş olarak bu komple tesisler de ayrıca pek çok iş düşecektir. 

Mesela, Asya Türk Devletlerine hizmet edebilmek, ancak bu tip bir 
düzenleme ile yapılabilir. Bu uygulama uzun yıllardanberi ülkemizde 
büyük tesisler kuran Japon Marubeni. IHI gibi ve İtalyan 
Konsorsiyum firmalarında görülmüştür. Bu yöntemledir ki, bugün iş 
bulmakta güçlük çeken pekçok makina imalatçısı (kücük-orta) 
müesseseler, uygun fiyatlarla ve uluslararası ihalelerde bile 
Avusturya’lı, İtalyan veya Güney Kore firmalarına rekabet edebilir 
düzeye çıkacaklardır. 

* Makina sanayiinde iş alanı açabilecek bazı konular; 

-Askeri ihtiyaçların yerli sanayie yönlendirilmesinde bugüne kadar 
yapılanlardan daha farklı yöntemler uygulanması, mesela ihtiyaç 
olan 
bazı üniteler için, yapabilir müesseselere prototip siparişi 

verilmesi gibi. 

-Küçük santral ünitelerinin yapımının ileriye dönük, toplu bir 
araştırma konusu olarak ele alınması; belirli tiplerin seçilip, 
prototip geliştirilmesi ve büyük santrallardan sonra veya yanısıra, 
elektrik, türbin-jeneratör... dahil, tamamen yerli imaline dönük 
projeler geliştirmek, 

-Yukarıda bahsedildiği gibi, finansman şirketlerinin kurulması, 
proje-kontrol müesseseleri ve yapımcılarının konsorsiyum haline 
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, 

-Türkiyede, karayolu yapımında önceliğin verildiği ve önemli 
gelişmelerin sağlandığı görülmektedir. Bu arada elektrifikasyona 
dayalı, demiryolu nakliyesi, şehirlerde tramvay sistemleri, 
ekonomik deniz nakliyesinin geliştirilip, demiryolu ile kolay 
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aktarılmasını sağlayıp, büyük üretim veya tüketim merkezlerine 
ulaşmak imkanları açıktır. Bu gibi stratejik planlamaların makina 
sektörüne, liman aktarma tesisleri, mobil vinçler, demiryolu vagon 
ve araçları, gemi sanayii için vinç ve teçhizat imali gibi, büyük 
ölçekte yeni iş sahaları açacağı söylenebilir. Ancak, bu kabil 
yeni ve büyük uygulamaların devreye konulmasının "özelleştirme" 
görüşü dikkate alınsa bile, henüz özel sektörün gücünün yetmediği 
noktalarda devlet imkanları ile fırsat yaratılması açısından ele 
alınırsa, mevcut sektörlerin "koruma", "teşvik" isteklerinden daha 
adaletli, daha yaygın ve kapsamlı bir katkısı olacağı 
söylenebilir. 

Endüstrinin mühendislik, imalat, montaj ve yan sanayi olarak bir 
bütün teşkil ettiğini düşünürsek, bunların biribirinin varlığına 
neden olması gibi, geriye gitme halinde, biri diğerinin sönmesine 
sebep olduğunu unutmamak gerekir. 

Sonuç olarak; yeni çalışma sahalarının açılması, yerli finansman 
şirketlerinin kurulması ve bankaların sanayideki büyük imalat 
projelerine yönlendirilmesi, yerli mühendislik-müşavirlik 
firmalarının kurulup büyümelerinin teşvik edilmesi, yerli 
teknolojinin yaratılmasına yol açmak üzere, küçük-orta büyüklükte 
olup ciddi işler yapmış kuruluşların birikimlerinin yok olmasına 
fırsat bırakmadan bir araya getirilmek veya şartlardaki 
kötülüklerin giderilmesi veyahut çok büyük kuruluşlara 
katılmalarını sağlamak gibi, yapılabilirliği olan ve ileriye dönük 
verimli çalışmaların dikkatle ve titizlikle ele alınmasında büyük 
yarar olduğu söylenebilir. 

Sektör, birçok kuruluşa hizmet etmiş olmakla beraber, ülkemiz ve 
ihtiyacı olan yeni yatırımlara bakıldığında henüz doymuş bir sektör 
değildir ve gelişmeye müsaittir. 

Diğer taraftan, bu sektör konusu bazı işlerin Avrupada terkedilmeye 
başlanmış olması, komşu ve yakındoğu ülkelerinde yapılacak komple 
tesislerde pay alma şansını artırmaktadır. 

Makinalar yapan makina sanayii, takım tezgahları sektörü, ülke 
sanayiinin alt yapısını oluşturan temel ve özel önemi haiz bir 
sanayi kesimidir. Herhangi bir sanayide ileri düzeye ulaşabilmenin 
ardında etkin bir takım tezgahları sanayi sektörünün olduğu 
görülmektedir. Bu büyük ölçekte ABD, Almanya için geçerli olduğu 
gibi, kendi ölçeğinde İsviçre için de geçerlidir. 

Genelde, etkin ve gelişmiş bir makina, takım tezgahları sanayii 
olmayan ülkelerin, etkin ve güçlü bir savunma sanayiinin de olması 
mümkün değildir. 

SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AB, EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Bu konu alt sektörler itibariyle ele alındığında şu hususlar tespit 
edilmektedir: 
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Metal ve ağaç işleyen makinalar 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği aşamasında ve sonrasında, eşit 
ekonomik, ticari ve mali koşullar sağlandığı taktirde, sektör için 
herhangi bir sorun olmayacak, hatta AB ve EFTA ülkelerine yönelik 
dış ticarette etkin avantajlar ile kapsamlı işbirliği olanakları 
olabilecektir. 

Bu ülkelerin belirli sanayi kesimlerinin, güncel yaklaşımları ve 
sınırlı da olsa ilişkilerdeki bazı gelişmeler, bu görüşü doğrular 
niteliktedir. 

Bununla beraber, Dış Ticaret, özellikle ithalat rejimi, her 
gelişmiş ülkede olduğu gibi, yerli sanayii haksız rekabete karşı 
koruyucu önlemleri, dış ticarette ikili dengeleri de koruyarak 
uygulamalıdır. 

Savunma Sanayii Ekipmanları 

- Dünya kamuoyunda oluşan genel kanının aksine, Batı ülkelerinin 
büyük kısmı savunma harcamalarında büyük çaplı kısıntılara 
gitmemektedir. 1991 yılı savunma harcamaları esas alınarak 
yapılacak bir karşılaştırma; Almanya'nın % 6.8 (1992'de % 2.5 'a 
gerilemiştir), ABD'nin % 5.1, İspanya'nın % 3.9, Portekiz'in • 3.1 
ve Yunanistan'ın • 1 oranındaki kısıntılara karşılık, diğer tüm 
Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkelerin savunma harcamalarını 
aynen muhafaza ettikleri ve hatta arttırdıklarını ortaya 
koymaktadır. Batı Avrupa ülkelerinin, silahlı kuvvetlerinin vurucu 
gücünün azaltılmasından ziyade, ortaya çıkan yeni şartlar ve 
şekillenmekte olan doktirinler doğrultusunda yeni bir kuvvet 
yapısına sahip olmayı amaçladıkları anlaşılmaktadır. Belçika, 
Danimarka, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, asker sayısı 
ve kara silahları kategorilerinde % 50'lere varan oranlarda 
indirime giderken; helikopter, savaş ve nakliye uçağı 
envanterlerini, hem miktar hem de kalite bakımından geliştirmeyi 
hedeflemektedirler. Büyük sosyal ve politik belirsizliklerin ortaya 
çıkmaya başladığı Doğu Avrupa ve eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne 
yakın bölgelerde yer alan İsveç ve Finlandiya gibi Batı Avrupa 
ülkelerinin de, en azından önümüzdeki beş yıl boyunca savunma 
harcamalarını artırmayı planladıklari gözlenmektedir. 

1991 ve 1992 yıllarında harcamalarında % 5'i aşan oranlarda 
kısıntıya giden ABD'nin, mevcut savunma sanayii alt yapısının 
zayıflamasına engel olabilmek için silah sistemi siparişlerini 
belli bir seviyenin altına düşürmemeye özen gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Örneğin, üretim hattının kapanmasına engel 
olabilmek için doğrudan ihtiyaç duyulmadığı halde F-16 uçağı 
üretiminin 1999 yılına kadar sürdürülebilmesi için 4,5 milyar dolar 
ödenek ayrılmaktadır. Bu arada ihtiyaç halinde belli 
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kategorilerdeki silah sistemlerinin kısa süre içinde tekrar 
üretilebilmesini teminen ABD'nin, Araştırma-Geliştirme 
faaliyetlerine ayrılan kaynakları artırma yoluna gittiği 
gözlenmektedir. Benzer nedenlerle, AB üyeleri de, askeri amaçlı Ar- 
Ge harcamalarını önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı 
planlamaktadır. 

- Bazı Batı Avrupa Ülkelerinin savunma harcamalarında kısıntıya 
gitmelerini mümkün kılan global değişimler; Ortadoğu, Kafkaslar ve 
Balkanlar'daki belirsizlikleri daha da artırarak, Türkiyenin aynı 
istikamette adım atmasını olanaksız kılmıştır. Türkiyenin 1990 
yılında 3.3 milyar dolar seviyesinde bulunan savunma harcamalarına 
karşılık; aynı yıl 12 milyon nüfusa sahip Yunanistanm 3 milyar 
dolar, Bulgaristanın 1 milyar dolar, Suriyenin 2 milyar dolar, 
İranın 5 milyar dolar, Irakın ise yaklaşık 9 milyar doları savunma 
harcamalarına tahsis ettiği anlaşılmaktadır. 

Batı ittifakına üye ülkelerin savunma harcamalarında yapılan 
kısıntıların, aralarında Türkiyenin de bulunduğu mali kaynakları 
kısıtlı ittifak üyelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Geçmiş 
yıllarda NATO fonlarından karşılanan bazı altyapı ve savunma 
donanımı ihtiyaçlarının, NATO bütçesinde yapılan % 50'lere varan 
oranlardaki kısıntılardan sonra, bizzat Türkiye tarafından 
karşılanması gerekebilecek; bu da savunmaya ayrılan kaynakların 
artırılması yönündeki baskıları artırabilecektir. Askeri yardım 
programlarında görülen azalma eğilimi de, Türkiyenin savunma ve 
modernizasyona ayırması zaruri kaynakların giderek yükselmesi 
gerekeceğine işaret etmektedir. 

İnşaat makinaları 

Oldukça yoğun işgücü gerektiren birim adedi yüksek olmayan sektör 
ürünlarinin yurdumuzda imal edilmesi, AB ve EFTA'nın yüksek 
işçilikleri dikkate alındığında, son derece ekonomik bir uygulama 
olacaktır. 

Gerekli olan aktarma ve güç akşamı gibi yan ürünlerin bu ülkelerden 
temini, kendilerinin de bu pazardan pay almaya devam etmelerini 
sağlayacaktır. Böylelikle, nisbeten yüksek üretim adetlerini 
gerçekleştirmeden dolayı, düşük fiyatlarla AB firmalarının büyük 
rekabete sebep olan Japon firmalarına karşı böyle bir işbirliğinin 
özellikle Türk Cumhuriyetlerinin yeni pazarlarında söz sahibi 
olmanın yolu açılmış olacaktır. 

Kaynak makinaları 

Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabette önemli bir problem olmadığı, 
ancak bazı eski sosyalist blok ülkelerinden gelen, çoğunlukla 
teknolojik olarak da yetersiz olan kaynak makinalarının, pazarı 
olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Kaynak makinaları imalatı, AB bünyesinde uygulanan normlara 
uygundur. (Bazı küçük imalatçılar için bu durum bahis konusu 
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değildir) . Kalite yönünden rekabet edebilme şansı olmasına rağmen, 
imalatta kullanılan girdiler (hammadde, yardımcı madde, işçilik 
faktörleri) enflasyon sebebiyle yüksek olması, rekabet gücünü 
düşürmektedir. İmalatın AB ülkelerinde olduğu gibi seri imalat ile 
üretilmediği ve emek yuğun olarak yapıldığı dikkate alındığında 
bazı sorunlar olacaktır. Daha seri imalat tekniklerinin uygulanması 
ve girdilerin AB fiyatlarından sağlanması halinde AB ile rekabet 
edilebilir. Ancak şu anda bu rekabet ortamının olduğunu söylemek 
zordur. 

Sıvı pompa 

1966 yılında gerçekleştirilmesi ön görülen Gümrük Birliğinin sektör 
üzerindeki etkileri ana hatlarıyla aşağıdaki gibi açıklanabilir; 

* Avrupa ülkelerinde, işletme bazında üretim kapasiteleri oldukça 
yüksektir. Örneğin dalgıç pompada Türkiye'de 5.000 adet olan 
işletme başına kapasitenin, Avrupa ortalaması 20.000 adet/yıl'dır. 
Keza sirkülatör için Türkiyede işletme başına en büyük kapasite 
70.000 adet/yıl iken, bu değer Avrupada 200.000 adet/yıl'dır. Bu 
durum, hem teknoloji, hem de birim maliyetler açısından AB, EFTA ve 
diğer Avrupa ülkelerini avantajlı kılmaktadır. 

* Teknoloji, CAD/CAM sistemleri ile donanmış CNC ve NC tezgahlar 
ile modern bir yöntemdir. Dolayısıyla işçilik maliyetleri, toplam 
içinde % 7-8 oranındadır. 

* Mamul girdileri olan hammaddeler ile yarı mamul maddeler ayni 
Standard ve kalitede temin edilmekte, elektrik, su, yakıt gibi 
girdiler Türkiye'den daha ucuza sağlanmaktadır. Bu durum ülkemizi 
dezavantajlı kılmaktadır. 

* Finansman girdileri toplam üretim maliyetlerinde % 5'i 
geçmemektedir. Bu oran ülkemizdeki işletmelerde % 15-25 
arasındadır. Son yıllarda ise % 25'in üzerine de çıkmaktadır. 
Dolayısıyla maliyet enflasyonu önemli bir sorundur. 

Bütün bu sorunlara rağmen dalgıç pompaların büyük tipleri ile 
sirkülatörlerin büyük tiplerinde ve özel tip santrifüjlerde Gümrük 
Birliğinden sonra da rekabet etmek mümkün görülmektedir. Özellikle 
servis-dağıtım kanalları avantajımız kullanılmalıdır. 
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MAKRO DEĞERLENDİRMELER: 

Üretim 

1988-93 Yılları abında üretimler genellikle ülke büyüme 
hızından daha hızlı büyümüştür. Yatırım malları grubu içinde 
sermaye malları üreten sektör diğer sektörlerle yatay entegrasyon 
yaratma kapasitesine sahiptir. Uluslararası tanım gereği bir 
kısım dayanıklı tüketim malıda sektör kapsamı içinde yer 
almaktadır. Üretimin yaklaşık yüzde 50'sini bu mallar 
oluşturmaktadır. 

En yüksek üretim artışları beyaz eşyada, belirli ve diğer 
sanayii makinaları grubunda gerçekleşmiştir. Sektörün yüzde 
80'ini çeşitli sanayii makinalarının bulunduğu grub 
oluşturmaktadır. Bu grubta sıvı pompaları, kompresörler, 
filtreler, makina elemanları, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır 
makinası, bulaşık makinası, fırın, dikiş makinası), ısıtma- 
soğutma-klima iklimlendirme ve çeşitli silahlar yer almaktadır. 

İthalat 

Ülke ithalatı içinde önemli bir paya ( yüzde 15 düzeyinde) 
sahiptir. Sektör ithalatı genel ithalatın nispi olarak ucuzladığı 
yıllardaki ithal artış oranları üzerinde gerçekleşmiştir. 1990 ve 
1993 yıllarında yüzde 80 ve yüzde 40 artış gerçekleşmiştir (Sabit 
Fiyatlarla). 

İthalat içinde ağırlığı bulunan grublar ise şöyle 
sıralanabilir. Tekstil makinaları (970), bilgisayar (500), inşaat 
makinaları (300), ısıtma-soğutma (300), metal işleyen makinalar 
(270), basım makinaları (180), gıda makinaları (190) milyon $ 
gibi önemli oranda ithalatı olan kalemlerdir. (»99 ^ 

İhracat 

İhraç edilen mallar belirli alanlarda yoğunlaşmıştır. 
İhracatımızın yüzde 50'si AB+EFTA ülkelerine yapılmaktadır. 
Fakat, ihraç miktarları çok küçük olup ithalatın yüzde 5-8'i 
civarında yer almaktadır. İhracatın yoğun olduğu alan buzdolabı 
ihracatıdır (67 milyon $). Üretiminin yüzde 35'i oranında ihracat 
yapılabilmektedir. İhracatımız olan başlıca kalemler ise 
şunlardır : Gıda makinaları (30), inşaat makinaları (20), metal 
işleyen makinalar (15), sıvı pompalar (20), kaldırma-taşıma, 
ısıtma-soğutma, filtre-tasfiye cihazlarinda ise 10 milyon $ 
düzeyindedir. w. ^ • . , ■ , 

İç piyasanın hızlı büyüdüğü dönemlerde ihraç artışları 
sınırlı kalmış, iç piyasanın yavaş büyüdüğü yıllarda ise sektör 
ihracata yönelmektedir. 

66 



Korumalar 

1989 yılından sonra korumalar tedrici olarak azaltılmıştır. 
1989 yılında yüzde 12 civarında olan fiili sektör ortalama 
korumaları 1993 yılında yüzde 6' 1ar düzeyine indirilmiştir. 
Sektörde yüzde 30'lar düzeyinde korunan mallar olmasına rağmen 
tekstil, inşaat, basım makinaları ve bilgisayar'da korumaların 
çok düşük olması sektör ortalamasını düşürmektedir. Korumalar 
düşük olduğu için sektör dış rekabete açıktır. GATT (General 
Agreement of Trade and Tariff) anlaşması dolayısıyla korumaları 
arttırmak zaten uluslararası yükümlülükler dolayısıyla mümkün 
değildir. 

Teşvikler 

Yatırım Teşvikleri) 

Sektördeki yaklaşık 350 firmadan pek çoğunun yapısı küçük 
ölçekli olması nedeniyle teknik eleman kullanımı sınırlı 
kalmıştır. IV.,V.VI. BYKP'nında hep öncelikli sektör olarak 
seçilmesine rağmen üretim düzeyi olması gerekenin 1/3'ü kadardır. 
Avrupa Birliği çerçevesinde doğrudan üretime yönelik teşvikler 
verme imkanı kalmayacaktır. Bu çerçevede eğitim, ar-ge, ürün 
geliştirmeye dönük teşvikler verilebilecektir. 

- Teşvik politikasının eksikliği öncelikli sektör çerçevesinin 
çok geniş tutulmasıdır. Güney Kore örneğinde olduğu gibi HCI 
(Heavy Chemical Industry ) gemicilik, makina imalat, elektronik, 
kimya ve yüksek teknoloji (biyoteknoloji, pasif devre 
elemanları...) alanları 19801li yıllarda öncelikli sektör 
seçilmiştir. 

- Ölçek ekonomilerinden yararlanılamamıştır. 0.2-0.5 milyon Ş'lık 
yatırımlar için (3-4 bin) firmaya teşvik verilmiştir. Bunun 
yerine 5 milyon Ş'dan fazla yatırım yapan orta ölçekli katma- 
değer yaratabilecek az sayıda (500-1000) firmanın teşviki 
gereklidir. Sermaye birikimi olan alanlarda başarı kolay elde 
edilebilmektedir. 

- Koruma olmamalı, teşvik alan firmalara yüzde 10-20 düzeyinde 
ihraç şartı konarak yeni teknolojilere yatırım yapılması 
sağlanmalıdır. 

- Teşvikler toplam yatırımın yüzde 15-20 düzeyini açmamalıdır. 

İhracat Teşvikleri) 

- Ölçek ve firma büyüklüğü uygun şartlarda seçildikten sonra 
sadece yurtiçi üretime yönelik olan firmalara teşvik verilmemeli. 

- Teşvikler yoğun olarak üretim yeteneğini ve ürün çeşitliliğini 
sağlayan unsurlara yönlendirilmelidir. 
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- Ürün ve firma tanıtımına yönelik faaliyetler desteklenmeli, 
fuarcılık anlayışı özendirilerek rekabetçi piyasalarda meydana 
gelen gelişmeleri üreticilerin görmeleri sağlanmalıdır. Pazara 
sonradan girmenin avantajlarından yararlanabilecek bir yapı 
oluşturulmalıdır. 

Ürün Adaptasyonu 

- Firmaların küçük olması nedeniyle ürün adaptasyonu 
yapılamamaktadır. 

- Üniversitelerde geliştirilmiş veya seçilmiş makinaların yan 
sanayii kullanarak Sanayi ve Ticaret Odalarının katılımıyla kısa 
sürelerde ürün adaptasyonu yapmak mümkündür. Fakat, asıl 
geliştirilmesi gereken üniversite-özel sektör ortak ar-ge 
çalışmaları olmalıdır. 

- Sektördeki büyük firmaların ürün adaptasyonuna yönlendirilmesi 
gereklidir. 

Dünyada Sektör 

- Belli başlı ülkelerde olan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 
ve ülkemize benzeyen Ispanya'da sektörün üretim düzeyi çok 
yüksektir. 

- Büyük ülkelerin 40 milyar $ düzeyinde ihracatları vardır. 
İspanya'nın ise 6 milyar $ civarındadır. İthalatlarda,ihracatları 
düzeyindedir. 

Sektörün Mülkiyet Yapısı 

Özel sektör ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Üretimin yüzde 
95' inden fazlası özel kesimce üretilmektedir. Kamu tesisleri 
daha çok savunma sanayiine yönelik olarak çalışmaktadır. Fakat, 
istihdam kamu kesiminde daha yoğun olup toplam istihdamın yüzde 
20'si düzeyindedir. Zamanla bu kamu firmalarınında küçülerek yan 
sanayii ile çalışan ürün adaptasyonu yapabilen bir yapıya 
döneceği beklenmektedir. 

Tedbirler 

- Kamu ihalelerinde mümkün olduğunca modüler parçalar halinde 
ihaleye çıkılmalı. 

- Sadece yabancıların girebileceği ihaleler olmamalı, 
uluslararası normları taşıyan firmalarda bütün ihalelere 
girebilmeli. ( ISO 9000 ) 
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-Ortaasya'ya yönelik olarak Eximbank kredilerinin geliştirilmesi 
gereklidir. 

- 5 yıl için teşvik edilen ürünler bir daha teşvik kapsamına 
alınmamalı ve bu süre sonunda mutlaka teşvikler kaldırılmalıdır. 
Konjonktür her 10 yılda bir değiştiği için eski sistem ve 
mekanizmalar yeni değerlendirmelere alınmalıdır. 

- Ölçek ekonomilerinden yararlanılmalı, ölçeğe göre üretim yapan 
1-2 firma piyasayı doldurabiliyorsa bu alanda başka firmalara 
teşvik verilmemelidir. 

- Firmaların piyasadaki belirsizliklerden kaynaklanan risklerden 
korunabilmeleri için uluslararası rekabetçi piyasalara girmeleri 
gereklidir. Yurt içinde kamunun ekonomiye en büyük katkısı 
firmaların geleceği tahmin edebildikleri makro dengeleri 
stabilize olmuş bir yapı oluşturabilmektir. 
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ELEKTRİKSİZ M AK. İMALAT SAN. İTHALAT MİLYON $ 
CARI 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994) 1995 
KUVVET MAK. 75,0 73,2 200,8 144,4 94,5 145,9 95,4 105,6 
M. İŞLEYEN 177,0 179,1 261,6 410,0 331,0 461,4 439,8 483,6 
ÖZEL SAN. 890,0 691,3 1 408,8 1.217,6 1 409,7 2.005,6 1.312,8 2330,5 
BUROMAK 275,0 264,4 457,5 483,2 497,6 572,6 395,2 663,4 
DİĞER MAK. 687,1 715,8 1.153,7 1 328,4 1.446,4 1.762,1 1.379,5 1.805,5 
BUZDOLABI 0,4 3,0 9,0 13,0 22,0 51,0 26,5 32,0 
ÇAMAŞIR 0,3 7,0 15,0 18,0 16,0 20,0 15,9 21,5 
DİĞERLERİ 686,4 705,8 1.129,7 1.297.4 1.408.4 1.691,1 1.337,1 1752,0 
TOPLAM 2.104,1 1.923,8 3.482,4 3.583,6 3.779,2 4.947,6 3.622,7 5 388,6 

ELEKTRİKSİZ MAK. İMALAT SAN. İHRACAT MİLYON $ 
CARI 

1988 1989 1990 199II 1992 1993 1994 1995 

KUVVET MAK 6,0 2,5 2,4 1,8 0,6 1,6 1,6 2,6 
M.İŞLEYEN 56,0 18,9 25,6 20,7 24,7 26,8 36,4 43,7 
ÖZEL SAN. 98,0 29,0 34,6 56,6 77,9 79,6 125,8 135,5 
BUROMAK. 2,0 8,6 20,2 17,3 16,5 10,5 12,1 11,6 
DİĞER MAK 136,0 95,0 78.7 104,0 153,2 172,5 230,7 322,2 
BUZDOLABI 23,0 22,0 21,0 29,0, 48,0 67,0 87,2 132,1 
ÇAMAŞIR 0,5 1,0 1,0 1.0 2,0 2,0 3,2 7,6 
DİĞERLERİ 112,5 72,0 56,7 74,0 103,2 103,5 140,3 182,5 
TOPLAM 298,0 154,0 161,5 200,4 272,9 291,0 406,6 515,6 

ÜRETİM MİLYAR TL 
1994 FİYATI 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

KUVVET MAK. 1.061 965 1 226 622 896 1 299 1.116 1.665 

M.İŞLEYEN 5.237 4.975 5.234 3.538 3.092 2.746 2.007 3.552 
ÖZEL SAN. 4.943 4 920 5.559 7.256 8.995 9.157 8 305 8.861 

BUROMAK. 1.511 1.209 986 1.532 1.223 1.526 850 1.258 
DİĞER MAK 
BUZDOLABI 

33.482 

7 069 
33.194 

7 211 
40.701 

8 718 
45 834 

9.302 
49 186 
10.753 

56 528 
11.129 

48 452 53.743 
10.450 14.108 

ÇAMAŞIR 7.813 8.203 10.476 11 419 11 727 12923 10.300 11.351 
DİĞERLERİ 18 600 17 780^ 21.507 25 113 26.706 32 476 27 702 28 284 
TOPLAM 46.234 45.263 53.706 58 782 63.392 71.256 60.730 69.079 
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seçilmiş mallar üretimi 

Madde F87 F88 F89 F90 F91 1987 

38210101 DİZ. MOTOR Adet 3 4 4 4 23.198 
38230101 TORNA Adet 4 4 4 3 3 1 309 
38230102 FREZE PANDOG. Adet 3 3 3 4 2 261 
38230104 DELME MAK. Adet 3 3 3 3 3 740 
38230109 PRES Adet 3 3 4 4 3 367 
38230113 NÜMERİK TEZGAH TL. 

38230210 PLAS.VB.M.AKSAM Adet 3 
38240103 BİTKİSEL YAG M TL. 3 
38240104 ŞEKER MAK. TL. 4 3 4 3 0 
38240106 SUT ISL, MAK. Adet 3 3 
38240107 HAMUR MAK Adet 2 2 3 4 
38240401 ÇİMENTO MAK TL. 4 5 5 4 4 0 
38240402 BETON HAZIRLAMA Adet 7 7 7 6 5 1.318 
38240403 KONKASOR,VİBRATÖR Adet 6 6 5 5 4 257 
38240404 TIT. ELEK Adet 5 6 4 3 115 
38240409 LODER .TRAKSKAVATOR Adet 3 4 3 4 5 60 
38240412 DIG İŞ MADEN M Adet 4 4 4 5 4 5.776 
38240413 İŞ MAK AKSAM Adet 6 8 9.800 
38250109 YAZAR KASA Adet 7 7 5 6 4 96 769 
38250201 ELEKTRO TERAZİ Adet 2 2 3 3 3 950 
38290101 TULUMBA Adet 1 3 1 2 2 24.522 
38290102 DALGIÇ POMPA Adet 2 7 2 2 2 1.631 
38290103 DIG POMPA Adet 8 2 6 7 6 20.890 
38290105 KOMPRESÖR Adet 4 3 4 6 6 530.133 
38290106 POM.KOMP.AKSAM TL. 3 1 3 4 3 0 
38290201 VAN.ASPI SAN.TIP Adet 6 6 4 4 4 2.391 
38290202 HAV.,KLİMA EV Adet 6 4 6 5 3 52.404 
38290203 KLİMA SAN TİP Adet 4 5 4 3 1.851 
38290301 LPG FIRIN EV Adet 6 6 7 9 7 432.268 
38290401 BUZDO <10.5 Adet 2 1 1 1 3 14.870 
38290402 BUZDO 10-15 Adet 4 4 4 5 3 783.355 
38290403 BUZDO >15.5 Adet 1 1 1 1 2 86.006 
38290404 SU SOĞUTUCU Adet 3 4 3 3 2 2.860 
38290407 SOG. ÜNİTESİ 5 4 4 3 443.818 
38290501 ÇAMAŞIR MERDANE Adet 1 1 2 2 2 197.729 
38290502 ÇAM. MAK OT EV Adet 3 2 2 3 3 173.397 
38290503 ÇAM.M.SANTRIFUZ Adet 1 1 1 1 1 37.175 
38290504 ÇAM M KUC- ORTA Adet 8 8 7 6 5 290.161 
38290505 ÇAM.KURUT MAK Adet 2 2 2 2 2 2.339 
38290507 BULAŞIK M.EV TIPI Adet 2 2 3 3 3 18.845 
38290601 DIKIS MAK.EV Adet 3 2 3 2 3 29.225 
38290602 DIKIS DIG EV Adet 3 3 3 4 172.527 

ETMIK. URETMIK. URETMIK. URETMIK. URETMIK. URETMIK. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

27.975 24.805 33.433 
1.326 1.212 1.150 774 366 281 

167 82 586 111 41 85 

386 315 271 232 20 63 
452 1.121 486 225 233 1 708 

1.911 284 176 

0 0 0 0 0 

25.904 2.246 11.076 16.469 

1.650 1.933 3.046 2.413 
0 0 0 0 0 0 

893 579 570 404 397 430 

287 196 204 85 126 140 
63 57 41 35 49 

73 74 345 406 551 590 

2.449 206 6.658 498 175 216 
12.527 13.421 13.493 533 1.031 

111.117 46.708 99.149 95.240 59.135 69.894 
4.606 9.127 14.051 9.542 3.631 9.799 

3.528 30.123 38.710 34.180 35.985 48.045 

21.799 1.978 2.459 3.677 3.045 5.244 

59.237 21.638 16.754 11.685 4.806 5.121 
0 960.777 849.611 925.972 1.139.292 2.368.482 
0 0 0 0 0 0 

48.455 2.373 2.935 18.211 14.386 8.045 
3.250 52.904 35.873 34.424 49.697 50.247 

1.115 1.365 1.505 1.278 4.934 

519.761 494.211 648.106 732.401 722.729 713.973 

13.205 15.837 24.128 129.498 174.524 647.764 

794.081 699.670 782.821 723.309 856.774 621.429 

82.917 99.122 178.081 198.495 183.738 161.927 

3.454 1.739 2.127 3.075 295 902 

403.604 330.362 105.939 
181.882 200.239 194.118 132.855 40.592 49.806 

213.624 255.475 430.869 627.085 777.815 921.220 
36.605 26.773 36.814 30.530 23.152 19.192 

220.684 131.163 122.257 63.871 35.970 27.817 
6.629 11.312 12.239 14.641 17.559 13.560 

32.675 37.051 93.640 157.247 207.709 325.941 

26.391 174.092 23.511 47.562 35.890 21.700 
173.815 208 194 204.297 163.006 
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seçilmiş mallar üretimi 

Madde 
BİRİM FİRMA SAYISI 

F87 F88 F89 F90 F91 

URETMIK 
1987 

URETMIK. 
1988 

URETMIK. 
1989 

URETMIK. 
1990 

URETMIK. 
1991 

URETMIK. 
1992 

ÜRETMİK. 
1993 

38290701 KULE VINCI.DIDERLERI Adet 9 10 e 5 5 2.161 580 494 407 407 576 301 

38290702 FORKLIFT Adet 4 4 4 4 3 407 478 593 820 693 842 914 
38290703 DIG KALDIR.M AK. Adet 4 4 5 5 5 711 752 653 526 403 299 373 
38290704 ASANSÖR Adet 4 4 4 5 4 206 253 320 169 264 207 
38291004 DİŞLİLER Bin Ade 2 1 2 1 2 233 283 110 106 105 36 26 
38291 005 DİŞLİ KUTUSU Adet 2 2 2 2 2 2.501 2.236 3.530 2.620 1.568 1.895 1.986 
38291204 HİDROFOR Adet 2 1 3 3 3 598 893 6.532 12.007 14.215 8.859 4.661 
38291205 RULMAN Bin Ade 1 1 1 1 1 1.472 7.354 9.626 9.354 9.014 10.595 12.246 

38291207 AV TÜFEĞİ Bin Ade 2 2 2 2 2 22 42 46 46 41 59 66 
38291208 
38291 21 2 

DİG.SİLAH ... 
DIG M AK AKSAM 

Bin Ade 
TL 

2 
8 

2 
9 

2 
7 

2 
7 

2 
5 

45 42 40 39 24 17 23 

38291 21 3 VANA VALFLER Bin Ade 4 5 6 6 5 14.694 81.517 19.960 22.609 18 431 20 838 20.220 
38291 21 5 GAZ REG.DEDANTOR Bin Ade 3 2 2 2 2 2.927 2.294 2.144 2.043 1.810 12.227 
38291218 
38330303 

TOPLAM 

DIG MAK 
KLİMA EV TIPI 

Adet 9 8 6 5 3 24.161 23.483 44 491 32 957 70.547 3.798 218.328 

KAYNAK. :DİE.DPT 
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seçilmiş mallar üretimi 

»S»C*cdu BİRİM FİRMA SAYISI URET.DEG. 
Madde F87 F88 F89 FX F91 1987 

38210101 DİZ. MOTOR Adet 3 4 4 4 19.594 
382X101 TORNA Adet 4 4 4 3 3 11.719 
38230102 FREZE PANDOG. Adet 3 3 3 4 2 4.135 

38230104 DELME M AK. Adet 3 3 3 3 3 2.502 
38230109 PRES Adet 3 3 4 4 3 2.665 
38230113 NÜMERİK TEZGAH TL. 
382X210 PLAS.VB.M AKSAM Adet 3 
38240103 BİTKİSEL YAGM. TL. 3 
38240104 ŞEKER MAK TL. 4 3 4 3 22X0 
38240106 SUT ISL. MAK. Adet 3 3 
38240107 HAMUR MAK Adet 2 2 3 4 

38240401 ÇİMENTO MAK TL. 4 5 5 4 4 7.9X 
38240402 BETON HAZIRLAMA Adet 7 7 7 6 5 8.5X 
38240403 KONKASOR,VİBRATÖR Adet 6 6 5 5 4 4,897 
38240404 TIT. ELEK Adet 5 6 4 3 927 
38240409 LODER ,TR AKSKAVATOR Adet 3 4 3 4 5 5.089 
38240412 DIG İŞ MADEN M Adet 4 4 4 5 4 6.3X 

38240413 İŞ MAK AKSAM Adet 6 8 17.893 
382X109 YAZAR KASA Adet 7 7 5 6 4 53.779 
38250201 ELEKTRO TERAZİ Adet 2 2 3 3 3 640 
382X101 TULUMBA Adet 1 3 1 2 2 2.8X 
382X102 DALGIÇ POMPA Adet 2 7 2 2 2 3.4X 
382X103 DIG POMPA Adet 8 2 6 7 6 4.206 
38290105 KOMPRESÖR Adet 4 3 4 6 6 23.795 
38290106 POM.KOMP.AKSAM TL. 3 1 3 4 3 740 
38290201 VAN.ASPI SAN.TIP Adet 6 6 4 4 4 1.360 
382X202 HAV.,KLİMA EV Adet 6 4 6 5 3 9.664 
382X203 KLİMA SAN TİP Adet 4 5 4 3 3.655 
382X301 LPG FIRIN EV Adet 6 6 7 9 7 64.817 
38290401 BUZDO <10.5 Adet 2 1 1 1 3 2.950 
38290402 BUZDO 10-15 Adet 4 4 4 5 3 179.504 
38290403 BUZDO >15.5 Adet 1 1 1 1 2 24.096 

'38290404 SU SOĞUTUCU Adet 3 4 3 3 2 665 
382X407 SOG. ÜNİTESİ 5 4 4 3 6.389 

'382X501 ÇAMAŞIR MERDANE Adet 1 1 2 2 2 41.815 
1 382X502 ÇAM. MAK OT. EV Adet 3 2 2 3 3 77.740 

38290503 ÇAM.M.SANTRIFUZ Adet 1 1 1 1 1 7.412 
1382X504 ÇAM M KUC - ORTA Adet 8 8 7 6 5 18.954 

\38290505 ÇAM.KURUT MAK Adet 2 2 2 2 2 361 

(38290507 BULAŞIK M.EV TIPI Adet 2 2 3 3 3 10.173 

382X601 DIKIS MAK.EV Adet 3 2 3 2 3 2.171 
382X602 DIKIS DIG.EV Adet 3 3 3 4 31.746 

Milyon TL 

URET.DEG. URET.DEG. URET.DEG. URET.DEG. URET.DEG. 
1988 1989 1990 1991 1992 

53.197 
21.488 

3.868 
3.218 
7.259 

22.700 

8.580 
8.543 

10.008 
1.532 
8.812 

4.350 
23.961 
91.309 

6.172 
6.368 
5.268 
7.663 

853 
12 

18.968 

7.204 

133.793 
6.213 

323.672 
41.443 

1.585 
10.072 
66.434 

174.186 
13.512 
29.999 

1.846 
28.383 

3.290 
52.077 

89.029 
30.930 

2.077 
2.108 

15.624 

48.650 

4.459 

20.313 
12.982 
13.500 
6.095 
1.057 

12.514 

16.500 
55.376 
37.190 
11.327 
8.434 

12.400 
5.990 

94.460 
1.696 
5.944 

38.028 
8.393 

228.708 
6.989 

435.688 
93.292 

1.210 
22.679 

108.489 
346.689 

16.175 
29.515 

4.704 

59.397 

85.008 

214.093 
45.426 

24.914 
2.898 

22.539 

91.000 
32.736 

4.087 
21.709 

7.899 
1.549 

84.714 

14.200 
88.126 
80.103 
22.944 
20.180 
25.000 
16.490 

129.309 
8.398 
9.617 

20.893 
13.244 

423.479 
12.161 

719.203 
205.471 

1.841 
23.264 

165.097 
729.755 

29.318 
38.358 

6.060 
167.164 

6.827 
158.005 

153.215 
63.592 

9.576 
5.461 

35.282 

1.062 

239.000 

70.182 
22.500 
29.450 
14.053 

168.568 
18.800 

121.925 
21.403 

33.677 
40.400 
14.279 

194.232 
6.381 

10.170 

56.230 
27.024 

834.822 
142.489 

1.002.093 
334.503 

4.522 

149.822 
1.530.452 

38.762 
30.225 

11.879 
366.816 

52.791 
265.396 

311.642 
37.876 

6.254 
422 

54.653 
9.228 

543 

361.000 

7.485 
124.059 

27.400 
55.750 
33.950 

3.922 
438.097 

14.200 
215.500 
118.411 

17.136 
34.808 
55.200 
13.955 

429.840 
1.994 

18.090 
130.214 

54.884 
1.400.016 

363.833 
1.893.485 

557.038 
690 

71.066 
3.331.232 

48.419 
22.971 
23.429 

934.106 
53.809 

317.809 

URET.DEG. 
1993 

684.927 
50.406 
18.031 
4.314 

27.153 
29.099 

813 

541.000 
17.702 

156.496 
16.773 

126.400 
57.781 
11.597 

928.154 
29.100 

231.400 
267.564 

58.340 
77.337 

107.900 
27.234 

814.280 
9.031 

39.000 
206.936 
112.076 

2.062.079 
1.961.003 
1.872.629 

769.388 
2.486 

126.253 
5.882.807 

60.492 
26.639 
25.775 " 

1.989.200 ) 
67.788 

439.400 

73 



seçilmiş mallar üretimi Milyon TL 

BİRİM FİRMA SAYISI URET.DEG. URET.DEG. ÜRET.DEG URET.DEG. URET.DEG. URET.DEG. URET.DEG. 
Madde F87 F88 F89 F90 F91 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

38290701 KULE VİNCİ,DIDERLERI Adet 9 10 6 5 5 8.909 9.591 7.299 10.390 25.360 11.673 27.300 

38290702 FORKLIFT Adet 4 4 4 4 3 5.139 11.483 17.075 39.762 63.639 91.996 204.106 

38290703 DIG KALDIR. M AK. Adet 4 4 5 5 5 1.224 2.898 3.159 4.847 7.990 9.283 13.846 

38290704 ASANSÖR Adet 4 4 4 5 4 3.091 6.858 17.267 18.211 66.000 51.819 187.978 
38291 004 DIŞLLER Bin Ade 2 1 2 1 2 1.893 3.556 2.297 3.765 8.491 4.783 5.052 
38291 005 DİŞLİ KUTUSU Adet 2 2 2 2 2 1.938 3.380 4.756 7.496 10.484 14.782 29.923 
38291204 HİDROFOR Adet 2 1 3 3 3 324 752 8.202 19.018 30.033 27.431 30.256 
38291205 RULMAN Bin Ade 1 1 1 1 1 3.809 32.637 63.168 111.106 167.420 288.888 447272 
38291207 AV TÜFEĞİ Bin Ade 2 2 2 2 2 3.629 11.794 17.696 31.196 40.022 105.766 154.601 

38291 208 DIG.SİLAH ... Bin Ade 2 2 2 2 2 61.191 81.944 116.738 304.045 663.783 473.948 751.322 
38291 21 2 DİG M AK AKSAM TL 8 9 7 7 5 20.691 39.169 42.937 35.869 104.549 62.500 101.000 
38291 21 3 VANA VALFLER Bin Ade 4 5 6 6 5 7.616 9.179 20.426 36.896 31.550 50.500 128.731 

38291215 GAZ REG.DEDANTOR Bin Ade 3 2 2 2 2 2.313 3.163 5.000 6.226 33.937 191.033 

38291218 DIGMAK. Adet 9 8 6 5 3 3.940 12.798 20.944 52.467 101.778 167.760 370.000 
38330303 KLİMA EV TIPI 24.588 

TOPLAM 813.161 1.437.041 2.340.582 4.369.367 7.476.072 12.955.544 22.603.788 

TOPLAM. ÜRETİMLER 

KAYNAK:DIE,DPT 
rsıc 
K0DÜ 1987 1988 1989 

ÜRETİM DEĞERLERİ 
1990 1991 1992 1993 

3821 21.333 56.427 97.407 225.167 168.871 334.506 730.554 
3823 31.755 53.729 78.831 133.952 176.596 179.454 291.467 
3824 102.492 142.473 250.286 433.469 835.378 1.389.074 2.324.304 

3825 65.951 116.637 65.421 132.720 184.287 196.260 436.096 
3829 652.001 1.227.786 2.037.040 3.748.499 6.687.834 11.479.946 20.168.080 
TOPL 873.532 1.597.052 2.528.987 4.673.806 8.052.967 13.579.239 23.950.501 

ÜRETİMLERDEKİ DEĞER ARTIŞLARI 

1988/87 1989/88 1990/89 1991 /90 1992/91 1993/92 
DEĞER DEĞER DEĞER DEĞER DEĞER DEĞER 

3821 165 73 131 -25 98 118 
3823 69 47 70 32 2 62 
3824 39 76 73 93 66 67 
3825 77 -44 103 39 6 122 
3829 88 66 84 78 72 76 
TOPLAM 83 58 85 72 69 76 
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MAKINA İMALAT SAN. İTHALAT DEĞERLERİ CARI MİL. $ 
MAKINA GRUPLARI 1995 1994 1993 1992 1991 

1 .GRUP türbinler 53 66 105 62 123 

2.GRUP stasyoner motor 38 19 29 20 12 
3.GRUP diğ. güç mak. 15 10 12 34 23 

4.GRUP tav ocakları 13 20 26 34 23 

5.GRUP haddeleme mak. 110 104 28 19 46 

6.GRUP metal işi. mak. 219 182 271 184 231 

7.GRUP ağaç işi. mak. 29 15 23 12 17 

8.GRUP el ile kullanılan mot. cihaz 43 24 40 25 23 

9.GRUP kaynak mak. 10 19 16 9 15 

10.GRUP kalıp, derece, model 60 76 58 47 56 
11.GRUP gıda san.mak. 197 188 205 148 123 

12.GRUP kağıt san. mak. 93 21 25 32 60 

13.GRUP basım san.mak. 129 77 180 89 69 

14.GRUP tekstil san.mak. 1.339 594 972 725 521 

15.GRUP deri san.mak. 23 11 13 7 5 

16.GRUP plastik işi. mak. 130 119 128 73 95 

17.GRUP toprak mak. 22 30 30 21 19 

18.GRUP inşaat ve maden mak. 257 179 326 220 231 

19.GRUP diğ.mak.(3824 diğer) 140 93 128 76 86 

20.GRUP büro mak. 36 23 32 36 50 

21.GRUP hesap 18 8 15 10 10 

22.GRUP yazı ve hesap mak. 4 3 6 6 9 

23.GRUP bilgiişlem mak. 596 345 506 434 406 

24.GRUP tartı aletleri 10 16 13 10 7 
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MAKINA İMALAT SAN. İTHALAT DEĞERLERİ CARI MİL. $ 
MAKINA GRUPLARI 1995 1994 1993 1992 1991 

25.GRUP buzdolabı (top.) 43 33 59 22 13 

841821** 28, 24,6 47,< 18,g 11,e 
26.GRUP çamaşır mak. 25 24 32 16 18 

845011** 19,£ 14,S 18,£ 15,6 18, C 

27.GRUP bulaşık mak. 11 13 28 44 69 

28.GRUP çam. kurutma mak. 0 0 0 0 0 

29.GRUP fırın 1 1 1 0 1 

30.GRUP dikiş mak. 149 58 98 68 67 

31.GRUP sıvı pompası 143 102 130 122 114 

32.GRUP kompresör 105 59 75 88 66 

33.GRUP ısıtma, soğutma, klima cih. 290 228 267 213 180 

34.GRUP kaldırma, taşıma mak. 155 155 181 156 124 

35.GRUP filtre ve tasfiye cih. 143 89 89 63 54 
36.GRUP rulman(top.) 109 73 105 90 84 
848210** 35,£ 21,7 31,2 28,4] 28,2 
848220** 30.£ 21,e 37,d 28,£ 23,C 

37.GRUP dişli ve sistemleri 30 41 33 31 32 
38.GRUP conta 21 17 15 20 11 

39.GRUP makina elemanı(diğer) 94 67 103 105 84 

40.GRUP valfler ve sanayi muslukları 113 80 107 105 77 

41.GRUP diğ.mak.(3829 diğer) 279 242 298 210 207 

42.GRUP çeşitli silah(top.) 70 84 130 58 115 

87 10 00 ** 43,C 70,2 111 ,c 51,9 108,C 
43.GRUP mühimmat 14 6 2 2 1 

44.GRUP av tüfeği 5 4 5 2 2 

45.GRUP av fişeği 7 3 3 2 1 



1 M AKINA İMALAT SAN. İHRACAT DEĞERLERİ CARI MİL. $ 
MAKINA GRUPLARI 1995 1994 1993 1992 1991 

1 GRUP türbinler 0 0 0 0 1 

2.GRUP stasyoner motor 1 1 1 0 1 

3.GRUP diğ. güç mak. 1 0 0 0 0 

4.GRUP tav ocakları 0 0 0 0 0 

5.GRUP haddeleme mak. 5 2 1 1 1 

6.GRUP metal işi. mak. 26 18 13 17 15 

7.GRUP ağaç işi. mak. 6 5 6 3 2 
8.GRUP el ile kullanılan mot. cihaz 2 2 1 0 0 

9.GRUP kaynak mak. 1 1 0 0 0 

10.GRUP kalıp, derece, model 5 9 4 3 3 

11.GRUP gıda san.mak. 48 51 33 32 21 

12.GRUP kağıt san. mak. 1 2 1 2 0 

13.GRUP basım san.mak. 3 3 1 1 3 

14 GRUP tekstil san.mak 17 11 11 6 3 

15.GRUP deri san.mak. 7 10 4 4 7 

16.GRUP plastik işi. mak. 6 9 5 6 2 
17.GRUP toprak mak. 2 1 1 1 0 

18.GRUP inşaat ve maden mak. 48 35 20 21 18 

19.GRUP diğ.mak.(3824 diğer) 4 3 3 5 2 

20.GRUP büro mak. 2 1 2 1 1 

21.GRUP hesap 1 1 2 1 1 

22.GRUP yazı ve hesap mak. 0 0 0 0 0 

23.GRUP bilgiişlem mak. 7 8 5 13 15 

24.GRUP tartı aletleri 2 1 1 1 1 
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MAKINA İMALAT SAN. 
MAKINA GRUPLARI 

İHRACAT DEĞERLERİ CARI MİL. $ 
1995 1994 1993 1992 1991 | 

25.GRUP buzdolabı (top.) 132 87 67 51 29 

841821** 125 85,2 65,7 49,4 28,6 
26.GRUP çamaşır mak. 9 4 2 1 1 

845011** 7,3 2,6 1,4 0,5 
27.GRUP bulaşık mak. 1 0 0 0 0 

28.GRUP çam. kurutma mak. 1 0 0 0 0 

29.GRUP fırın 10 6 5 11 9 

30.GRUP dikiş mak. 6 5 6 5 5 

31.GRUP sıvı pompası 24 24 19 18 12 

32.GRUP kompresör 14 9 6 6 11 

33.GRUP ısıtma, soğutma, klima cih. 27 21 15 11 7 

34.GRUP kaldırma, taşıma mak. 23 14 10 8 7 

35.GRUP filtre ve tasfiye cih. 8 6 4 8 7 

36.GRUP rulman(top.) 12 7 4 2 1 

848210** 9,7İ 6,6 3.2 1,3 1,' 

848220** 
37.GRUP dişli ve sistemleri 1 1 0 1 1 
38.GRUP conta 3 1 1 1 1 

39.GRUP makina elemanı(diğer) 8 5 4 4 2 
40.GRUP valfler ve sanayi muslukları 20 16 9 13 4 

41.GRUP diğ.mak.(3829 diğer) 12 15 11 4 3 

42.GRUP çeşitli silah(top.) 4 1 2 2 1 

87 10 00 ** 2,2 0, 1,4 2,4 1,2 
43.GRUP mühimmat 3 5 3 2 0 

44.GRUP av tüfeği 5 3 3 3 4 

45.GRUP av fişeği 0 0 0 0 0 
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MAKİNA İMALAT SANAYİİ’NDE KORUMALAR 

(X) 
GRUPLAR 1989 FİİLİ 

KON.FONU TOPLAM 

1990 FİİLİ 
KON.FONU TOPLAM 

1993 FİİLİ 
AT + EFTA TOPLAM 

199/4 FIILI(8 AY) 
AT+EFTA TOPLAM 

1994 TEÖRİK(8 AY) 
AT+EFTA TOPLAM 

KUVVET MAKINALARI 
METAL İŞLEYEN M AK. 
ÖZEL SANAYİİ MAK. 
BİLGİ İŞLEM MAK. 
BUZDOLABI 

ÇAM. MAK. 
DİĞER SANAYİİ MAK 

0,22 3,61 0,39 4,79 5,74 5,67 3,88 3,93 7,47 10,21 
4.491 7,48İ 2,27 7,56 4,86" 5,30 3,91 4,27 10,53 12,82 
5,33 6,88 3,80 7,97 2,89 3,11 3,21 3,33 9,46 11,53 
2,78 5,09 3,48 7,44 2,67 3,92 0,46 2,58 7,61 9,99 
4,41 24,11 2,25 26,94 27,34 38,17 15,66 22,30 18,93 22,34 
2,94 31,05 10,52 38,33 36,35 36,12 16,83 16,91 20,00 24,25 
3,96 14,82 3,38 16,94 13,27 13,71 7,57 7,93 17,48 19,85 

TOPLAM 4,19 9,56 3,46 10,72 6,97 7,60 4,79 5,31 12,60 14,92 

KAYNAK: DPT-B İM 

79 



1995 YILI İHRACATI, ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR İMALAT SANAYİİ 
ÜLKE ADI MİKTAR-1 (Kg) MİKTAR-2 (Adet) TUTAR MİL.$ % PAY 

FRANSA - (AET) 9449024 275443 32,1 6,2 
BELCIKA-LUKS.- (AET) 2312500 105736 7,7 1,5 
HOLLANDA - (AET) 3162816 63823 12,8 2,5 
FED.ALM. - (AET) 15462902 1218812 81,8 15,7 
İTALYA - (AET) 8436461 612136 21,7 4,2 
INGİLTERE - (AET) 18518850 926063 44,1 8,5 
İRLANDA - (AET) 635402 102310 1,9 0,4 
DANİMARKA - (AET) 155559 1804 0,8 0,2 
YUNANİSTAN- (AET) 1158041 524976 5,0 1,0 
PORTEKİZ - (AET) 1455923 123688 5,8 1,1 
ISPANYA - (AET) 1782834 30779 6,1 1,2 
AVUSTURYA - (AET) 876150 9047 4,3 0,8 
İSVEÇ - (AET) 81659 1371 0,5 0,1 
FİNLANDİYA- (AET) 121176 2475 0,6 0,1 

| AT TOPLAMI 63609297| 3998463| 225,1 | 43,2 | 
A.B.D (POR.RIK.DAHL) 7976387 188005 39,5 7,6 
RUSYA FEDERASYONU 6021581 599069 28,2 5,4 
ROMANYA 4519467 236175 20,4 3,9 
CEZAYİR 6755217 122364 20,1 3,8 
KAZAKİSTAN 1988286 26921 12,8 2,5 
AZARBEYCAN 975457 32586 11,1 2,1 
TUNUS 3808283 70720 11,1 2,1 
KESİNLEŞMEMİŞ ULKEL. 2038750 113401 9,6 1,8 
MISIR 1875280 223310 8,9 1,7 
SURİYE 3013760 486312 8,2 1,6 
SUUDİ ARABİSTAN 1911219 111356 7,1 1,4 
K.K.TURK CUMHURİYETİ 1378310 108508 6,9 1,3 
BULGARİSTAN 2072675 78084 6,9 1,3 
URDUN 1505010 75079 6,5 1,2 
UKRAYNA. 1280251 136787 6,3 1,2 
LU3İMAN 1854342 352856 5,8 1,1 
TÜRKMENİSTAN 877200 66830 4,9 0,9 
ÖZBEKİSTAN 486069 19305 4,9 0,9 
HİNDİSTAN 1270335 3201 4,5 0,9 
İSRAİL 1449543 5341 31 4,4 0,9 
GÜNEY AFRİKA 969625 65055 4,4 0,8 
KIRGIZİSTAN 1045339 15611 4,1 0,8 
FAS 1251865 34194 3,7 0,7 
TACİKİSTAN 208339 933 3,7 0,7 
B.A. EMİRLİKLERİ 1126698 60560 3,4 0,7 
PAKİSTAN 497074 33028 3,2 0,6 
İSVİÇRE 900764 19043 3,1 0,6 
MAKEDONYA 1146430 319992 3,0 0,6 
LITVANYA 762709 69876 2,7 0,5 
LİBYA 760284 25854 2,6 0,5 
IRAN 361352 5244 2,3 0,4 
AVUSTRALYA 655027 6074 2,1 0,4 

2 MİLYON $< ÜLKELER TOPLAMI 7392384 598669 29,7 5,7 

TOPLAM 133744609 8837596 521,1 100,0 
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1993 YILI İHRACATI 
ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR SANAYİİ TUTAR 
ÜLKE ADI MİKTARI CKj) MİKTAR2(aj.) (MİL. DOLAR) 

FRANSA - (AET) 2.585.247 290.091 9,3 
BEL-LÜKS. - (AET) 1.763.563 270.529 5,9 
HOLLANDA - (AET) 999.484 20.019 5,4 
FED.ALM - (AET) 7.165.575 656.917 31,1 
İTALYA - (AET) 4.097.166 1.199.732 12,4 
INGİLTERE - (AET) 6.992.833 464.761 17,0 
İRLANDA - (AET) 53.791 2.030 0,3 
DANİMARKA - (AET) 81.693 4.651 0,4 
YUNANİSTAN- (AET) 798.310 421.088 3,4 
PORTEKİZ - (AET) 561.621 15.765 1,9 
ISPANYA - (AET) 1.885.857 29.361 5,8 
A.B.D (POR.RIK.DAHL) 4.221.632 168.184 19,2 
TÜRKMENİSTAN 1.551.614 27.107 18,1 
RUSYA FEDERASYONU 2.304.850 133.580 13,9 
ÖZBEKİSTAN 1.054.868 4.328 12,2 
CEZAYİR 4.567.213 45.479 10,7 
KAZAKİSTAN 1.182.725 48.164 9,9 
SUUDİ ARABİSTAN 2.708.423 135.106 9,7 
MISIR 2.322.494 140.913 9,3 
ROMANYA 1.305.954 45.107 8,0 
BULGARİSTAN 1.668.843 46.780 6,3 
SURİYE 2.183.639 1.071.457 6,0 
TUNUS 1.977.661 25.217 5,9 
URDUN 1.449.260 68.780 5,8 
IRAN 1.348.544 159.575 5,4 
PAKİSTAN 1.150.960 56.475 4,8 
LÜBNAN 1.369.930 521.339 4,6 
K K.TURK CUMHURİYETİ 917.435 139.434 4,2 
AZARBEYCAN 467.874 20.454 4,1 
LİBYA 687.189 43.532 3,4 
AVUSTURYA 836.984 10.228 3,2 
İSRAİL 564.843 173.739 2,1 
İSVİÇRE 649.117 2.734 2,1 
B A EMİRLİKLERİ 764.417 22.375 2,0 
POLONYA 562.624 30.566 1,9 
ARNAVUTLUK 524.666 11.052 1,7 
KIRGIZİSTAN 56.339 1.849 1,7 
NORVEÇ 25.663 179 1,5 
FAS 479.798 10.952 1,4 
UKRAYNA 197.477 29.730 1,1 
MAKEDONYA 278.555 30.875 1,1 
1 MİL $>İHRACAT 66.366.731 6.600.234 274,2 

TOPLAM 69.561.699 7.304.721 290,5 
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1990 YILI İHRACATI 
ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR SANAYİİ 
ÜLKE ADI MİKTAR%) 

TUTAR 

MİKTAR2m)(MIL. DOLAR) 

FRANSA - (AET) 3.528.209 38.992 14,7 
BEL.-LÜKS.- (AET) 521.748 147.214 2,4 
HOLLANDA - (AET) 399.627 11.668 1,9 
FED.ALM. - (AET) 9.096.719 407.399 27,7 
İTALYA - (AET) 2.458.059 574.392 9,0 
INGİLTERE - (AET) 5.894.741 689.744 29,7 
İRLANDA - (AET) 4.486 283 0,0 
DANİMARKA - (AET) 79.101 233 0,4 
YUNANİSTAN- (AET) 717.665 125.766 2,8 
PORTEKİZ - (AET) 97.663 6.006 0,5 
ISPANYA - (AET) 501.419 26.031 1,6 
A.B.D (POR.RIK.DAHL) 6.960.249 144.417 18,4 
IRAK 1.781.301 682.107 7,7 
RUSYA 1.897.556 189.558 7,3 
SUUDİ ARABİSTAN 1.437.435 80.739 4,6 
IRAN 452.944 89.276 3,6 
K.K.TURK CUMHURİYETİ 971.583 135.794 3,5 
LİBYA 788.692 71.850 3,5 
MISIR 1.526.414 1.697.778 3,3 
SURİYE 855.197 702.373 2,6 
YUGOSLAVYA 586.183 20.290 2,5 
G.AFRIKA VE NAMIBIA 444.593 941 2,3 
İSVİÇRE 618.081 50.685 2,2 
URDUN 661.182 34.468 2,1 
AVUSTURYA 456.824 9.938 2,1 
TUNUS 290.289 5.129 1,9 
LÜBNAN 588.643 517.876 1,8 
PAKİSTAN 285.725 23.797 1.6 
CEZAYİR 138.600 90.468 1,1 
FİNLANDİYA 227.272 382 1,0 
1 MIL>TOPLAMI 44.268.200 6.575.594 163,7 

TOPLAM 46.573.628 7.083.597 172.3 
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1995 YILI İTHALATI, ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR İM. SAN. 
ÜLKE ADI MİKTAR-1 (Kg) MİKTAR-2 (Adet) TUTAR MİL.$ % PAY 

FRANSA - (AET) 14981965 1029900 292,4 5,5 
BELÇİKA-LÜKS.- (AET) 10714880 235793 143,7 2,7 
HOLLANDA - (AET) 4602410 82202 92,4 1,7 
FED.ALM. - (AET) 72465621 2154278 1410,3 26,5 
İTALYA - (AET) 68794076 4869454 970,4 18,2 
INGİLTERE - (AET) 20323130 1416970 371,6 7,0 
İRLANDA - (AET) 503172 14824 16,2 0,3 
DANİMARKA - (AET) 2455885 54048 30,7 0,6 
YUNANİSTAN - (AET) 1267029 9911 6,9 0,1 
PORTEKİZ - (AET) 198620 6768 3,5 0,1 
ISPANYA - (AET) 9489619 309194 74,5 1,4 
İSVEÇ - (AET) 4169008 96618 70,7 1,3 
FİNLANDİYA- (AET) 1220962 4433 22,5 0,4 
AVUSTURYA - (AET) 4756916 73856 61,5 1,2 

AT TOPLAMI 215943293| 10358249| 3567,4 | 66,9 I 
JAPONYA 20687588 1032167 526,1 9,9 
A.B.D (POR.RIK.DAHL) 16231148 1433698 481,8 9,0 
İSVİÇRE 16021212 191197 350,0 6,6 
TAIVVAN 7238464 983168 110,7 2,1 
GÜNEY KORE 9263061 241362 64,7 1,2 
KANADA 968013 11450 28,5 0,5 
CİN HALK CUMHURİYETİ 4146916 2927359 27,8 0,5 
CEK CUMHURİYETİ 1844595 12401 26,9 0,5 
HONG KONG 1148185 1171403 24,2 0,5 
RUSYA FEDERASYONU 7644875 8132 21,4 0,4 
SİNGAPUR 488037 189937 16,8 0,3 
İSRAİL 543168 45360 9,3 0,2 
MALEZYA 517116 234010 8,9 0,2 
BREZİLYA 900470 58498 8,2 0,2 
BULGARİSTAN 2653151 4080 7,8 0,1 
NORVEÇ 924637 570 7,1 0,1 
KESİNLEŞMEMİŞ ULKEL. 1245014 113772 6,2 0,1 
SİLİ 213913 0 5,7 0,1 
POLONYA 772045 880 5,2 0,1 
TAYLAND 278314 99746 5,1 0,1 
ROMANYA 1108057 3348 4,6 0,1 
MACARİSTAN 288582 92 2,3 0,0 
HİNDİSTAN 222164 36919 2,1 0,0 

2 MİLYON $< ÜLKELER TOPLAMI 2737190 122565 12,9 0,2 

TOPLAM 314029208 19280363 5331,5 100,0 
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1993 YILI İTHALATI 
ELEKTRİKSİZ MAKİNAL4R SANAYİİ 
ÜLKE ADI MİKTARIO^T MİKTAR2(A4.) 

TUTAR 

(MİL.DOLAR) 

FRANSA - (AET) 23.054.383 1.129.700 313,3 
BEL.-LÜKS.- (AET) 10.551.166 143.367 132.5 
HOLLANDA - (AET) 5.511.471 229.010 108,0 
FED.ALM. - (AET) 77.814.964 2.982.270 1.215,8 
İTALYA - (AET) 63.057.346 595.005.732.621 757,8 
INGİLTERE - (AET) 19.991.280 965.940 346,6 
İRLANDA - (AET) 402.682 20.043 11,9 
DANİMARKA - (AET) 1.882.127 73.372 40,9 
YUNANİSTAN- (AET) 1.304.369 16.843 5,8 
PORTEKİZ - (AET) 185.124 81 7,1 
ISPANYA - (AET) 4.503.954 154.682 64,5 
JAPONYA 30.117.369 998.842 513,3 
A.B.D (POR.RIK.DAHL) 23.722.829 728.109 454,7 
İSVİÇRE 13.545.774 463.017 298,1 
TAIWAN 5.974.511 973.413 94,2 
AVUSTURYA 4.884.811 33.270 71,5 
GÜNEY KORE 10.675.926 270.671 69,0 
İSVEÇ 4.913.186 70.519 59,3 
RUSYA FEDERASYONU 10.385.998 22.864 35,2 
POLONYA 1.895.955 14.223 22,2 
FİNLANDİYA 1.293.303 1.729 17,0 
SİNGAPUR 570.979 176.204 15,6 
BREZİLYA 2.469.210 218.201 13,3 
HONG KONG 452.973 1.054.816 12,8 
NORVEÇ 411.213 436 12,0 
CİN HALK CUMHURİYETİ 2.697.448 1.674.913 10,6 
KANADA 545.790 4.825 9,4 
BULGARİSTAN 3.723.106 11.804 6,4 
MACARİSTAN 386.052 3.945 6,0 
İSRAİL 432.856 61.790 5,2 
UKRAYNA 1.456.946 32.333 3,3 
TAYLAND 185.571 104.944 2,3 
HİNDİSTAN 325.390 24.495 1,9 
MALEZYA 109.601 78.498 1,4 
SUUDİ ARABİSTAN 295.079 3.038 1,1 
SLOVENYA 229.011 7.095 1.0 
1 MİL $>İTHALAT 329.959.753 595.018.481.923 4.741 

TOPLAM 350.598.244 595.018.564.208 4.81 1,0 
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1990 YILI İTHALATI 
ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR SANAYİİ 
ÜLKE ADI MİKTARU^) 

TUTAR 
MİKTAR2to)(MİL.DOLAR) 

FRANSA - (AET) 11.427.079 541.038 192.6 

BEL-LÜKS. - (AET) 6.929.374 26.504 91,1 
HOLLANDA - (AET) 2.931.827 83.639 59,7 

FED.ALM. - (AET) 65.778.057 1.168.544 1 025,9 
İTALYA - (AET) 39.271.224 1.772.187 544.7 

INGİLTERE - (AET) 13.897.137 616.124 224,7 
İRLANDA - (AET) 417.522 18.187 8,8 
DANİMARKA - (AET) 1.102.998 25.452 17.0 

YUNANİSTAN- (AET) 60.266 237 0.6 
PORTEKİZ - (AET) 172.857 210 2,8 

ISPANYA - (AET) 2.867.808 118.362 46.7 

A.B.D (POR.RIK.DAHL) 12.786.355 356.227 313 3 

JAPONYA 24.724.636 469.458 282,2 
İSVİÇRE 14.151.229 120.627 241,1 
POLONYA 8.374.396 9.010 61,8 
İSVEÇ 2.725.576 46.246 46,4 
TAIWAN 3.046.504 508.684 42,1 
AVUSTURYA 2.629.912 16.563 42,1 
ÇEKOSLOVAKYA 8.492.741 29.947 38,7 
FİNLANDİYA 957.841 8.504 21,0 
GÜNEY KORE 1.313.902 76.200 12,5 
SİNGAPUR 661.473 72.620 12,4 
DEMOKRATİK ALMANYA 1.164.836 8.158 11,5 
RUSYA 3.218.960 12.298 11,4 
NORVEÇ 359.495 13.609 6,7 
HONG KONG 329.439 195.749 6.5 

BREZİLYA 1.038.521 26.407 6,4 
ROMANYA 1.481.089 2.109 5,5 
CİN HALK CUMHURİYETİ 1.538.501 65.249 5,5 
KANADA 283.726 5.671 4,1 

MACARİSTAN 551.179 2.487 4,1 

YUGOSLAVYA 260.298 4.615 2,6 
İSRAİL 263.277 6.459 2,2 
VENEZUELA 176.416 24.000 1,8 
HİNDİSTAN 212.879 60 1,5 
MEKSİKA 131.571 9.992 1,0 

1 MIL>TOPLAMI 235.730.901 6.461.433 3.399,2 

TOPLAM 236.697.868 6.475.220 3.405,6 
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MAKINA İMALAT SANAYİİ 1991 YIU İSTİHDAMININ 
İŞTİGAL ALANLARINA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI 

MAKINA İMALAT SANAYİİ İSTİHDAM fot? EGE BOL. MARMARA BOL. İÇ ANADOLU BOL. DİĞER BÖLGELER 
1 - Motorlar ve Türbinler 1398 0 1194 0 204 

2-Takım Tezgahlan 4119 507 2145 1453 14 

3-Özel Sanayi Makinaları 6554 1517 1606 2783 648 

4- İnşaat ve Maden Mak. 1778j 147 248 870 513 

5-Büro ve Hesap Mak. 603j 203 371 10 19 

6-Dayanıklı Tüketim 8042 0 6067 1263 712 

7-Kaldırma ve Taşıma Mak. 2209 50 1887 252 20 

8-Pompa ve Kopresör 1831 88 604 854 285 
9-Silahlar 8811 0 0 8651 160 

10-Diğer Mak ve Ekipman 6354 1220 3819 1020 295 
TOPLAM İSTİHDAM 41699 3732 17941 17156 2870 

KAYNAK: DİE, DPT 
1991 YILI VERİLERİ KULLANILDI 

MAKINA İMALAT SANAYİİ İSTANBUL ANKARA İZMİR KOCAELİ KONYA 

1 - Motorlar ve Türbinler 1194 
2-Takım Tezgahları 1131 194 462 686 129 

3-Ozel Sanayi Makinaları 1409 1204 1172 36 171 

4-İnşaat ve Maden Mak. 41 799 147 207 

5-Büro ve Hesap Mak. 371 203 

6-Dayanıklı Tüketim 1240 2544 

7-Kaldırma ve Taşıma Mak. 1856 217 50 31 

8-Pompa ve Kopresör 604 854 75 
9-Silahlar 2809 125 

10-Diğer Mak ve Ekipman 3025 721 1180 266 170 
TOPLAM İSTİHDAM 10871 6798 3289 3770 595 

KAYNAK:DIE,DPT 
1991 YILI VERİLERİ KULLANILDI 



BAZI ÖNEMLİ ÜLKELERİN MAKİNA İMALAT VE ALTSEKTÖRLERİ BAZINDA İHRACAT VE İTHALATLARI 

71 KUVVET MAKİNALARI İHRACAT İTHALAT MİLYON $ 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALMANYA 6.886 8.460 9.219 9.591 11.195 12.214 3.286 4.133 4.854 5.338 6.711 7.232 

FRANSA 3.406 4.179 4.882 5.043 7.801 7.825 3.168 4.068 3.840 4.594 6.073 6.689 

İTALYA 1.897 2.314 2.190 2.512 2.844 2.954 1.442 1.725 2.007 2.174 2.487 2.559 

INGİLTERE! 4.761 5.326 6.920 7.747 9.398 8.964 3.281 4.127 5.424 5.708 6.272 5.911 
İSPANYA 394 497 614 823 1.078 913 1.320 1.814 1.860 2.232 

KANADA 2.424 2.673 3.104 3.388 3.427 3.842 3.709 5.016 5.346 5.332 

TÜRKİYE 27 84 45 47 368 441 458 446 

KAYNAK:OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991-90-89 
SITC REV. 3 

72 BELİRLİ SAN. MAK. İHRACAT 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALMANYA 15.831 18.912 20.827 22.293 26.587 25.057 3.522 4.269 4.889 5.502 7.513 8.986 

FRANSA 3.620 4.189 4.853 5.244 6.427 5.846 3.830 5.099 6.213 6.803 8.032 7.161 

İTALYA 6.516 7.915 9.097 10.603 12.521 12.165 2.265 3.286 3.747 3.788 4.706 4.471 
İNGİLTERE 4.527 5.403 5.858 6.167 7.574 6.929 3.444 4.669 6.192 6.309 6.279 5.309 

ISPANYA 453 636 725 871 1.039 1.285 2.196 2.821 3.222 3.794 

KANADA 1.628 1.798 1.892 2.097 1.938 4.021 4.520 4.992 5.183 4.827 

TÜRKİYE 54 416 128 43 1.096 983 896 819 

İTHALAT MİLYON $ 

KAYNAK:OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991 -90-
SITC REV. 3 
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73 METAL İŞLEYEN MAK. İHRACAT İTHALAT MİLYON $ 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALMANYA 4.537 5.303 5.627 5.975 7.101 7.328 1.665 1.931 2.008 2.273 3.372 3.635 

FRANSA 658 696 953 893 1.146 1.135 995 1.230 1.542 1.727 2.480 2.187 

İTALYA 1.569 1.912 2.092 2.373 2.894 2.873 563 890 1.047 1.185 1.505 1.562 

INGİLTERE 870 1.115 1.390 1.224 1.633 1.435 966 954 1.432 1.556 1.771 1.521 

ISPANYA 243 315 368 427 648 205 426 515 628 829 

KANADA 247 190 188 279 303 1.047 999 1.056 985 907 

TÜRKİYE 10 10 16 15 157 144 146 141 

KAYNAK:OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991 -90-89 
SITC REV. 3 

74 DİĞER SAN. M AK.VE AKŞAMI İHRACAT 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALMANYA 15.428 18.273 21.051 22.498 27.795 27.866 5.271 6.493 7.375 8.246 11.403 13.166 

FRANSA 4.833 5.533 6.333 6.966 8.950 8.966 4.569 5.857 7.031 7.627 9.611 9.582 

İTALYA 6.347 7.967 8.943 9.989 12.203 12.991 2.554 3.349 4.088 4.564 5.552 5.686 

INGİLTERE 4.379 5.014 6.373 6.600 8.135 7.987 3.974 4.854 6.311 6.822 7.771 7.425 

ISPANYA 775 1.006 1.233 1.455 1.922 1.360 2.146 2.762 3.221 4.236 

KANADA 1.145 1.277 1.764 1.927 2.204 2.851 3.214 5.626 6.294 6.101 

TÜRKİYE 107 205 131 77 626 741 720 674 

İTHALAT MİLYON $ 

KAYNAK:OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991-90-89 
SITC REV. 3 
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75 BÜRO MAK'MALARI İHRACAT İTHALAT MİLYON $ 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALMANYA 6.696 7.865 7.903 8.526 9.792 9.865 7.332 9.178 10.386 12.075 14.890 16.949 
FRANSA 3.657 4.830 4.888 5.184 5.815 6.266 5.455 7.019 8.188 8.554 10.026 9.838 

İTALYA 2.499 2.852 3.438 4.107 4.367 4.313 3.218 4.413 5.216 4.964 5.695 6.040 

INGİLTERE 5.220 7.366 9.440 9.998 11.349 11.628 6.664 8.918 11.198 12.363 13.754 13.403 

ISPANYA 641 766 830 889 1.012 1.616 2.157 2.818 3.083 3.601 
KANADA 1.358 1.880 2.162 2.038 2.407 3.462 4.357 4.927 5.186 5.172 

TÜRKİYE 1 3 1 8 170 247 280 270 

KAYNAK:OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991 -90-89 
SITC REV. 3 

MAKİN A İMALAT SAN. TOPLAMI İHRACAT İTHALAT MİLYON $ 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ALMANYA 53.915 64.116 70.254 74.858 89.571 89.658 22.741 27.935 31.520 35.707 47.261 53.603 
FRANSA 16.832 20.123 22.862 24.223 31.285 31.173 19.012 24.503 28.356 31.032 38.702 37.644 

İTALYA 20.397 24.872 27.852 31.957 37.723 38.169 10.605 14.553 17.152 17.860 21.450 21.880 
INGİLTERE 20.627 25.339 31.371 32.960 39.722 38.378 19.295 24.476 31.989 34.314 37.618 35.090 

ISPANYA 2.749 3.535 4.138 4.892 6.347 5.584 8.671 11.245 12.642 15.521 
KANADA 7.049 8.008 9.298 10.008 10.582 16.270 17.798 22.673 23.979 23.246 
TÜRKİYE 209 728 337 205 

... __   

2.574 2.700 2.646 2.491 

KAYNAK.OECD FOREIGN TRADE BY COMMODITIES 1991 -90-89 
SITC REV. 3 
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Tablo 1 a: Stasyoner Motor Sektöründeki önemli Kuruluşlar: 

Sıra 
No: Kuruluşun Adı Yeri Mülkiyeti Üretim Konusu Kapasitesi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Pancar Motor İstanbul Kamu+Özel 7-60 HP Dizel 20.000 Adet 
2. Çelik Montaj İstanbul özel 7-27 HP Dizel+Benzinli 20.000 Adet 
3. Motosan İstanbul özel 8-39 HP Dizel 5.000 Adet 

4 . Arite Motor İstanbul Özel 5-27 HP Dizel+Benzinli 4.000 Adet 
5. Tümosan Konya Kamu 50-90 HP Dizel 30.000 Adet 
6. Tülomsaş Eskişehir Kamu 2400 HP Dizel 60 Adet 

Tablo 1 b: Hidrolik Türbin ve Hidrolik Pompa Sektöründeki Önemli Kuruluşlar: 

Sıra 

No: Kuruluşun Adı Yeri Mülkiyeti Üretim Konusu Kapasitesi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Temsan Diyarbakır Kamu Türbin 1.000 Ton 
2. Türbosan İstanbul Özel Türbin 20 Adet 

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı: 

Tablo 2 : Sektördeki Kurulu Kapasite Durumu: 

Sıra Kapasite 
No. Ana Mallar Birimi 1988 1989 1990 1991 1992 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Tek Silindirli adet 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Dizel-Motosan 

2. çift Silindirli adet 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Dizel-Motosan 

3. Tek Silindirli adet 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 
Dizel-Pancar 

4 . Çok Silindirli adet 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Dizel-Pancar 

5. Muhtelif Benzinli adet 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

ve Dizel-Çelik Motor 
6. Muhtelif Benzinli adet 4.000 4 .000 4 .000 4.000 4.000 

ve Dizel-Arite Motor 

7. 2400 HP dizel adet 60 60 60 60 60 

Tülomsaş 
8. Su Türbini adet 10 10 10 10 20 

Kapasite Kullanım oranları 1988-89 yıllarında % 60-70 ı mertebesinden. 
1992-1993'te % 20-30 mertebesine düşmüştür. 

Kaynak: Sektör Firmalarının raporları. 

3. Üretim: 

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji: 

Bu sektördeki üretim yöntemi ve teknoloji, ABD, AT, EFTA Ülkele- 
lerinde kullanılanlardan, benzer büyüklükte olanlarla, pek farklı değildir, 
üretim, küme imalatı (Lot Production) şeklindedir. 



Tablo 3 a: Birim Üretim Girdileri 
8-19 HP Dizel Motor { 1 adet motor için ) 
( 1992 Yılına Ait ) 

(Cari Fiyatlarla) 

Girdiler Miktar Değer (TL) 
(Mal Bazında) Yerli İthal Yerli İthal 

Pik 127 kg _ 451.000 -

Dövme Çelik 19 kg - 71.000 -

Alüminyum - kg - - -

Saç ve Demir 7 kg - 121.000 -

Diğerleri Muhtelif - 907.000 -

Boya 2 kg - 18.000 -

Tablo 3 b: Birim 
20-39 
( 1992 

üretim Girdileri 
HP Dizel Motor ( 
Yılına Ait ) 

1 adet motor için ) 

(Cari Fiyatlarla) 

Girdiler Miktar Değer (TL) 
(Mal Bazında) Yerli İthal Yerli İthal 

Pik 175 kg - 808.000 -

Dövme Çelik 28 kg - 130.000 -

Alüminyum 1 kg - 13.000 -

Saç ve Demir 30 kg - 221.000 -

Diğerleri Muhtelif - 1.650.000 -

Boya 3 kg - 27.000 -

b) Ürün Standartları: 

Sektörde kullanılan ürün standardı, dünya standartları seviyesindedir. Bu neden- 
le lisans problemi olmayan firmalar. kalite ve standartları ile dünya pazarla-
rı ile rekabet edebilmektedir. Sektörde Türk Standatları Enstitüsü onayı alan 
firmalar ISO 9000-9001 ve 9002 için de girişimlerde bulunmuşlardır. 

c) Üretim Miktarı ve Değeri: 

Tablo 4 : Üretim Miktarı (Birim) 

Y I L L A R 

Sıra No. Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tek Silindirli adet 2. 100 2.301 1.700 952 262 
Dizel-Motosan 

2. Çift Silindirli adet 1.400 550 775 352 680 
Dizel-Motosan 

3. Tek-Çift Silindirli adet 12.000 8.237 12.322 7 .931 5.500 
Dizel-Pancar 

4 . Muhtelif Benzinli adet 12.395 7.631 9.750 5 .920 6.107 
ve Dizel-Çelik Motor 

5. Muhtelif Benzinli adet 0 0 1.070 41 891 
ve Dizel-Arite Motor 

6. 2400 HP dizel adet 60 60 60 60 60 

Tülomsaş 
7. Su Türbini adet 1 0 0 0 0 

Kaynak: Sektör Firmalarının raporları. 



VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

STASYONER MOTORLAR ve TÜRBİNLER 

ALT KOMİSYONU RAPORU 



7.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI { 1995 - 1999 ) 
MAKİNA İMALAT İHTİSAS KOMİSYONU 
STASYONER MOTORLAR ve TÜRBİNLER ALT KOMİSYONU RAPORU 

I. GİRİŞ: 

Sektörün Tanıma ve Sınırlaması: 

Stasyoner motorlar ve türbinler (Kuvvet Makinaları), GTİP'daki 
84.07.90, 84.08.90 ve 84.10 pozisyonuna girenlerden oluşmaktadır. Bunlar, 
stasyoner benzin ve dizel motorları ile hidrolik türbinler ve hidrolik 
motorlardır. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM: 

1. Sektördeki Kuruluşlar: 

Sektördeki belli başlı kuruluşların ünvan, adres, telefon ve faks 
numaraları ile ürün markaları aşağıda sıralanmıştır: 

a) Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Bayrampaşa 34150 İSTANBUL 
Tel. (0212) 545 46 50 Fax. (0212) 578 03 41 
Ürün Markası: PANCAR MOTOR 

b) Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Ankara Asfaltı, Soğanlı Köyü karşısı 
Kartal 81420 İSTANBUL 

Tel. (0216) 306 41 80 Fax. (0216) 353 75 71 
Ürün Markası: LOMBARDİNİ 

c) Motosan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
P.K.85 Bakırköy 34712 İSTANBUL 
Tel. (0212) 550 45 62 Fax. (0212) 550 25 19 
Ürün Markası: SÜPER STAR 

d) Arite Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Cumhuriyet Cad. üftade Sok. No.l 
Ern Han Kat.8 Elmadağ 
Taksim 80230 İSTANBUL 
Tel. (0212) 234 30 91 Fax. (0212) 247 55 68 
Ürün Markası: RUGGERİNİ 

e) Tümosan A.Ş. 
KONYA 
Tel. (0332) 318 20 02 Fax. (0332) 239 06 30 
Ürün Markası: TÜMOSAN-FIAT 

f) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 
26490 ESKİŞEHİR 
Tel. (0222) 234 81 30 Fax. (0222) 231 79 44 
Ürün Markası: TÜLOMSAŞ-PIELSTICK 

g) Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 
Macunköy ANKARA 
Tel. (0312) 436 78 99 Fax. (0312) 346 06 83 
Ürün markası: TEMSAN 

h) Türbosan A.Ş. 
Gümüşsüyü Caddesi, Hastane Yolu No.l 
Maltepe Topkapı İSTANBUL 
Tel. (0212) 567 95 50 Fax. (0212) 577 94 00 
Ürün Markası: TÜR.B0.SAN 
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Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ile verilen hedefler 
ve bunların gerçekleşmeleri: Bu planda verilen hedefler, yukarıdaki tabloda 
görüleçeği gibi gerçekleşmemiş, aksine hedeflerde öngörülen artışlar, düşüş 
olarak gerçekleşmiştir. Bunun başlıca nedeni yurtiçi piyasalardaki talepte 
meydana gelen düşüşler ile gerçekçi olmayan kur politikaları ve çeşitli 
yollarla bu sektöre sübvansiyonlar uygulayan devletlerden yapılan ucuz 
ithalatın kolaylaşmış olmasıdır. 

Tablo 5 : üretim Değeri (Cari Fiyatlarla Milyon TL) 

Y I L L A R 

Sıra No. Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tek Silindirli 1.444 2.720 3.402 3.333 1.998 

2. 
Dizel-Motosan 

Çift Silindirli 1.926 1.208 3.026 2.382 7.338 

3. 
Dizel-Motosan 

Tek ve çift Silindirli 6.808 9.967 20.024 18.386 25.307 

4 . 
Dizel-Pancar 
Muhtelif Benzinli 6.197 7.478 15.990 15.036 17.099 

5. 
ve Dizel-Çelik Motor 
Muhtelif Benzinli 0 0 1.205 0 897 

6. 

7. 

ve Dizel-Arite Motor 
2400 HP dizel 
Tülomsaş 
Su Türbini 

(Belirtilmemiştir) 

23 0 0 0 0 

Kaynak: Sektör Firmalarının raporları, 
d) Maliyetler: 

Maliyetin iki ana unsuru olan Hammadde ve İşçilik, maalesef 
rakip ülke fiyatlarından ucuz değildir. İlk bakışta işçilik ucuz gibi görün¬ 
se de çıplak işçilik ücretlerine binen yan ödemeler ( vergi, sigorta, fon ) 
ve iş verimi gözönüne alındığında, onun da ucuza gelmediği ortaya çıkar. 

4. Dış Ticaret Durumu: 

a) İthalat: 

Sektörde bir kısım ithalat vardır: Bunlar 3 grupta düşünüle¬ 
bilir: 

1) - Bazı özel uygulamalar için spesiyal mallar. 
2) - Çok ucuz ( ve düşük kaliteli ) Çin ve Doğu Bloku malları. 
3) - Yerli üretim yapacağını söyleyen bazı firmaların çok özel 

teşviklerle getirdiği demonte mallar. 

b) İhracat: 

Sektörün ürettiği malların ihracat durumu tablo 6'da gösteril¬ 
miştir : 

Tablo 6: Stasyoner Motor Sektörü İhracatı (Miktar Olarak) 
(Birim) 

Sıra 
No : 

Y I L L A R 

Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 8-39 HP Dizel Motor 

(Komple + CKD ) 
550 670 762 1.108 1.200 

Kaynak : Sektör Firmalarının Raporları. 



Sektörün ihracat potansiyeli vardır. Ancak, EximBank kredileri ve 
garanti sistemi ile desteklenmelidir. ( Mesela rakip Alman malları, Hermes 
Kredisi ile desteklenmektedir. ) 

5. Stok Durumu: 

Sektörde Stok Miktarları, satışlardaki istikrarsız gidiş nedeni ile 
yıldan yıla çok değişken olmuştur. Ayrıca, stok miktarını, mamul, yarı mamul 
ve hammadde olarak değerlendirmek gerekir. 

6. Yurtiçi Tüketimi: 

Üretimin % 85-90'lık kısmı yurt içinde tüketilmektedir. 
Kullanış alanı olarak ta % 75 tarıma dönüktür. 

7. Fiyatlar: 

Her yıl % 60 - 70 enflasyonun olduğu ülkemizde, fiyat hareketlerini 
sıhhatli olarak ortaya koymanın zorluğu gözönüne alınarak, 2 tipik ürünün 
1992 yılı ortasındaki fiyatları aşağıya çıkartılmıştır: 

( KDV dahil fiyatlar "TL" 1992 Yılı İtibariyle ) 

Üretici Toptancı Tüketicinin 
Ürün Cinsi Satış Fiyatı Satış Fiyatı ödediği Fiyat 

16 HP Sade Dizel Motor 8.311.520,- 10.136.000,- 11.149.600,-
32 HP Radyatörlü Dizel Motor 16.714.880,- 20.384.000,- 22.422.400,- 

Sektördeki istihdam son 5 yılda devamlı düşüş göstermiştir: 

Tablo 7: Stasyoner Motor Sektörü İstihdam Durumu (Kişi) 

Y I L L A R 

İşgücü Meslek Dalları 1988 1989 1990 1991 1992 

Yüksek 
Teknik 31 37 30 28 21 
İdari 37 38 36 34 24 

Orta 
Teknik 59 67 63 51 33 

Memur 115 115 95 78 62 

İşçi 
Düz 345 328 258 207 197 

Kalifiye 702 629 519 509 464 

Kaynak: Sektör Firmalarının Raporları. 

9. Sermaye Stoku ve Mevcut Durum: 

Sektördeki firmalar, süregelen enflasyon ve enflasyon nedeniyle 
şişen fakat gerçekte varolmayan kârdan da devletin vergi alması nedeniyle 
sermayelerini hemen hemen sıfırlamış durumdadırlar. 

Pek çok fabrika, zamanla değer kazanmış fabrika arsasını satıp, 
işçilerinin kıdem tazminatını ancak karşılayabilecek durumdadır. 



III. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER: 

Yeni Plan Döneminde olabilecek gelişmeler. Devletimizin izleyeceği 
" Yeni Bir Sanayi Politikası " na bağlıdır. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR : 

Bu sektörde bugün için planlanan yatırım yoktur. 

V. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER : 

Bugün için, sektörün teknolojik seviyesi, yurtiçi ihtiyacı karşılama¬ 
ya yeterli olduğu gibi, Avrupa'ya Ortadoğu'ya Afrika ve Yakın Asya Ülkelerine 
ihracat yapmaya ve Know-How vermek sureti ile bu ülkelerin bazılarında üretim 
yapmaya yeterlidir. Ancak, Eximbank, Sanayi Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı gibi kuruluşların, bu sanayii Avrupa'dakilere benzer sistemlerle 
desteklemesi gereklidir. 

ülkemizin, en önemli problemlerinden biri olan istihdamı arttırıcı 
tedbirlerin, alınması gereklidir. Mesela, ilave bir makine alan sanayiciye 
devlet hızlı amortisman yoluyla bir vergi desteği vermektedir. Halbuki, 
ilave bir işçi istihdamı eden sanayiciye devletin hiçbir desteği olmadığı 
gibi, işçiye ödediği net ücretin bir mislinden fazlasını devlete stopaj, 
fon ve sigorta primi olarak ödeme mecburiyeti vardır. 

Türkiye'de işletme masrafları yüksektir. Enerji pahalıdır, su kıt ve 
pahalıdır. Belediye sınırları içindeki işletmeler, birer dipsiz kuyu olan 
belediye teşkilatlarınca sömürülmektedirler. 

Bugün Türkiye'de, parasını faize yatıranın % 100'ün üzerinde getiri 
elde ettiği bir zamanda, kimse, kârının % 50'den fazlasını vergi olarak öde¬ 
yeceğini bilerek sanayiciliğe heves etmez. 

Saygıyla sunulur. 

Alt Komisyon Başkanı 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

METAL ve AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI 
ALT KOMİSYONU RAPORU 
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GİRİŞ 

7.Beş Yıllık Kalkınma Planı, Makina İmalat Sanayii özel İhtisas Komisyonu kapsamında 
kurulmuş bulunan, Takım Tezgahları Alt Komisyonu aşağıda mensup oldukları kurum ve 
kuruluşlarla birlikte isimleri yazılı kişilerden teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

ARAN Emel REPKON MAKİNA VE KALIP 
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (0216) 418 13 60 

DEMİRCİ Barbaros T.SINAÎ KALKINMA BANKASI A.Ş. (0212) 291 27 92 

DİRİN M.Nihat DİRİNLER MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. (0232) 376 72 00 

DOĞAN Dağıstan HAZİNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 
İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (0312) 212 88 00/1367 

JANE Şamil ÇOŞKUNÖZ METALFORM,MAKİNA 
ENDÜSTRİSİ VE TİC.A.Ş. (0224) 243 11 40 

KAVALALI Ali Tamer TEZSAN PAZARLAMA A.Ş. (0212) 501 75 32 

ÖZTÜRK Ahmet SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (0312) 229 08 93 

SOYDAN Yıldırım TAKSAN TAKIM TEZGAHLARI 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (0312) 221 : 27 89 

özel İhtisas Komisyonu olarak Temmuz 1993 ayında Devlet Planlama Teşkilatı'nda yapı <an 
toplantıda, Alt Komisyon Başkanlığına Ali Tamer KAVALALI, Komisyon Sekreterliğine - 
Barbaros DEMİRCİ seçilmişlerdir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İktisadi Planlama Genel Müdürlümü tarafmd • 
hazırlanan anket formları ile sektör kuruluşları nezdinde veri toplama faaliyetiyle 
başlanılan çalışmalar; sektör kuruluşlarının anket formlarını cevaplandırmada çok 
aksak ve eksik ilgisi ile karşılaşılmış, muhtelif genel ve özel uyarılar ve ilişki1 r 
ile elde edilebilen veriler firmalar düzeyinde değerlendirme konusu yapılmıştır. 
Makina İmalat Sanayi genelinde özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına, Makina İmalatç'■ır 
Birliği Derneği Genel Sekreteri Sayın Arslan B.SANIR , Genel Sekreterliğe de TAKSAM 
TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ, VE TİCARET A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yıldırım SOYDAN 
tayin edilmişlerdir. 
Takım Tezgahları Alt Komisyonunun; yararlanılan kaynaklar ile ilgili son bölümde 
belirtilen referanslardan sağlanan bilgilerle tamamlanan bu çalışmasını ilgililerin 
bilgilerine arz ve takdim ederiz. 

Saygılarımızla, 
MAKİNA İMALAT SANAYİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

TAKIM TEZGAHLARI ALT KOMİSYONU 
BAŞKANI 

Ali Tamer KAVALALI 



MAKİNA İMALAT SANAYİ t, ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

METAL VE AOAÇ İŞLEME MAKİNALARI ALT KOMİSYONU 
YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI RAPORU 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

I. GİRİŞ : (Sektörün tanımı ve sınırlaması) 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Makina İmalat Sanayii, özel İhtisas Komisyonu'nun 
alt komisyonlarından birisini oluşturan "METAL VE AÖAÇ İŞLEME MAKİNALARI" özel İhtisas 
Alt Komisyonunun çalışma alanı; 

84.54 ile 84.66 G.T.İ.P.'lan arasında (56 hariç) yer alan çeşitli makinalar ile bun¬ 
lara ait birçok aksam ve parçalarla birlikte, çok geniş bir mamul dağılımını kapsayan 
bir şekilde belirlenmiştir. 

Metal ve Ağaç İşleme Makinaları’nın özde ve genelde nitelikleri ile uyuşmayan, bu du¬ 
ruma rağmen G.T.İ.P.'lan nedeni ile bu guruplandırma çerçevesinde yer almış bulunan; 
farklı makina türleri ve guruplarının, bu rapor kapsamında değerlendirilebilirlerine 
naalesef olanak bulunamamıştır. 

Guruplarda yer alan mamuller, birbirlerine yakın nitelikleri ile değerlendirildiğinde 
bu durum açık bir şekilde görülebilmektedir. 
Sektör kapsamında yer alan tüm mamuller; G.T. İ.P.' lan itibariyle aşağıda listelenıniş- 
tir. 

G.T.İ.P. 

84.54 

8454.10 

8454.20 

8454.30 

8454.90 

Mamulun Tanımı 

Metalürjide veya metal döküm hanelerinde kullanılan tav ocak¬ 
ları, döküm potalar, külçe kalıpları ve döküm makinaları. 

Tav Ocakları 

Külçe kalıpları ve döküm potaları 

Döküm Makinaları 

Aksam ve parçalar 

84.55 

8455.10 

8455.21 

8455.22 

8455.30 

8455.90 

Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri 

Boru imaline mahsusu hadde makinaları 

Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde 
makinaları 

Soğuk hadde makinaları 

Hadde silindirleri 

Diğer aksam ve parçalar 
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G.T.l.P. Mamulun Tanımı 

84.57 

8457.10 

8457.20 

8457.30 

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgah¬ 
lar ve çok istasyonlu transfer tezgahları 

İşleme Merkezleri 

Tek istasyonlu tezgahlar 

Çok istasyonlu transfer tezgahları 

84.58 

8458.11 

8458.19 

8458.91 

8458.99 

84.59 

8459.10 

8459.21 

8459.29 

8459.31 

8459.39 

8459.40 

8459.51 

8459.59 

8459.61 

8459.69 

8459.70 

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Nümerik Kontrollü olanlar, 

Dikerleri 

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya , 
frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım 
tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonun¬ 
daki torna tezgahları hariç) 

Kızaklı işlem üniteleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Di^er rayba tezgahları 

Konsol tipi freze tezgahları 

Diğerleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Dit)er Diş açma veya vida yuvası açma tezgahları 

84.60 Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri 
taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vası¬ 
tasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, 
parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus 
tezgahlar (8461 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlımı v^ya 
dişli tamamlama tezgahları hariç) 
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G.T.İ.P. Mamulun Tanımı 

8460.11 

8460.19 

8460.21 

8460.29 

8460.31 

8460.39 

8460.40 

8460.90 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Nümerik Kontrollü olanlar 

Dikerleri 

Itonlama veya lepleme tezgahları 

Diğerleri 

84.61 

8461.10 

8461.20 

8461.30 

8461.40 

8461.50 

8461.90 

Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri 
talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belir¬ 
tilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, 
dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, 
testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları 

Planya tezgahları 

Vargel ve yiv açma tezgahları 

Broş tezgahları 

Dişli açma, dişli taşlara veya dişli tamamlama tezgahları 

Testere tezgahları ve dilme tezgahları 

Diğerleri 

84.62 

8462.10 

8462.21 

8462.29 

8462.31 

8462.39 

8462.41 

8462.49 

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle 
işlemeye rahsus takım tezgahları (presler dahil); metaller, 
kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, 
zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus 
takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal kar>ür 
leri işlemeye mahsus, yukarıda sayılmayan presler 

Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve 
çekiçleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Diğerleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Diğerleri 

Nümerik kontrollü olanlar 

Diğerleri 
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8462.91 

8462.99 

Hidrolik presler 

Dikerleri 

84.63 

8463.10 

8463.20 

8463.30 

8463.90 

Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri 
talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar 

Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 

Diş açma makinaları 

Tel işlemeye mahsus makinalar 

Dikerleri 

84.64 

8464.10 

8464.20 

8464.90 

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral 
maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus 
makinalar 

Testere makinaları 

Taşlama veya parlatma makinaları 

Diğerleri 

84.65 

8465.10 

8465.91 

8465.92 

8465.93 

8465.94 

8465.95 

8465.96 

8465.99 

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler 
veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi 
çakma, zımbaİane, yapıştırma veya başka bir şekilde birleş¬ 
tirmeye mahsus rrekinalar dahil) 

Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiş¬ 
tirmeden yapan makinalar 

Testere makinaları 

Planya, freze veya keserek kalıplama makinaları 

Taşlama, zınparalama veya parlatma makinaları 

Bükme veya birleştirme makinaları 

Delik açma veya zıvanalama makinaları 

Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları 

Diğerleri 
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84.66 

8466.10 

8466.20 

8466.30 

8466.91 

8466.92 

8466.93 

8466.94 

Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki 
makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar 
(işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları otomatik 
şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve maki- 
nalara mahsus diğer tertibat dahil) ; elde kullanılmaya mahsus 
her türlü el aletlerinin alet tutucuları 

Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları 

İşlenecek parçaları tutucular 

Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat 

84.64 pozisyonundaki makinalara ait olanlar 

84.65 pozisyonundaki makinalara ait olanlar 

84.56 ila 84.61 pozisyonundaki makinalara ait olanlar 

84.62 ila 84.63 pozisyonundaki makinalara ait olanlar 

Listeden de görüldüğü gibi, 12 ayrı grup içinde 84 ana çeşidi ve bu çeşitlerinde, birçok 
alt türlerini kapsayan sektörün sınırları;çok geniş bir alana yayılmaktadır. 

Bu kapsam ve alan genişliğinde girişimde bulunularak, alt komisyonumuz çalışmalarının 
başlangıcında, ticari Unvanları itibariyle sektörde yer alan kuruluşların tamamına 
(100'ü aşan sayıda kuruluşa) DPT kanalıyla anket formları gönderilerek, sektör bütününe 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak, bu anket formlarını uygun şekilde doldurarak, geri 
gönderen kuruluş sayısı maalesef çok sınırlı kalmıştır. 

Sektör sınırlarının genişliği ile mamul türlerinin çeşitliliğine ve belirtildiği gibi 
kuruluş sayısının çok gözükmesine rağmen; anket formlarının öngörülenden de çok az 
sayıda geri dönüşümünün olması; kuruluşlar bazında sağlanabilen bilgilerin sınırlı kal¬ 
masına neden olmuştur. Bu gibi, kuruluş bazında verilerin eksiklikleri; referans kaynak¬ 
lar olarak ilgili bölümde yer alan, genel istatistiklerin ilgili bölümlerinden yararla¬ 
nılarak giderilmeye çalışılmıştır. 

Yürütülmeye çalışılan alt komisyon faaliyetimizin ve neticesinde VII.Beş Yıllık Kalkın¬ 
ma Planı gibi, sektör ile ilgili geleceğin düzenlenmesinde ve yönlendirilmesinde, 
fevkalade önemli, etkileyici nitelik ve özellikleri olabilecek raporumuzun hazırlanmasın¬ 
da , sektör kurum ve kuruluşlarımızın yakın ilgisinin azlığı, istenilen verilerin sağ¬ 
lanmasındaki çekimserlik nedenleri; kanaatimizce ayrı bir önem ifade etmektedir. 

Makina İmalat Sanayii sektörü gibi; imalat sanayinin alt yapısını oluşturma niteliğin¬ 
deki bir sektör kuruluşları; ülke genelindeki ekonomik, ticari ve mali şartlardan, 
özellikle bunların neden olabildiği genel sorunlardan, çok önemli oranda ve olumsuz 
olarak etkilenmekte iken, sorunlarını bu düzeyde yansıtmadan, geleceğe yönelik öneriler 
ie savunma yapmamalarının; bazı nedenlerini, gözlemlerimize dayanan varsayımlar ile 
arz etmeyi yararlı görmüş bulunmaktayız. 
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1. ülke genelinde; birçok sektörde, çok alt uzmanlık gurupları ile çok nesnel mamul 
türlerine kadar örgütlenmiş imalat faaliyeti, küçük ve dar kapsamlı yöresel esnaf 
kuruluşları dışında; Makina İmalat Sektörü; olması gereken kapsam ve etkinlikte 
maalesef örgütlenememiştir. 

Sektörel örgüt fonksiyonları, çok derişik boyutlarda ve şekilde birçok kamusal 
ya da özel kurum ve kuruluşların faaliyet ve ilgi alanları içinde; merkezi bir 
otoritenin eşgüdüm ve denetiminden yoksun, dağınık bir şekilde kalmıştır. 

Esnaf ve Sanatkâr odaları (kapsamında yöresel kooperatifler, dernekler), Sanayi 
ve/veya Ticaret Odaları (meslek komiteleri), Odalar Birliği (alt sektör birimleri), 
özel statüleri ile muhtelif İktisadi, Ticari Faaliyetler Araştırma Vakıfları, Der
nekleri (IKV., TTV., TUSIAD.,) ve benzerleri; sektörün konularını ya hep makro 
düzeyde irdelemekle yetinmişler ya da genel amaçlı,çok yönlü çalışmalar kapsamında; 
dar boyutta, sınırlı bir biçimde ele almışlardır. 

Bu durum, 1990'lar ile birlikte hızlı bir değişime uğramaya başlamış olup; gerek 
kamu, gerekse özel kesimde sektörle kurumlaşmalar, örgütsel girişimler önemli 
boyutta gelişmeler göstermeye başlamış; uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarını 
içeren girişimlerde bulunulmuş ve örgütler oluşturulmuştur. Bunların başında Ankara' 
da, kurulmuş bulunan MİB-Makina İmalatçılar Birliği Derneği, gelmekte olup, kendi 
alanında büyük bir boşluğu doldurmuş bulunmaktadır. Sektörün bu örgütlenme konusu 
"Alınması gereken tedbirler ile ilgili son bölümde" daha kapsamlı bir şekilde ele 
alınacaktır. 

2. Yasal gereksinmeler ve düzenlemeler gereci makro düzeyde, bilgi işlem sistemleri 
ile izlenen sektörle ilgili bilgiler ve delerler; do^al olarak amaçları doğrultusun
da nitelik ve nicelikleri ile mali özellikleriyle Dış Ticaret (ithalat/ihracat iş
lemlerine ait) istatistik verileridir. (DPT, HDTM, DİE Kaynaklari gibi) kurum ve 
kuruluşlar düzeyinde bireysel, üretim , satış, stok, gibi mamullere yönelik; 
istihdam, maliyet yapısı, kârlılık gibi idari ve finansal veriler ise maalesef toplı 
halde ilgili ve yetkili bir kaynakta mevcut delildir. Ya da, herhangi bir kurum veya 
kuruluş yasal olarak, verileri bu kapsamda derleme ve değerlendirme ile yetkili 
delildir. (Vergi Hukuku mevzuatı hariç) 

3. Kayıt içi ve kayıt dışı ekonomilerin oluşum şartları ve gelişmeleri istatistik 
verilerin, olması gereken netlik ve açıklıkta elde edilebilmelerini olumlu ya da 
olumsuz etkileyebilmektedir. Kayıt dışı ekonomi oluşumu geliştikçe; istatistik 
verilerin do^ru (aslına uygun) bir şekilde ve kurumlar düzeyinde bireysel olarak 
derlenebilmesi güçleşmektedir. (Sektörel ve uzman kurum ve kuruluşlar, bu sorunun 
çözümünde çok etkin olabilirler.) 

Çalışmanın birçok aşamasında, arz edilegelen şekilde veri temininde karşılaşılan 
güçlüklere rağmen, makro düzeydeki verilerin irdelenmesi ile sağlanan düzenlemeler, 
sektörün toplamı için öngörülen genelleştirmelerin» do?iru olabilecoOi ifade edile
bilir. 

II.MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER : 

1. Sektördeki Kuruluşlar : 

Ağaç ve Metal İşleyen Makinalar Sektöründe faaliyette bulunduğunu tesbit ettiğimiz 
anket formlarıyla ve sirküler yazılarımızla, çalışmalarımızla ilgili olarak duyuru
larda bulunduğumuz kuruluşların isim ve adresleri aşağıda listelenmiştir. 
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1.1. Metal işleyen Makinalar imal Eden Kuruluşlar 

1.1.1. ASMAS AÖIR SANAYİ MAKÎNALARI A.Ş. 
Gazi Bulvarı, Gazi İşhanı 
66/3-4-5, 35214 İZMİR 

1.1.2. AYDIN MAKİNA 
10.Sokak, No.65 
Ostim - ANKARA 

1.1.3. BARKOLU HAVALI ALETLER SANAYİ 
VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Kazım Karabekir Cad. 
Kültür Çarşısı 7/56-57 
06060 ANKARA 

1.1.4. BAYKAL MAKİNA SAN.ve TİC. A.Ş. 
Organize San. Bölgesi 
16140 BURSA 

1.1.5. BİLMAKSAN A.Ş. 
1580 Sok. No.18 
Mersinli , İZMİR 

1.1.6. BİRLİK HIRDAVAT A.Ş. 
Eski İstanbul Yolu No.6 
42300 KONYA 

1.1.7. BÖHLER SERT MADEN VE TAKIM 
SAN. ve TİC. A.Ş. 
Ankara Asfaltı Üzeri 
81412 Kartal - İSTANBUL 

1.1.8. BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM 
SANAYİ A.Ş. 
organize San. Bölgesi 
16159 BURSA 

1.1.9. CANDAŞ MAKİNA TİC.ve SANAYİ 
2.San. Sitesi 352/1 Sokak 
No.12 İZMİR 

1.1.10. CENGİZ TİCARET 

Topçular Kışla Cad. 
Cicoz Yolu No.12 
Rami- İSTANBUL 

1.1.11. ÇOŞKUNÖZ METAL FORM 
MAKÎNALARI END. ve TİC. A.Ş. 
Organize San. Bölgesi 
P.K. 195 16371 BURSA 

1.1.13. ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAK. 
SAN. ve TİC. A.Ş. 
Mersin-Tarsus Karayolu 11.Km. 
P.K. 634 33004 MERSİN 

1.1.14. DİRİNLER MAKİNA SAN.ve TİC. A.S 
Yeni Yalova Yolu 4.Km. 
16750 BURSA 

1.1.15. DURMAZLAR MAK.SAN.ve TİC. A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 4.Km. 
16750 BUPSA 

1.1.16. EAE ELEKTRONİK A.Ş. 
öznur Sk. No.40 
Güngören 34610 İSTANBUL 

1.1.17. EGEN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 14.Km 
BURSA 

1.1.18. F.KONOMAK 
Mithatpaşa Cad. No.66/4 
Yenişehir - ANKARA 

1.1.19. ELAR ELEKTRONİK SAN.ve TİC. 
LTD.ŞTİ. 
Demiryolu Cad. Debreli Sk. 
No.6 BURSA 

1.1.20. EMEK ZİRAAT VE SAN. MAKÎNALARI 
VE FAB. EYÜP ÇAKIR VE ORT. 
İskitler Cad. Seçim Sk. No.28 
06060 ANKARA 

1.1.21. EMRE MAKİNA VE DONATIM 
TİC.LTD.ŞTİ. 
Perçemli Sk. Cemaat Han. 
Kat.3 Karaköy-ISTANBUL 

1.1.22. EMS ERTURLAR MAKİNA SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. 
Ankara Asfaltı 43.Km. 
41400 GEBZE - KOCAELİ 

1.1.23. ENMAK MAK.ELEKTRİK SAN. ve TİC. 
LTD.ŞTİ. 
Alemdar Cad. Karaçetin İş Merk. 
No.16 Kat.3 41300 İZMİT 

1.1.12. ÇAÖIL MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
Ankara Yolu 5.Km., P.K. 47 
19001 ÇORUM 

1.1.24. EREL MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
2.Cebeci Yolu No.39 
Sultançiîtli^i,Gaziosmanpaşa 
İSTANBUL 

104 



1.1.25. ERBİLEK MAK.SAN.ve TİC. 
KOLL.ŞTÎ. 
Hırdavatçılar Çarşısı No.37 
Karaköy-İSTANBUL 

1.1.26. ERKEKOĞLU PRES VE MAK. 
SAN. KOLL.ŞTÎ. 
îmes San.Sitesi C Blok 
501.Sk. No.37 
ümran iye-1s tanbu1 

1.1.27. ERMAKSAN MAKÎNA SANAYİ 
Osmangazi Cad. No.142 
Yenihal Altı Serbest Nakliye 
Bitişimi BURSA 

1.1.28. EROMAT ELEKTRO EREZYON SAN. 
ve TÎC. 
71164 Sok. No.26/A 
35090 Çamdibi - ÎZMÎR 

1.1.29. ES-EN ESKÎŞEHÎR MAKÎNA VE TESÎS 
İMALATI SAN. ve TİC. A.Ş. 
Organize San. Bölgesi 
26110 ESKİŞEHİR 

1.1.30. EVREN TAKIM TEZGAHLARI 
İMALATI SAN.LTD.ŞTİ. 
Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok 
No.13/14 Ümraniye -İstanbul 

1.1.31. FİNAL MAKİNA LTD.ŞTİ. 
Uzunçayır Sok. 31 Blok /12 
81010 Hasanpaşa-Kadıköy-İSTANBUL 

1.1.32. FRESAN MAKİNA SANAYİ 
Demirtaş Mahallesi 
Elmas Sk. No.2 16230 BURSA 

1.1.33. FURKAN MÜHENDİSLİK SAN.ve 
TİC. LTd.ŞTİ. 
YeniOstim San. Sitesi 
41-A Sk.No.42-44 06370 ANKARA 

1.1.34. GENÇ MAKİNA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. 
Kemalpaşa Yolu No.56 
Pınarbaşı-İZMİR 

1.1.35. GÖÇEN MAKİNA 
Çekirdekçi Sk. No.9 
Hasköy,İSTANBUL 

1.1.36. GÖKÇÜOĞLU OTOMOTIV-MAKİMA 
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş. 
Metal İşleri Sitesi 3.Cadde 
NO.86 Kısıkköy-İZMİR 

1.1.37. GURUP TEKNİK TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ. 
Perşembe Pazarı Cad. No.29/2 
Karaköy-İSTANBUL 

1.1.38. GÜMAKSAN KAZIM GÜREL-İSMET KIVRAK 
VE ORT.KOLL.ŞTİ. 
Akçay Cad. No.117 
Gaziemir- İZMİR 

1.1.39. GÜNEŞ HİDROLİK 
İmes Sanayi Sitesi E Blok 
501.Sk. No.11 

Dudullu - İSTANBUL 

1.1.40. GÜNGÖR TAKIM TEZGAHLARI İM.SANAYİ 
Fatih Cad. No.51 
Çamdibi - İZMÎR 

1.1.41. HAS MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
Organize San. Bölgesi 
16220 BURSA 

1.1.42. HASMAK PLASTİK MAK.SAN. ve TİC.A.Ş. 
Esenler Yolu, Ayrancı San. Sitesi 
No.13 F Blok Bayrampaşa-İSTANBUL 

1.1.43. HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK VE 
SAN. TİC. A.Ş. 
Eskişehir Yolu 7.Km. Mustafa Kemal 
Mah. 19.Sok. ANKARA 

1.1.44. HERMAK METAL İM. MAK. SANAYİ VE 
TİC.A.Ş. 
Bağdat Cad. üçevler Sok. No.7 
K.Maltepe - İSTANBUL 

1.1.45. HİDROMODE HİDROLİK MAKİNA SANAYİ 
VE TİC.A.Ş. 
Çiftehavuzlar Cad. 2. Sokak 
Özkan Han Bayrampaşa-İSTANBUL 

1.1.46. HİMSAN MAKİNA SANAYİ 
Demirhendek Cad. Akbal Sk. No.7 
Siteler - ANKARA 

1.1.47. HİPSAN HİDROLİK SİSTEMLER 
SAN. ve TİC. A.Ş. 
Sanayi Mahallesi, Sultan Selim Cad. 
Turan Sk . No.11 4.Levent,İSTANBUL 

1.1.48. HÜRMAK MAKİNA PLASTİK SAN.ve TİC.A.Ş. 
Yenibosna Merkez Mah. De^irmenbahçe 
Cad. Oruçreis Sk. No.7 
Bakırköy-ISTANBUL 
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1.1.49. ÎLERÎ MAKÎNA SANAYİ LTD.ŞTİ. 
Turan Cad. No.125/3 
Menderes - İZMİR 

1.1.62. MEHMET BENLİ PRES VE MAK.İM.SAN. 
İmes Sanayi Sitesi B Blok 
205,Sokak No.11 Dudu11u-İSTANBUL 

1.1.51. 

1.1.52. 

1.1.53. 

1.1.54. 

1.1.55. 

1.1.56, 

1.1.57. 

1.1.58. 

1.1.59. 

1.1.60. 

İMAN TESİSAT LTD.ŞTİ. 
Tunus Cad. Güfte Sk. 

8/1-5 06680 Kavak1ıdere-ANKARA 

İMBAT MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
Halkalı Cad. No.176 
34620 Sefaköy-İSTANBUL 

İNANLAR MAKİNA İMALAT 
SAN. ve TİC. A.Ş. 
Eski Sanayi Çarşısı, 
Sersaray Sk. No.7 KONYA 

KALIP TAKIM SANAYİ A.Ş. 
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 
No.39 Kartal-Maltepe-İSTANBUL 

KAMA PRES A.S. 

Tophane, Lüleci Hendek cad. 
Dibek Sk. No.7 
Karaköy - İSTANBUL 

KOMTAŞ KONYA MAK. TİCARET VE 
SAN. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 
KONYA 

KRAFT HİDROLİK MAK.SAN.A.Ş. 
Banka Sk. No.16 
Yarman Han. Kat.4 
Karaköy-İSTANBUL 

KROMAŞ MAK. ve METAL SAN. 
TİC.LTD.ŞTİ. 
Gümüşsüyü Cad. 32 Emintaş San. 
Sitesi No.88 TOPKAPI-İSTANBUL 

KUTLUTAŞ METAL SAN. ve TİC. A.Ş. 
İmes Sanayi Sitesi A Blok, 102 Sok. 
No.3 Dudullu - İSTANBUL 

MKEK MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİ KURUMU 
TandoŞan Meydanı 
ANKARA 

MODESAN KOLL.ŞTİ. 
Yeşillik Cad. No.485 
Karabaşlar - İZMİR 

MAYSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
Abdi İpekçi Cad. No.169 
Bayrampaşa,İSTANBUL 

1.1.63. MES MAKİNA ELEKTRİK KİMYA 
SAN.A.Ş. 
Cevizli Güven Sok. No.8 
Kartal - İSTANBUL 

1.1.64. METAL TİCVT.A.Ş. 
Necatibey Cad. Nazar Han.No.92 
Karaköy-İSTANBUL 

1.1.65. MOSTEK MODERN OTOMASYON SİSTEMLERİ 
VE TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİC. 
LTD.ŞTİ. 
İçel Sk. No.23/4 
06420 Yenişehir - ANKARA 

1.1.66. NEL ELEKTRONİK CİHAZLAR 
İMALAT Ve TİC. A.Ş. 
Sümer Sk. No.42/1 Kızılay - ANKARA 

1.1.67. NURİ BAYLAR MAKİNA TİC.SAN.A.Ş. 
İnönü Cad. Dümen Sk. 
Gümüşpala Apt. No.l D.4 
80090 Taksim - İSTANBUL 

1.1.68. ÖNDER EKSANTRİK PRES VE MAKİNA 
YEDEK PARÇA SAN.LTD.ŞTİ. 
Dudullu imes San. Sitesi 
A. Blok 101.Sokak No.40 
Ümraniye - İSTANBUL 

1.1.69. ÖZBARIŞ TİC. Ve SAN.ADİ KOM.ŞTİ. 
adem can ve ort. 
Karaköy Meydanı , Nordstern Han. . 
107/1 80000 Karaköy -İSTANBUL 

1.1.70. ÖZENSAN SAN. MAKİNALARI VE 
MALZEMELERİ A.Ş. 
Tünel Cad. Medrese Sk. No.20 
Karaköy-İSTANBUL 

1.1.71. ÖZGE MAKİNA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 
Hakimiyeti Milliye Cad. 
Büyükhamam Sk. No.9/27 
Üsküdar - İSTANBUL 

1.1.72. ÖZGEN KALIP SANAYİ VE TİCARET 
Rami, Kışla Cad. SeferaŞa San. 
Sitesi No.250-251 
Topçu1ar-ISTANBUL 

1.1.73. PAR MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
Akçay Cad. No.34 
35410 Gaziemir - İZMİR 
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1.1.74. PRESER MAKÎNA VE BAKIM 
SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 
Beşevler San.Sitesi R Blok,24 
No.31-32 BURSA 

1.1.75. REPKON MAKlNA KALIP SAN. 
Ve TlC. LTD.ŞTİ. 
Selahattin Pınar Sk. No.4/3 
81030 Kalamış - İSTANBUL 

1.1.76. ŞAFER MAKİNA SANAYİ 
Ostim Sanayi Sitesi, 
45.Sokak No.6 
Ostim - ANKARA 

1.1.77. ŞAHİNLER METAL MAKÎNALARI 
ENDÜSTRİ A.Ş. 
Havaalanı Yolu No.45 
16180 BURSA 

1.1.78. TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI 
SAN. ve TlC. A.Ş. 
Abdi İpekçi Cad.Bayrampaşa 
İş Merkezi No.150/7 
Bayrampaşa-ISTANBUL 

1.1.79. TAKSAN TAKIM TEZGAHLARI 
SANAYİ ve TİC.A.Ş. 
Strazburg Cad. No.36 
Sıhhiye - ANKARA 

1.1.80. TEMELLER MAKİNA 
Abdi İpekçi Cad. l,Emintaş 
San. Sitesi No.113 

Bayrampaşa-ISTANBUL 

1.1.81. TOSKAR MAKİNA SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ. 
ntoaçmar Mah. Do^an Sk. No.21 
16270 BURSA 

1.1.82. TUŞE MAKİNA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. 
Ostim San. Sitesi 40.Sokak 
No.15-17 06370 Ostim - ANKARA 

1.1.83. TUTAŞ A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 
Kadiköy Sokak No.3 
42300 Selçuklu - KONYA 

1.1.84. UZAY MAKİNA A.Ş. 
Abdi İpekçi Cad. No.166 
Bayrampa şa-1STANBUL 

1.1.85. VATAN MAKÎNA SAN.KOLL.ŞTİ. 
Küçükpazar Muratefendi Sk. 
No.28 Eminönü-İSTANBUL 

1.1.86. YONCA MAKİNA SANAYİ 
Terazidere Mah.Sema Sk. No.28 
Bayrampaşa-ISTANBUL 

1.2. Ağaç İşleyen Makinalar İmal Eden Kuruluşlar 

1.2.1. BURSELKUR MAK.SANAYİ VE 
TİC.A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu Orman Fidanlığı 
Karşısı P.K. 563 BURSA 

1.2.2. DATES BİLSAN 
Yağız Sk. N0.I8/B 
Siteler - ANKARA 

1.2.3. CEMİL USTA AÖAÇ SANAYİ MAK. 
İMALİ KOLL.ŞTİ. 
Beşyol Eski Halkalı Cad. No.59 
34630 Sefaköy - İSTANBUL 

1.2.4. ŞENER MAKİNA SAN. A.Ş. 
Ulu Cad. No.63 BURSA 

1.2.5. TOMRUK KOLL.ŞTİ. 
Esenler Cad. Seymen Sk.No.l 
Bayrampaşa-ISTANBUL 

1.2.6. TOKUZ MARANGOZ MAK.SAN.ve TİC.A.Ş. 
Topçular,Kışla Cad. 52 
34140 Rami - İSTANBUL 

1.2.7. TÖRK MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. 
SSK Blokları No.l5/A Unkapanı -İSTANBUL 

1.2.8. TURANLAR AĞAÇ İŞLEME MAK.SAN.TİC.A.Ş. 
Demirhendek Cad.No.78 
Sİteler-ANKARA 

1.2.9. ÜSTÜNKARLI MAK.İM.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. 
Akçay Cad. No.80 
Gaziemir-İZMİR 
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Mevcut Kapasite ve Kullanımı : 

2.1. Mevcut Kapasiteler : 

Sektörün önde gelen ve kurulu kapasiteleri ile sektör faaliyetini yönlendirebilecel 
nitelik ve nicelikte üretim yapabilecek kuruluşların belirlenebilen mevcut kapasitı 
leri aşağıda gösterilmiştir. 

ÜRETİM KAPASİTESİ 
KURULUŞLAR  MAMUL ÇEŞİTLERİ  (Adet / Yıl )  

2.1.1. Metal İşleyen Makinalar 
(Takım Tezgahları)İmalatçıları 

Giyotin makas tezgahları 
Abkant pres tezgahları 
Kaynak makinaları 

1200 
150 

10000 

ÇOŞKUNÖZ Hidrolik presler 
500-1000 ton ve üzeri 
CNC kumanda-kontrol sistemli 

DİRİNLER Eksantrik pres 500 
Vargel tezgahı 10 
Universal torna tezgahı 50 

DURMAZLAR Saç kıvırma presleri 120 
(Abkant presler) 
Giyotinler 1000 

EREL MAKİNA Eksantrik pres 50 
Giyotin makas 50 
Abkant pres 30 

EVREN TAKIM TEZ. Kalıpçı Freze tezgahları 220 

GENÇ MAKİNA Eksantrik pres 30 

GÜNEŞ HİDROLİK Taşlama tezgahları 20 

GÜNGÖR Universal torna tezgahı 180 
Radyal matkap 30 
Planya tezgahı 60 
Masa tipi torna tezgahı 200 
Takım bileme tezgahı 50 
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KURULUŞLAR MAMUL ÇEŞİTLERİ 
ORETtM KAPASİTESİ 

(Adet / Yıl) 

İMBAT MAKİNA SAN. Hidrolik presler 25 
Mekanik presler 30 
Metal enjeksiyon presleri 2 
Metal ekstrüksiyon presi 1 
Özel makinalar 70 
Plastik enjeksiyon makinaları 120 
Ekstruder ve konp.tesis 40 
Plastik için hidrolik pres 70 
AÇaç kaplama presi 100 

KROMAŞ Vibrasyon makinaları 240 
Çapak alma tezgahları 120 

METAL TİCARET T.A.Ş. Universal torna tezgahları 240 
Kalıpçı freze tezgahları 100 
CNC torna tezgahı 20 
CNC Freze tezgahı 20 

PAR MAKİNA SAN. Universal torna tezgahı 60 

REPKON Hidrolik metal presleri 80 
Kenar işleme makinaları 120 
Boru ve çubuk çekme makinaları 120 
Hadde merdaneleri 250 

Metal şekillendirme kalıpları 200 

ŞAHİNLER METAL Hidrolik presler 30 
SUtunlu matkap tezgahları 60 

TEZSAN Küçük tip mekanisyen torna tezgahları 250 
Orta tip universal torna tezgahları 1800 
A^ır tip universal torna tezgahları 250 
Sütunlu matkap tezgahları 1000 
Kalıpçı freze tezgahları 150 
Universal freze tezgahları 100 
CNC torna tezgahları 250 

TAKSAN Universal freze tezgahları 600 
Taşlama tezgahları 400 
Radyal matkap tezgahları 150 
Takım bileme tezgahları 120 
Revolver torna tezgahları 150 
CNC dik işleme merkezleri 150 
CNC torna tezgahı 50 
Kalıpçı freze tezgahları 500 
Universal torna tezgahları 240 
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KURULUŞLAR MAMUL ÇEŞİTLERİ 
ÜRETİM KAPASİTESİ 

(Adet / Yıl) 

MKEK Universal torna tezgahları 240 
Universal freze tezgahları 80 
Planya tezgahları 60 
Matkap tezgahları 120 

UZAY MAKİNA Kollu testere tezgahları 180 
Metal testere tezgahları 360 

2.1.2. A<jaç İşleyen Makinalar 
 (Marangoz tezgahları)İmalatçıları 

AS-BİLEK EL ALET. 
SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Dairesel testere tezgahları 120 

AS METAL AĞAÇ Hidrolik a<}aç kaplama presleri 20 
MAKİNALARI SAN.ve TÎC. Ağaç freze, kaplama kesme tezgahları 40 
LTD.ŞTİ. Montaj presleri 180 

Toz emiciler 120 

BURSELKUR Planya tezgahı 300 
Anşap frezeler 60 
Marangoz tezgahı 50 
Şerit bıçkı makinası 300 
Metal matkap tezgahı 400 
Torna tezgahı 60 
Tomruk tezgahları 20 

CEMİL USTA Kaplama-yapıştırma presleri 150 
Kenar yapıştırma tezgahı 40 
Kaplama kesme tezgahı 50 
Gönyeli kesme tezgahı 20 
Tutkal sürme tezgahı 20 
Arabalı dik şerit tomruk tezgahı 10 
Dik şerit testere tezgahı 60 
Baş kesme tezgahı 10 
Yan alma tezgahı 10 
Şerit testere bileme tezgahı 20 

HİMSAN MAKİNA Çoklu delik makinaları 60 
Sunta kesme tezgahları 40 

İLERİ MAKİNA Muhtelif testere bileme makinaları 60 
Şerit testere kaynak, çapraz makinaları 25 
Muhtelif a^aç kesici takım bileme 
makinaları 30 
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ÜRETİM KAPASİTESİ 
KURULUŞLAR  MAMUL ÇEŞİTU^RÎ  (Adet / Yıl) 

SARRİ YAMAN AGAÇ A^aç parke makinaları 200 
MAK.SAN.ve TİC.A.Ş. Profil makinaları 100 

TOKUZ MARANGOZ 
MAK.SAN. ve TİC. A.Ş. Ahşap planya tezgahları 240 

TÖRK MAKİNA Ahşap, planya tezgahları 150 
Kalmlık-freze tezgahları 300 
Muhtelif tezgahlâr 120 

TU RANT .AR Ahşap Yapıştırma makinaları f>00 

ÜSTÜNKARLI MARANGOZ Tomruk işleme-kesme tezgahları 30 
MAK.İM.SAN.ve TİC.A.Ş. Yarma makinaları 60 

Hidrolik dilme makinaları 20 
Dik gövde hızar makinası 50 

2.2. Kapasite Kullanım Durumu : 

2.2.1. Metal işleyen makinalar/takım tezgahları sanayii sektöründe kurulu kapasite¬ 
lerin ve kapasite kullanım oranlarının belirlenmesinde, ilgili kuruluşlar 
tarafından doldurularak gönderilen anket formlarından yararlanılmış ayrıca 
genel ve diğer istatistik veri kaynakları da değerlendirilerek, sektör düze¬ 
yinde genelleme yapılarak; veriler aşağıdaki tablo şeklinde derlenmiştir. 

Ana Mamul Gurubu Yıllar İtibariyle Kapasiteler (Adet/Yıl) ve 
G.T.l.P. - İsim  kapasite kullanım oranları (%)  
Nfekira Tezgahlar 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 

84.54 rekürhane Mlz. - - -
-

- - - - -
-

84.55 Nfetal töriteleme 40 60 60 10 60 10 50 70 50 80 

84.57 İşleme Merkezleri 10 15 25 80 130 20 150 20 

84.58 İtana Tezgahlan 3000 60 3500 60 3500 50 2500 30 2000 25 

84.59 Frezelere-Oalrre 2500 40 2500 50 1500 30 1500 25 1500 20 

84.60 Taşlama Ttzı^hlan 100 30 150 30 150 40 150 50 150 25 

84.61 Dişli Tezgahlan 100 25 100 25 100 25 100 20 100 10 

84.62 Döms/Pres Tezgahlan 4000 60 4000 10 4000 75 4000 60 4000 70 

84.63 Tbcöe Nfekinalan 100 30 100 25 100 20 100 10 100 20 

84.64 Testere Makinalan 1000 40 1000 40 1000 30 1000 50 1000 60 
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2.2.2. Ağaç/Ahşap işleyen makinalar sanayii sektöründe kurulu kapasitelerin ve kapa¬ 
site kullanım oranları; ilgili kuruluşların vaki duyurulara ilgisizlikleri 
nedeni ile, sektöre ait muhtelif bilgi kaynaklarının ve istatistik verilerin 
derlenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak aşağıdaki tablo şeklinde düzenlen¬ 
miştir. 

Ana Mamul Grubu Yıllar İtibariyle Kapasiteler (Adet/Yıl) ve 
G.T.l.P. - İsim  Kapasite Kullanım Oranları (%)  
Nbkina ve tezgahlar 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 

84.65 Ahşap 'tezgahlan 4000 60 4500 70 4500 70 3500 60 3000 60 
84.66 Aksan ve Förçalar * 

* Aksam ve parçalar, Matal ve Ahşap Lşleyaa tezgahlar / makinalar için ortak G.T.l.P. olıp, kapasitelerin ve 
kullanım oranlarının; çok fazla sayıöa marul çeşitliliği ve özellikleri nedeniyle adet, kg veya sair birimler 
He ifadesi anlamsız olacakından; bu garrp cte^rlmdinre dışı bırakılmıştır. 

3. üretim  
3.1. Teknoloji ve üretim Yöntemi: 

Metal ve ahşap işleyen takım tezgahlarının üretiminde (çok özel konumda birkaç istisna 
durum hariç) Dünya genelinde tam otomasyon yöntemi ile üretim; mamullerin nitelik ve 
niceliklerinden de kaynaklanan nedenlerle yoktur, ülkeler ile üretici kurum ve kuruluş¬ 
lar arası teknik olanaklar ve genelde teknolojik düzey farklılıkları olmakla beraber; 
yine de, takım tezgahları imalatında; iş gücü girdi payı, göreceli olarak yoğun üretim 
söz konusudur. 

Bu nedenle, klasik/konvansiyonel takım tezgahları üretimlerinde, ne kadar ileri tekno¬ 
loji yo^ıın, üretim metod ve sistemleri veya olanakları kullanılırsa kullanılsın, yine de 
göreceli olarak niteliği ile orantılı ucuz iş gücü kaynaklı ülkelerin üretimi ile ileri 
tfeknolojik düzeyde üretici ülkeler ticari ve ekonomik koşullarda rekabet edememişler 
(veya rekabet etmeyi bile öngörmeyerek), bir mamul gurubunda yer alan konvansiyonel 
tezgahları; belirli ön koşullar ve niteliklerde dış alım ile sağlamaya yönelmişlerdir. 
Buna karşılık, teknoloji yoğun makinaları, takım tezgahlarını ve teçhizatını, kendi 
ülkeleri ekonomileri için çok daha verimli bir şekilde; yükte hafif-pahada ağır deyimine 
uygun olarak, çok yüksek katma değerli olarak ihraç etmişlerdir. 
örneğin; bir adet universal /konvansiyonel torna tezgahının nitelikli bir orta boy tipi¬ 
nin fiyatı Avrupa Birliği (A.B.) ülkelerinde 15-20 000 ABD Dolardır. Buna mukabil; 
Eski Doğu Avrupa ülkelerinde ise 5-8 000 ABD Dolardır. 
Teknoloji yoğun, iş gücü girdisi ve üretim süresi daha az orta boy ve genel amaçlı bir 
Bilgisayar Denetimli (CNC) torna tezgahının (AB)ülkeleri ile Japon menşeli olanlarının 
birim FOB Fiyatları 100 - 150 000 ABD Doları arasındadır. 

Bu durumda da; yukarıda ifade edildiği gibi; 1 adet teknoloji yoğun CNC Torna Tezgahı 
ihraç ederek, karşılığında göreceli daha ucuz maliyetli, emek/iş gücü yoğun universal 
torna tezgahlarından 15-20 adet ithal edilmesi, makro düzeyde çok ekonomiktir. 

Bu gelişme doğrultusunda, takım tezgahları sanayimiz AB, EFTA ile ABD, Kanada ve 
G.Afrika'ya ihracat olanağı bulmuş ve bu olanak tezgahların üretiminde emek/iş gücü 
yoğunluğu arttığı oranda, o gurup mamullerin ihracatında önemli gelişme sağlanmıştır, 
örneğin, özellikle 1980'lerde Eksantrik presler. Giyotin makaslar, Hidrolik presler ile 
Abkank presler gibi emek yoğun , saç işleme , kesme ve şekillendirme tezgahlarının 
ihracatında büyük artışlar olmuştur. Buna karşılık; universal torna tezgahları gibi 
üretiminde daha ileri düzeyde teknoloji gerektiren takım tezgahlarının bu arada. Freze 
tezgahları ile sütunlu matkap tezgahlarının AB ve EFTA'ya yönelik çok önemli boyuttaki 
ihracat artışı; üretici kuruluşların iç piyasada Eski Doğu Avrupa ülkeleri ile Çin, 
Taiwan ve K.Kore ile G.Kore'den ithalatı doğrudan teşvik eden bir dış ticaret rejimi 
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çerçevesinde, her bakımdan tam liberal ithalat ile karşılaştıkları haksız rekabet 
nedeni ile fiilen durmuştur. 

Bu durum göstermektedir ki; sektördeki üretim yöntemi ve teknolojisi üretim programları¬ 
na dahil takım tezgahları için AT ve EFTA ile rekabet edebilecek üst düzeydedir, üreti¬ 
len mamuller bu ülkeler piyasalarına ihraç edilebilmektedir. 
Buna mukabil, damping soruşturmaları nedeni olan; nitelik olarak düşük kaliteli fakat 
fiyat ucuzlukları nedeni ile nicelik olarak çok sayıda ve üstelik teşvikli ithalat AT 
ve EFTA dışı ülkelerden olmuştur. 

Bu gibi haksız rekabet oluşturan ithalatın, 1991 ve 1992 yıllarında önemli boyutta 
gerçekleşmesi; sektörün kapasite kullanım oranının ve üretiminin düşmesine neden olmuş, 
stok artışları finansal sorunlar yaratmış; gerçekleştirilebilen satışlardan verimlilik 
elde edilememiş, istihdamda qelişme bir yana; sektörün önemi i bir kesiminde isHhdnmdn 
ciddi azalmalar gözlenmiştir. 

3.2. ürün Standartları : 

Sektörde üretilen takım tezgahları; özde Alman-DIN standartlarına özdeş bir şekilde 
karşıt TSE standartları belirlenmiş olup; maalesef genel ve temel değerler ile bile olsc 
zorunlu uygulamada değildir. 

Buna rağmen; sektörün önde gelen ciddi ve önemli üreticileri, teknik ve teknolojik 
düzeylerini "TSE İmalatçı Yeterlik ve TSEK-Kalite Uygunluk Belgeleri" ile belgelendirmiş 
lerdir. 

ISO-9000 veya benzeri diğer belgelendirmeler için yapılacak çalışmalarda herhangi bir 
idari ,teknik veya teknolojik güçlükle karşılaşılması öngörülmektedir. Ancak böyle bir 
belgelendirme ile öngörülen yararların sağlanabilmesi için; haksız rekabetten arındırıl¬ 
mış istikrarlı bir ekonomik ortamda, verimli bir üretim ve etkin bir pazarlama şarttır. 

3.3. üretim Miktarı ve Değeri: 

3.3.1. .Yurt içi üretim miktarı (Metal ve plastik işleme tezgahları) Adet 

Sıra Ana Mamul Gurubu Y I L L A R 

No. G.T.l.P.-lsim 1988 1989 1990 1991 1992 

1 84.54 DnkiİTfvane Mlz. _ _ _ _ 
_ 

2 84.55 Ntetal îbrftelere 24 42 42 35 40 
3 84.57 İşlere Merkezleri - - 20 26 30 

4 84.58 Ttrra Tfezrphlan 1800 2100 1750 750 500 
5 84.59 Frezelerre-rtelne 1000 1250 450 375 300 

6 84.60 Tbşlara Tfezgahlan 30 45 60 75 38 
7 84.61 Dişli Tfezrphlan 25 25 25 20 10 

8 84.62 [İ^ne-pres tezgahlan 2400 2800 3000 2400 2800 
9 84.63n ifrite Nfekirelan 30 25 20 10 20 

LO 84.64 Testere f^kinalan 400 400 300 500 600 
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Metal - plastik işleme tezgahları 
3.3.2. yurtiçi üretim delerleri (ortalam-nihai satış fiyatları ile ) TL'010 

Sıra 

No. 
Ana Mamul Gurubu 
G.T.Î.P.-İsim 1988 

Y I L L 

1989 
A R 

1990 1991 1992 
1 84.54 Dcküıhane Mlz. - - - -

-

2 84.55 Metal Ifeötelere 720 000 1 890 000 3 240 000 3 675 000 7 200 000 
3 84.57 İşlere Nterkezleri - - 3 600 000 7 800 000 15 000 000 
4 84.58 İtana Tezgahlan 21 600 000 37 800 000 52 500 000 41 250 000 45 000 000 
5 84.59 Frezelerre-Telne 6 000 000 11 250 000 6 750 000 11 250 000 13 500 000 

6 84.60 Taşlara Tezgahlan 720 000 1 620 000 3 600 000 9 000 000 6 840 000 
7 84.61 Dişli Tezgahlan 750 000 1 125 000 1 875 000 3 000 000 2 200 000 
8 84.62 DrMie-paes tezgahlan 28 800 000 50 400 000 90 000 000 14 400 000 252 000 000 
9 84.63 ffeftte tekire lan 900 000 1 125 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

10 84.64 Testere Tezgahlan 1 200 000 2 000 000 2 100 000 7 500 000 15 fK)0 000 

TOPLAM 60 690 000 107 210 000 165 165 (XX) 228 975 (XX» İM 210 'XX) 

100 177 272 377 595 

Metal ve Plastik işleme tezgahları, yut içi üretim değerleri 
3.3.3. . (1988 yılı - ortalama - nihai satış fiyatları ile) TL'000 

Sıra 

No. 

Ana Mamul Gurubu 
G.T.İ.P.-İsim 1988 

Y I L 

1989 
L A R 

1990 1991 1992 

1 84.54 Dnkürtene Mlz. _ -
- - -

2 84.55 Matal 1 tentelere 720 000 1 260 000 1 260 000 1 050 000 1 200 noo 
3 84.57 İşleıe Markezleri - - 1 440 000 1 872 000 2 160 000 
4 84.58 Ttma Tezgahlan 21 600 000 25 200 000 21 000 000 9 000 000 6 000 000 
5 84.59 Frezelere-ctelrre 6 000 000 7 500 000 2 750 000 2 250 000 1 800 000 
6 84.60 Taş lana Tezgahlan 720 000 1 080 000 1 440 000 1 800 000 912 000 
7 84.61 Dişli Tezgahlan 750 000 750 000 750 000 600 000 300 000 

8 84.62 Dö^ıe-ptes tezgahlan 28 800 000 33 600 000 36 000 000 28 800 000 33 600 000 
9 84.63 lfertte Nfekirelan 900 000 750 000 600 000 300 000 600 000 

10 84.64 Testere Tezgahlan 1 200 000 1 200 000 9 000 000 1 500 000 1 800 000 

TOPLAM 60 690 000 71 340 000 74 240 000 47 472 000 45 172 (W) 

100 118 122 78 80 

Verilerin sağlanamaması nedeni ile bu tablolarda yer verilemeyen A^aç işleme tmk.ina- 
ları dışında, Metal ve Plastik işleyen makinalar ve takım tezgahlarının belirlenebi¬ 
len bu üretim miktarları ve delerleri, sektördeki sorunlu durumu çok açık bir şekil 
de yansıtmaktadır. Şöyle ki ; 

3.3.3.1. Dövme/pres tezgahları gurubu (ki levha-yassı metaller, kesme ,dilme ve 
kıvırma tezgahlarını da kapsamaktadır.) hariç; diğer ana makina ve takım 
tezgahlarının üretim rakamlarında; evvelce derinilen teşvikli ithalat ile 
oluşan haksız rekabet etkisi ile 1990-1991 yıllarından itibaren önemli 
düşüşler olmuştur. 

3.3.3.2. üretim yıllarının cari fiyatları ile toplam üretim delerleri genelde artmış 
gözükmekle beraber; bu de^er artışları dönemsel yüksek enflasyon nedeni il'-* 
oluşmuştur. 
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3.3.3.3. 19RR yılı fiyatları ile 1991-1992 yılları, toplam delerlerinin üretilirle 
yaklaşık %20-22 düşüş göstermesine rağmen cari fiyatlarla %600'e varan 
üretim artışı görülmesinin maalesef fiktif bir artış olduğunu belirtmeliyiz. 

3.4. üretim Girdileri : 

Sektörde imal edilen, metal işleyen takım tezgahlarının, hammadde, ana ve yardımcı malzeme 
olarak üretim girdileri, tezgah tipleri itibariyle derişik özellikler göstermektedir. Ancak 
hemen her tezgah türü için ana girdileri oluşturan malzemenin katkı payları bir genelleme 
ile aşağıda not edilmiştir. 

Malzeme, Hammadde Universal CNC-Bilgisayar 
Teçhizat Girdi ley i  Tezgahlar Donanımlı Tezgahları 
•Pik döküm malzeme 40 30 
-Çelik-Demir türleri (Alaşımlı) 22 15 
-Muhtelif metal malzeme 6 R 

(cıvata,somun,pul,bağlantı 
elemanları, v.s.) 
-Rulmanlar 10 7 
-Elektrik Mlz. 6 10 
-Elektrik Motorları 6 5 
-Bilgisayar-Donanımı (Elektronik) - 15 
-Hidrolik teçhizat 1 3 
-Takım-Takım tutucu teçhizat 4 5 
-Yağlar 0.5 0.5 
-Kimyasal Mlz.boyalar 1 1 
-Lastik-kauçuk Mlz.  0.5   0_.5  

100.0 100 ."o 

3.5. Maliyetler : 

Metal işleyen takım tezgahlarının sınai ve ticari maliyet yapısı; üretimdeki malzeme girdi 
erinin, enflasyonist gelişmenin fiyatlara yansıması ile finansal girdilerin yükselen değrc 

artışları ile; zaman zaman; işçilik girdilerinde, verimlilikten uzak artışların, karmaşık 
etkileri ile çok fazla değişkenlik göstermektedir. 
özellikle; üretimin sayısal düştüğü dönemlerde, kaçınılmaz maliyet artışları, maliyet yapı¬ 
sını da doğal olarak etkilemektedir. 

Belirtilen tüm bu faktörlerin etkileme güçlerindeki değişkenlikler istikrarlı bir ekonomi!., 
mali ve ticari ortamda; giderilebilir ve o takdirde düzenlenebilecek maliyet analizleri 
tablolarının; değerlendirmeler için veri tabanı oluşturma nitelikleri geçerli ve etkin ola¬ 
bilir. 

Ancak, ortak pay/payda yöntemi ile orta yol bir değerlendirme yapılırsa; sektörün maliyet 
yapısı ile ilgili tablo aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 
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METAL İSLEYEN TAKIM TEZGAHLARI MALİYET ANALİZİ 

1988 - 1989 1990 - 1992 
Maliyet Unsurlar Dönemi Dönemi 

Hammadde / Malzeme 36 25 
İşçilik 23 30 
Amortisman 4 4 

Sınai Maliyet (1) 63 59 

Genel Yönetim Giderleri 10 8 
Finansman Giderleri 22 28 
Satış Giderleri 6 5 

Ticari Maliyet (2) 37 41 

^oplam Maliyet (1+2) 100 100 

Belirlenen iki dönemi karşılaştırmak bir şekilde düzenlenen bu tablonun önemli göstergesi, 
1990 yılı sonrası maliyetlerde, işçilik ve finansman girdilerinin oransal artış değerinin 
yüksekliğidir. 

Bu oluşumda; haksız ithal rekabet ile karşılaşan sektör kesiminin düşen üretimi, buna 
karşılık enflasyon nedeni ile artan ücretler ve finansman giderlerinin, daha az sayıda 
üretime bölünmesi önemli etken olmuştur. 

4. Diş Ticaret Durumu: 

4.1. İthalat ; 

Sektörün ithalatı yıllar itibariyle DPT veHDTM kaynaklarından sağlanan istatistik veriler 
ile belirlenmiştir. 
4.1.1. örün İthalatı 

1990-1992 yılları dönemi ithalat verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İTHALAT 

Ana Mamul Gurupları   1990   1991  1992  

l.TSrv ocaklan,dektir potalan,külçe 
kalıplan ,ctkirn rrekiralan 11 454 982 22 711 289 34 376 284 

2.1ö±te rrekinalan,harVte silindirleri 26 513 508 45 892 155 18 688 550 

3.Metal işlene merkezleri, 
istasyoilu tezgahlan 7 928 505 41 755 096 18 414 557 

4.Tama tezgahlan 23 613 109 39 881 726 35 470 427 

5.Mahalleri talaş kaldırarak 
işleyen tezgahlan 26 546 112 38 132 673 35 470 427 

6.Çhpak,püriiz temizlere 
bükne taş İare tezgahlan 11 363 334 37 656 027 21 705 169 

7. Planya, vargel ,yiv,zıvara, 
breş,dişi i çark tezgahlan 7 668 776 10 129 851 8 647 720 

B.Matalleri (îmtp,işlene 
keere, şataflara presleri 22 674 404 23 610 393 44 460 557 
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1990 1991 1992 

9 .Metal, sinterlermlş rretal 
karbür senetleri talaşsız 
işlere aletleri 12 920 311 15 843 819 10 823 113 

10.7hş,9er^rrak,betm,çim3Tto,s3,jık 
can işleyen rrekiralı aletler 19 591 310 16 059 131 19 973 952 

U.A^,mantar,kemik,sert kamık 
plastik vb. işlere rrekiralan 21 278 903 15 836 841 11 739 429 

12.M?tal ve aŞaç işi .makinalannın 
aksan ve parçalan 16 175 264 14 075 936 11 199 193 

13. Kauşuk, plastik eşya imal ve 
işlere rrekiralan 100 564 580 94 850 442 72 720 071 

TOPLAM 

4.1.2. AT, EFTA ve Diğer Ölkeler itibariyle sektör ithalatının analizi (EK.l) tabloda 
gösterilmiştir. 

4.2. İhracat : 

Ru tablo (EK.2) olarak yer alan ihracat verilerinin analizi tablosu ile kıyaslamalı 
olarak değerlendirilmesi halinde; belirtilebilecek en önemli husus; 1990 - 1992 döneminde 
ithalat özellikle teşvikli kalemlerde hızla artmış, buna mukabil 1990 yılma kadar çok 
olumlu gelişme gösteren ihracatın duraklaması hatta bazı çeşitlerde azalmasıdır. 

İthalatta AT ülkelerinden Almanya, İtalya, İspanya; EFTA'dan İsviçre önde gelen ülkeler 
olup, ihracatta torna tezgahları gibi teknoloji yo^un çeşitlerde AT ülkelerinden Almanya, 
Hollanda, İngiltere EFTA'dan Norveç, Avusturya, Finlandiya, dikkati çekmektedir. 
Metal levha, yassı malzeme, dilme, kesme, kıvırma presleri, AÇaç işleme tezgahlarındı 
ise Orta Doğu ülkelerinden AT ve EFTA'ya kadar açılan yelpazede ihracat olanakları bulun¬ 
muştur. 

Sektörün Metal ve Ağaç işleyen makinalar, takım tezgahları 1990-1992 yılları dönemi 
ihracat verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İHRACAT 

Ana Mamul Gurupları  1990  1991   1992 
l.Tciv Oreklan,dekin potaları,külçe 
kalıplan,dökün rrekiralan 102 492 29 633 79 491 

2.1 fertte rrekiralan, 
hadde silindirleri 253 966 597 597 971 868 

3.Nfetal işlene merkezleri, 
istasynlu tezgahlan 93 712 
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1990 1991 1992 

4.Tbrra Tfezgahlan 2 168 368 

5.M2talleri talaş kaldırarak 
işledi tezgahlar 2 709 715 

6.Çöpak,pürüz teniz İare 
bıikne taşlara tezgahlan 632 595 

7.Planya,vargel, yiv, zıvana 
tarş,dişli çark tezgahlan 624 619 

8.Matalleri dövma, işlene 
kesre şataflara presleri 10 932 825 

9.Metal,sinterİsmiş rretal 
karbür senetleri talaşsız 
işlsre aletleri 786 735 

10 .Thş, seramk ,betm ,çiırmto, scöuk 
cani şleyan rrakinalı aletler 289 795 

11./V^ç,nantar,ksnik,sert kauçuk 
plastik,vb. işlsre nakiralan 1 168 299 

12.Matal ve a*jaş işi .makinalannın 
aksan ve parçalan 1 858 833 

13.Kauçuk,plastik eşya inal ve 
işlsre makiralan 2 646 112 

808 817 

772 868 

603 294 

669 400 

10 497 557 

282 378. 

189 366 

1 436 811 

1 439 391 

2 250 049 

252 895 

1 890 676 

329 480 

991 698 

10 287 238 

1 200 14 

655 400 

3 139 118 

1 339 681 

6 282 490 

24 268 066 19 577 161 27 420 178 

5. Stok Durumu 

Yüksek enflasyon, yüksek finansman giderleri, işçilik dahil üretimin girdilerinin Maliyet 
bedellerinin göreceli yükseklikleri; sektörü mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarının 
çok baskı altında tutulmasına neden olmaktadır. 

1989 Kasım ayında, makina ve takım tezgahları sektörünün özellikle metal işleyen tezgahlar 
“reticisi önemli bir kesimi; hızla gelişen haksız ve teşvikli ithalat ile karşılaşınca, 
-■nemli stok oluşumları ile karşılaşmış; zararına satışlar ile stoklarını eritebilmişim*. 

Belirlenen bu durumda, geçici koşullar dışında sektörde genelde üretimden satışların 
öngörülmekte olduğu ifade edilebilir. Bu olumlu yorumlanabileceği gibi, sektörün finansal 
güçlükler nedeni ile uluslararası piyasalara yeterince ve etkin girişimlerini destekleyecek 
optimum boyutlarda stok tutabilme yeteneği de olmadıkı gibi olumsuz da yorumlanabilir. 

6. Yurt içi tüketimi : 

Yukarıda,stoklar ile belirli konular irdelenirken belirtildiği gibi; üretim verileri; 
çok kısa dönem farklılıkları-kaymaları ile yurt içi tüketim ya da satış verilerini de 
ifade edebilir. 

7. Fiyatlar \_ 
1988 'den itibaren sektör ana mallarının yıllık ortalama yurt içi fiyatları ve bunların 
değişimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Metal işleyen takım tezgahları birim fiyat değişimleri tablosu TL'000 

Sıra 
No. 

Ana Mamul Gurubu 
G.T.İ.P.-İsim 1988 

Y I L 
1989 

L A R 
1990 1991 1992 

1 84.54 rfkiirfene Mlz. _ - _ _ _ 

2 84.55 Metal Haddelene 30 000 45 000 72 000 110 000 180 000 

3 84.57 İşlere Nterkezleri 72 000 110 000 180 000 300 000 500 000 
4 84.58 ibare Tfezgahlan 12 000 18 000 30 000 55 000 90 000 
5 84.59 Freaelere-ctelne 6 000 9 000 15 000 30 000 45 000 

6 84.60 lâşlara Thegahlan 24 000 36 000 60 000 120 000 180 000 

7 84.61 Dişli Ttegahlan 30 000 45 000 75 000 150 000 220 (XX) 
8 84.62 nöMTe-p*es tezgahlara 12 000 18 000 30 000 60 000 90 (XX) 
9 84.63 Ifcrüe makiralan 30 000 45 000 75 000 150 000 225 (XX) 

10 84.64 Testere Nbkimlan 3 000 5 000 7 000 15 000 25 000 

Görüldüğü gibi, fiyatlar 1988- ■1992 yıllarını kapsayan dönemde 7600- ■ ile 750 oranında 
artışlar göstermiştir. Sektördeki bu fiyat artış düzeyinin ; genel fiyat artışlarına göre 
daha alt düzeyde olduğunu belirtmekte yarar vardır. Aynı dönemin genel fiyat artışları 
7900-1000 ortalama olarak kaydedilebilir. 

Bu ana mamul türlerinin, yukarıdaki tabloda yer alan fiyatları ortalama delerler olarak, 
tüketici (kullanıcı) fiyatları olarak ifade edilebilir. Tüketici fiyatlarından geriye 
dönüşümlü olarak, fiyat oluşum analizi, ortalama oranlar ile aşağıda belirtilmiştir. 

Ticari maliyet 70 
üretici kârı 15 

üretici fiyatı 85 
Toptancı kârı 15 

Tüketici fiyatları 100 

8. İstihdam 

Metal, Ağaç ve plastik malzeme işleyen ve şekillendiren Makinalar sektörünün karakteris¬ 
tik konumda önde gelen 84 kuruluşunun 1991 yılı istihdam verileri aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. 

İstihdam ölçeli Toplam 
(Kişi)  Adet (%) İstihdam (%) 
Küçük (1-50) 20 23. .81 644 3. .30 

Orta (51-500) 58 69. .05 10 149 51. .99 

Büyük (501-2500) 5 5. .95 4 578 23. .45 

Çok Büyük (2501 +) 1 1. .19 4 150 21. .26 

SEKTÖR TOPLAMI 84 100. o o 19 521 100. .00. 

Görüldüğü gibi sektördeki istihdamın ağırlığı orta ölçekli firmalardadır. 
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İstihdamın 1991 yılı sayısal düzeyi, kapsamın nitelimi açısından bir değerlendirmeye 
tabi tutulacak olursa; 100 endeks değer ile aşağıda yazılı dağılım ile ifade edilebilir. 

İ şgücü 100 

Yüksek 20 
Teknik 
İdari 

10 
10 

Orta 25 
Teknik 
Memur 

15 

10 

İşçi 55 
Düz 

Kalifiye 
10 

45 

9. Sermaye stoku (Sektörün finansal yapısı) : 

Sektördeki sermaye durumunun tesbiti ile finansal yapının belirlenmesi için; T.C. Merkez 
Bankasının Sektör bilançoları analiz sonuçları çalışmaları, 1991 yılına ait olanı, 
karakteristik unsurları yansıtan, son dönem içinde geçerli değerlendirmeleri kapsamakta¬ 
dır. Aşağıda yer alan hususlara, bu çalışma kaynak oluşturmuştur. 

Sektördeki firmalara kayıtlı sermaye kriteri açısından bakıldığında, bunların 25 adedinin 
küçük, 69 adedinin orta, 22 adedinin büyük ve 3 adedinin çok büyük ölçekli olduğu görül¬ 
mektedir. 

Sektörde yer alan firmaların 31.12.1991 tarihi itibariyle faiz risklerini de kapsayan 
kısa vadeli riskleri toplamı 3.961.467.-milyon TL.,uzun vadeli riskleri toplamı da 
497.897.-milyon TL.dir. Sektördeki firmaların Aralık 1991 tarihi itibariyle tesbıt edilen 
protestoları toplamı 384 milyon TL., aynı dönemde kaldırılan protestoları ise 68 milyon 
TL.dir. 

Sektörde yer alan 119 firmanın birleştirilmiş bilançolarına göre aktiflerinin yıllık 
büyümesi 1990 yılında %78,72, 1991 yılında % 68,27 olmuştur. 

Sektörde stoklar/dönen varlıklar oranı sırasıyla %30, %31 iken son yıl % 27'ye,stoklar/ 
aktif toplamı da %23, %24 iken son yılda %21'e gerilemiştir. Sektörde kısa vadeli alacak¬ 
lar/aktif toplamı ilk 2 yılda %42 ve %39 olmuş, son yıl artarak %47'ye yükselmiştir. 
Bu oran çok yüksek görülmekle beraber sektörün özelliği gözönünde tutularak izlenmeye 
değer kabul edilmiştir. Son yılda kısa vadeli alacakların %95,22'si alıcılar ve alacak 
senetlerinden oluşmaktadır. 

İncelenen dönemde sektörün likidite durumuna bakıldığında, cari oranın son yılda gerile¬ 
diği sırasıyla %153, %158 ve %147, likidite (asit-test) oranının ise %96 ile aynı düzeyi 
kaldığı görülmektedir. Bu görünüm sektör genelinde likidite açısından son 3 yılda büyük 
bir değişim olmadığına işaret etmektedir. Finansal yapısına bakıldığında, son yıl borç¬ 
lanmanın arttığı, öz sermaye oranlarının gerilediği görülmektedir. Borçlar içinde banka 
kredilerinin, aktif toplamı içinde dönen varlıkların oranı yükselmektedir. 

Sektörde iktisadi varlıkların kullanılışı ile ilgili devir hızlarında aynı yıllarda şu 
gelişmeler görülmüştür. Stokların devir hızı 1990'da 5.17, 1991'de 5.35'dir. Alacakların 
devir hızı ise son yıl gerilemekte olup, sırasıyla 3.02, 3.49, 3.13'dür. Borçların ortalama 
ödenme süresi de 72, 55 ve 63 gündür, öz sermaye devir hızı yükselerek sırasıyla 3.27, 
3.25, 3.76 olmuştur. Aynı durum aktiflerin devir hızı içinde s,öz konusu olup, i/ls-ır-n 
yıllarda 1.26, 1.32, 1.33 şeklinde gelişmiştir. 
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Sektörde kârlılık durumuna bakıldığında vergi öncesi kâr/öz sermaye oranı 1989 yılında 
%24 iken 1990 yılında %36'ya yükseldiği ve 1991 yılında da %24 olduğu görülmektedir. 
Sektörde izlenen yıllarda esas faaliyet kârının net satışlara oranı %27, %27 ve %29'dur. 
Satılan malın maliyetinin net satışlara oranı da ilk iki yıl %73 iken 1991 yılında aza¬ 
larak %71'e gerilemiştir. Faiz giderlerinin net satışlara oranı ise izlenen yıllarda 
%9, %7 ve %11 şeklinde gelişmiştir. İmalat sanayii genelinde olduğu gibi faiz giderleri 
1991 yılında yükselmektedir. Bunda kredi maliyetlerindeki genel yükselişin yanısıra, 
borç yapısında kısa vadeli borçların ağırlığının giderek artması da rol oynamaktadır. 
Bilindiği üzere işletmelere kısa vadeli kredilerin maliyetleri daha yüksektir. 

Sektörde 1991 yılında sağlanan brüt kaynaklar ana kalemler itibariyle aşağıda tabloda 
gösterilmiştir. 

KAYNAKLAR  Milyar TL. (V,) 
-Faaliyet Sonucu 
Yaratılan Kaynaklar 2.259 36.45 

-Varlıklardaki Azalış 20 0.32 

-Borç Artışı 3.041 49.04 

-Sermaye Artışı 880 14.19 

KAYNAKLAR TOPLAMI 6.200 100.00 

Sektör genelinde faaliyet sonucu sağlanan kaynaklar içinde vergi öncesi dönem kârının 
payı %60.33, yeniden değerleme dahil amortisman artışının payı ise %39.67'dir. Sektörde 
varlık azalışlarından sağlanan kaynakların payı %0.32 (binde) olup, uzun vadeli ticari 
alacaklardaki azalışlardan sağlanmıştır. 

Borç artışı ile sağlanan kaynaklar içinde kısa vadelilerin payı %81.76, uzun vadelileriıı- 
ki %18.24'dür. Kısa vadeli borçlar içinde finansal ve ticari borç artışlarının oranı 
%90.40, uzun vadelilerde ise finansal borç artışlarının payı %48.36'dır. 

Sağlanan kaynakların %14.19'unu oluşturan ve varsa değer artış fonundan yapılmış aktar¬ 
maları da kapsayan sermaye artışları içinde ödenmiş sermaye artışının payı %69.27, değer 
artış fonunun payı ise %30.32 dir. 

Makina ve teçhizat sanayiinin 1991 yılı kaynak kullanımları ana kalemler itibariyle 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

KULLANIMLAR  Milyar TL. (%) 
Dönem Zararı 507 8.18 

Geçmiş Yıl Kârı üzerinden 
öd.Vergi ve Kâr payı 578 9.34 

Varlıklardaki Artış 5 095 82.18 

Borçlardaki Azalış 19 0.30 

Hata Payı -

-

KULLANIMLAR TOPLAMI 6 199 100.00 

121 



Sektör genelinde brüt kaynakların %82.18'i varlıktaki (aktifteki) artışların finansmanına 
ayrılmıştır. Varlık artışları içinde dönen varlıkların payı %65.27'dir. Dönen varlıklar 
içinde de kısa vadeli ticari alacaklara %62.35, stok artışına %21.60 kaynak tahsis edil¬ 
miştir. Duran varlık artışlarına tahsis edilen %34.73'lük kaynak içinde yeniden değerle¬ 
meyi de içeren maddi duran varlık artışlarının payı %90.82, finansal duran varlık artış¬ 
larının payı %8.04'diir. 

Sektörde bazı kalemlerdeki cari fiyatlarla büyüme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 Yıllık Büyüme (%) 
1990 1991 

Net Satışlar 80. .43 on. . 4r> 

Esas Faaliyet K/Z 87. .08 76. .12 

Bilanço K/Z 180. .44 (3. .71) 

Sektörün büyüme rakamlarına bakıldığında 1990 yılında esas faaliyet kârındaki büyümenin 
net satışlardaki büyümeden, maliyetlerdeki düşüşün de etkisiyle daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Yine faliyet ve finansman giderlerindeki büyüme,esas faaliyet kârındaki 
büyümeden daha düşük olduğundan, bilanço kârı daha yüksek oranda büyümüştür. 1991 yılın¬ 
da ise net satışlar ve esas faaliyet kârındaki büyümenin bir önceki yıla göre daha düşük 
düzeyde olmasının yanısıra faaliyet ve finansman giderlerindeki büyümenin negatif etkisi 
bilanço kârlılığında gerilemeye yol açmıştır. 

10. Mevcut durumun değerlendirilmesi, özellikle Altıncı Plan dönemindeki gelişmeler ve 
sorunlar bir bütün halinde düşünülmüştür. Gelişmelerin maalesef sorunlar şeklinde ve çok 
ciddi boyutlarda olması; Yedinci Plan Döneminde bir dizi önlemlerin alınmasını ve uygulan¬ 
masını zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle, Altıncı Plan Döneminin değerlendirilmesi, bu sorunların giderilmesine yönelik 
öneriler ile içtenliği yüzünden; bu çalışmanın Yedinci ve son bölümünü oluşturan 
"DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER" başlıklı kesimde kapsamlı bir şekilde ve 
tekrarlara yer verilmeden irdelenmesine çalışılmıştır. 

11.Dünyadaki Durum ve Diğer ülkeler ile Kıyaslama: 

11.1. Metal işleyen (Ağaç/Ahşap ve plastik malzeme hariç) takım tezgahları Dünya Ticare¬ 
tinde de; üretim ve satışlarda son yıllarda önemli sorunlar gözlenmekte, özelli):le 
gelişmiş sanayi ülkelerinde üretim düşüşleri ve satışlarda azalma,stoklarda artış¬ 
lar olmaktadır. 

Uluslararası takım tezgahları talebinde, 1992 yılında 1991 yılına göre yaklaşık 
8 Milyar ABD Dolarlık düşme mevcuttur. 

122 



ülkeler Bazında Takım Tezgahlan Net Kullanım / Talep Tablosu 

(İç üretim - Dış Satım + Dış Alımlar = İç Talep ) 

ülkeler 
Milyon ABD Dolar 

1992 1991 
Demişim 

% 
Kişi Başı 
Talep $ 

Jai'onya 5.678.2 8.327.3 -31.8 45.64 

Almanya 5.033.7 6.046.6 -16.8 62.45 

A.B.D. 3.877.5 4.340.1 -10.7 15.17 

İtalya 2.384.7 2.718.0 -12.3 41.11 

Çin Ilalk.Cum. 2.313.6 1.819.8 27.1 1.98 

Fransa 1.583.7 1.924.5 -17.7 27.83 

Kore 1.492.S 1.643.9 - 9.7 33.69 

tngiltere 1.141.2 1.364.6 -16.4 19.74 

Rusya 1.080.0 2.900.0 -62.8 3.93 

Ukrayna 780.0 1.320.0 -40.9 14.97 

Tayvan 759.8 646,3 17.6 36.53 

İspanya 751.7 803.4 - 6.4 19.47 

Kanada 576.7 563.6 2.3 21.05 

İsviçre 565.7 704.3 -19.7 81.99 

Meksika 513.0 324.0 58.3 5.85 

Avusturya 333.5 338.6 - 1.5 42.21 

Hol landa 299.0 266.3 12.3 19.67 

İsveç 290.0 362.3 -20.0 33.33 

Singapur 281.4 266.6 5.5 100.49 

Hindistan 260.2 311.8 -16.6 0.29 

Belçika 256.9 347.0 -26.0 25.69 

Brezilya 200.8 320.3 -37.3 1.33 

FOlanya 127.9 263.3 -51.4 3.33 

Fbrtekiz 125.9 137.4 - 8.4 11.99 

Yugoslavya 124.9 220.0 -43.2 12.49 

Arjantin 106.6 113.1 - 5.7 3.22 

Danimarka 101.2 113.6 -10.9 19.46 

Avustralya 101.0 82.0 23.2 5.67 

Çek Cumhuriyeti 72.8 173.5 -58.0 4.64 

Finlandiya 62.8 95.7 -34.4 12.56 

Hırvatistan 56.0 - - 12.17 

Güney Afrika 48.4 454.8 -89.4 1.16 

Hong Kong 41.3 33.8 22.1 7.25 

Macaristan 6.1 25.8 -76.4 0.59 

TOPLAM 31 428.5 39.372.5 -20.2 8.66 
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11.2. Diinya'da takım tezgahları üretiminde önde gelen ülkelerin üretim delerleri 
(ABD Doları olarak); metalleri şekillendirme teknik ve yöntemlerine göre takım 
takım tezgahları (KESME-Cutting) ve (Sekillendirme-Forming) olmak üzere, iilkeloı in 
ihracat ve ithalat delerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

1992 Dünya Takım Tezgahları üretim ve Ticareti 
(Milyon Dolar Olarak) 

ülkeler Total Kesme Şekillendirme İhracat İ thalai 

Japonya 8.671.3 6.791.8 1.879.6 3. .553.8 560.7 
Almanya 7.852.0 5.102.3 2.749.7 4. .699.3 1.881.0 

A.B.D. 3.187.0 2.305.0 882.0 1. .004.5 1.695.0 
İtalya 3.056.4 1.953.4 1.103.0 1 . .374.3 702.6 
Çin llalk.Cum. 1.738.6 1.332.6 4or..n 205.0 /00.0 

İsviçre 1.695.0 1.292.3 402.8 1. .453.8 324 .5 

Rusya i.050.0 850.0 'trio n »U 20.0 50.0 

İngiltere 1.049.3 681.9 367.4 590.0 681.9 

Tayvan 983.7 688.6 295.1 646.3 422.3 
Fransız 926.2 642.6 283.5 519.0 1.176.6 

Ukrayna 740.0 800.0 140.0 8.0 48.0 

İspanya 630.5 440.9 189.6 328.4 449.7 

Kore 600.0 475.9 124.1 101.5 994.0 

İsveç 329.5 148.3 181.3 306.1 266.6 
Brezilya 420.0 255.0 50.8 190.3 85.3 

Kanada 290.7 164.9 125.8 205.6 491 .6 

Avusturya 246.2 174.1 72.1 321.2 408.5 
Hindistan 197.6 182.2 15.4 12.7 75.3 
Belçika 193.7 28.7 165.0 371.0 434.2 
Yugoslavya 150.9 111.7 39.2 47.0 21.0 

Singapur 100.7 89.4 11.3 173.3 353.9 
Hollanda 99.9 34.4 65.4 170.7 369.8 

Çek Cumhuriyeti 91.4 68.5 22.8 61.5 43.0 
Hırvatistan 75.0 75.0 0.0 25.0 6.0 

Danimarka 67.2 39.2 28.0 68.8 122.8 

Polanya 50.9 39.3 11.6 28.0 105.0 

Finlandiya 49.4 5.8 43.6 38.0 51.4 
Arjantin 36.8 26.5 10.3 5.2 75.0 

Hong Kong 34.1. 17.1 17.1 307.2 314.4 
Portekiz 29.1 4.6 24.5 16.7 113.5 

Güney Afrika 28.5 14.2 14.2 14.2 34.1 
Meksika 27.0 18.0 9.0 14.0 500.0 

Avustralya 17.0 12.0 5.0 6.0 90.0 
Macaristan 9.0 6.6 2.4 7.2 4.3 

TOPLAM 34.610.3 24.672.6 9.937.7 16 .913.7 13.732.0 
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III. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika : 

Metal, Ağaç/Ahşap ve Plastik malzeme işleyen takım tezgahlarının,makinalar yapan 
makinalar olarak, tüm sanayii kollarının alt yapısını oluşturan özellikleri ve 
nitelikleri ile en fazla öncelikli bir konumda değerlendirilmesi, olanakların en 
üst düzeyinde teşvik edilmesi gereken bir sektördür. 

Sektör, AB'ye tam üyelik ve Gümrük Birliği süreci için; kendisinden çok daha fazla 
önem ve öncelikle desteklenen otomotiv gibi bir çok sektöre nazaran; uyumlu ve hazır¬ 
lıklı olabileceğini sözkonusu, haksız rekabeti de oluşturan teşvikli ithalat dönemle¬ 
rine rağmen kanıtlamıştır. 

İthalat teşvik bile edilse, eşit ekonomik, ticari ve mali şartlar da sağlar mu:; a d.ı; 
yurt içi üretilen takım tezgahları karşılığında muaf gümrük vergisi ile bile teşvik 
edilen ithalat gerçekleşmemiştir. 

Buna mukabil, tüm sektörü fevkalade olumsuz etkileyen ithalat AB ve EFTA dışı diğer 
ülkelerden niteliksiz ve ucuz fiyatlı tezgahlardan olmuştur. 

Bu gibi, olumsuz ve haksız rekabet nedeni olan şartların, 1993 yılında başlanılan ve 
1994 yılında da devam edilen doğrultuda düzeltilmesi halinde; (öneriler kısmında 
tekrar daha kapsamlı olarak ele alınacaktır.) 

2. Talep Projeksiyonu : 

Mevcut kapasitelerin yurt içi talep ve ihracat ile değerlendirilebileceği 1995-1996 
yıllarından itibarende, teknoloji geliştirme ve yenileme ile birlikte kapasite nrMı- 
rıcı yatırımlara da ihtiyaç hasıl olacaktır. 

Bu nedenle; 

2.1. Yurt içi talep projeksiyonunu 
2.2. İhracat projeksiyonunu ve 
2.3. İthalat projeksiyonunu (ürün bazında), birim değerler ile tek bir tabloda kapasih 

kullanımı ve gelişmesiyle birlikte EK.3 olarak düzenlenmesi, kıyaslamak olarak 
inceleme, değerlendirme olanakları sağlaması bakımından uygun görülmüştür. 

3. üretim Hedefleri : 

üretim hedefleri; doğal olarak iç talep ve ihracat projeksiyonunun verilerinden hare¬ 
ketle, kapasite ve gereğinde yatırım gereksinmesi ile birlikte öngörülüp,bel ir1esebi¬ 
lecek değerler olduğu için (2 nci) paragraf kapsamında ve EK.3 olarak takdim ©dilen 
tablo içeriğinde yer almıştır. 

4. İthalat Projeksiyonu : 

Aynen üretim hedefleri için ifade edildiği gibi; üretim, ithalat ve ihracatın hakiye 
dengesi iç talebi vermekte, karşılama olanağı da önce iç üretim kapasitesi sonra 
ithalat seçeneklerinin değerlendirilmesi ile bulunmaktadır. İthalat projeksiyonu de¬ 
ğerleri de, bu nedenle EK.3 tablo içeriğinde yer almış bulunmaktadır. 

Bununla l->eraber, ithalatın menşe ülkelerin AB, EFTA ve Diğer ülkeler olarak ayırımını 
irdeleyen bir çalışma da EK.4 tablo olarak düzenlenmiştir. 
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Metal İşleyen 7=v.ıre Tezgahları Yurt içi Talep 
V.ırulu Kapasite ve Kapasite Gel 

Sıra Ara Kapasite Yurt içi 
Nd.  NEfllar  rtren Efesi üretire + İthalat 

1 2 

1 84.54 

2 84.55 50 50 

3 84.57 150 50 

4 84.58 (Üıi\ersal-Ktrr^ansiyxel Ttcra Tezrphlan) 
2500 1000 

4a 84.58 (Bilgisayar Ccramrelı-Cîr Ttrre 'Ifes^hlan) 

200 100 

5 84.59 (Üû\ersal-Kcrıvansi>rrel Freze-Celıre Tte2gahlan) 

1500 1000 300 

5a 84.59 ((Bilgisayar dranımlı-O'C Preseleıe,islerre,cfelree tespçihlan' 
100 50 75 

6 84.60 150 25 75 

7 84.61 100 20 30 

8 84.62 4500 2500 100 

8a 84.62 (Bilgisayar Dcnaramlı-O-r preslere,dilne,kesre,kıvırma tezgahlan) 
50 15 10 

9 84.63 100 25 15 

10 84.64 1200 1000 100 

250 

75 

250 

100 
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, ihracat ve 
isim Tablosu 

İthalat Projeksiyonu ile 
(1 9 9 5 ) Birim/Ad< 

Ttolam İhracat 
Yurt içi 

= Taleo 

Yurt içi 
ıaiQD s'ooo 

3 4 5 

300 25 275 20 000 $ 

125 10 115 6 900 $ 

1250 250 1000 10 000 $ 

200 10 190 19 000 $ 

1300 200 1100 22 000 $ 

125 - 125 12 500 S 

100 - 100 3 000 S 

50 - 50 2 500 $ 

2600 1000 1600 16 000 $ 

25 - 25 2 500 $ 

40 - 40 300 $ 

1100 250 850 1 700 $ 

1995 yılı Yurt içi Talep Ttplsru. $ 116 400 $ 



Metal İşleyen Takım Tezgahları Yurt içi, Talep, İhracat ve İthalat Projeksiyonu ile 
  Kurulu Kapasite ve Kapasite Gelişim Tablosu ( 1 9 Q f ) Birim / Adet 
Sıra Ara Kapasite Yurt içi Yurt içi Yurt içi 
No. Ftellar Ehem Fası Üretim + İthalat = Ttplam - İhracat = Talep Tal^> S1000 

1 2 3 4 5 

1 84.54 _ _ _ _ _ _ 

2 84.55 100 100 250 350 25 325 24 000 $ 

3 84.57 200 100 100 200 25 175 10 500 $ 

4 84.58 (irdversalH<crrvansiycrel Ttrra Tazçphlan) 
2500 1100 200 1300 400 900 9 000 $ 

4a 84.58 (Bilgisayar cfcrammlı-CTC Ttrra Tezgahlan) 
250 125 100 225 25 200 20 000 $ 

5 84.59 (Lhi^rsal^kT'Nansiycrel FTeze-âslne Tezgahlan) 
1750 1250 350 1600 400 1200 30 000 $ 

5a 84.59 (Bilgisayar dranımlı-OC Frezelere, işlenenine tezrphlan) 

100 75 125 200 - 200 20 000 $ 

6 84.60 150 25 100 125 - 125 3 750 $ 

7 84.61 100 20 30 50 - 50 2 500 $ 

8 84.62 4500 2500 150 2650 1150 1500 15 000 S 

8a 84.62 (Bilgisayar ctranımlı-OC I I 'd i 1 
50 25 10 35 10 25 2 500 $ 

9 84.63 125 25 25 50 - 50 375 $ 

10 84.64 1200 1000 150 1150 350 800 1 600 $ 

19% yılı Yurt içi Talep TCplam $ 139.225 
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Metal İşleyen Tsuım Tezgahları Yurt içi, Talep , İhracat ve İthalat Projeksiyonu ile 
 Kurulu Kapasite ve Kapasite Gelişim Tablosu ( 1 ° 9 7 ) Bir im /Adet 

Np.  1ar ucrer rası 

1 84.54 - - -
- -

2 84.55 150 150 250 400 50 350 27 500 $ 

3 84.57 250 125 125 250 25 225 13 500 $ 

4 84.58 (uni^rsal-Kcrvansiy^el Tscna Tezgahlan) 
2500 1500 100 1600 800 800 8 000 $ 

4a 84.58 (Bilgisayar draramlı-OC Turna Tezgahlan' 
500 250 100 350 50 300 30 000 $ 

5 84.59 (üuiversal-KaTvansiymsl Freze-Telne Tezgahlan) 
2000 1500 500 2000 500 1500 45 000 $ 

5a 84.59 (Bilgisayar DaTaranûı-O'C Frezelere,işlene,delms tezcphlanT 
150 100 125 225 - 225 25 000 $ 

6 84.60 150 25 125 150 - 150 4 500 $ 

7 84.61 100 25 45 70 - 70 3 500 $ 

8 84.62 5000 3000 250 3250 1750 1500 15 000 S 

8a 84.62 (Bilgisayar dfcnanunlı-OC preslere,diliTe,kesrre,kıvınTB tezgahlan) 
75 50 15 65 25 40 4 000 $ 

g 84.63 125 50 25 75 - 75 600 $ 

10 84.64 1500 1250 200 1450 450 1000 2 000 $ 

1997 yılı Yurt içi Thlep Tfcplam. S 178 600 
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Metal İşleyen Takım Tezgahları Yurt içi,Talep, İhracat ve İthalat Projeksiyonu ile 
 Kurulu Kapasite ve Kapasite Gelişir Tablosu ( 1 9 9 M  Birim / Adet 

Sıra 
Nd. 

Ara 
Nallar 

Kapasite 
Ceren Rasr. 

Yurt içi 
Üretim İthalat TfcDİam - İhracat 

YUrt içi 
= Talep 

Yurt içi 
Talep S'OOO 

1 84.54 

2 84.55 250 250 

3 84.57 250 150 

4 84.58 (Lhi\o^al-ftnvansiy3Tel Töm= Tezgahlan) 

2500 1700 

4a 84.58 (Bilgisayar dxanımlı-QC Ttrra Tezgahlan) 
500 300 

5 84.59 (Ltd\ersalH4cnvansi>aTel Freze-Celne Tezgahlan) 
2000 2000 

8a 

9 

10 

200 

125 

100 

150 

300 

.59 (Bilgisayar ctararumlı-OC Frezelere, işlenenine tezgahlan) 

150 125 100 

84.60 150 25 125 

,.61 100 25 45 

.62 5000 3000 100 

,.62 (Bilgisayar cfcnanımlı - CNC Beslene,dilne,ke9ie,kıvırnB tez^hlan) 

100 75 25 

.63 150 60 40 

,.64 2000 1500 200 

450 

275 

1800 

450 

2300 

225 

150 

70 

3100 

100 

100 

1700 

50 

25 

1000 

75 

500 

1800 

40 

500 

400 

250 

800 

375 

1800 

225 

150 

70 

1300 

60 

100 

1200 

30 000 $ 

15 000 $ 

8 000 $ 

37 500 $ 

50 000 $ 

25 000 $ 

4 500 $ 

3 500 $ 

13 000 $ 

6 000 $ 

750 $ 

2 400 $ 

1998 yılı Yurt içi Talep Ttplarra. $ 195 650 
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.Metal İşleyen Takım Tezgahları Yurt içi, Talep, İhracat ve İthalat Projeksiyonu ile 
__ Kurulu Kapasite ve Kapasite Gelişir Tablosu (1 9 9 9) Birim/Adet 
Sıra Ara Kapasite Yurt içi _ Yurt içi Yurt içi 
Nd. Mallar  rtrem r-a-r Üretim + İthalat = TCblar! - İhracat = Thlep Thlep S1000 

1 2 3 4 5 

1 84.54 -

- - - -

2 84.55 300 300 200 500 75 425 35 000 S 

3 84.57 250 200 100 300 50 250 15 000 $ 

4 84.58 (Lhi\ersal-KaT.’areiycnel torre tezgahlan) 
2500 2000 100 2100 1500 600 6 000 S 

4a 84.58 (Bilgisayar (trenımlı-O'C Ttzre Tezgahlan) 

750 500 200 700 100 600 60 000 $ 

5 84.59 (Orhersal-Kicrıvansiycnel Freze-relıre Tfezçphlan) 

2000 2000 200 2200 600 1600 55 000 $ 

5a 84.59 (Bilgisayar dranımlı-OTT Frezelere, işlere,dalma tezçphlan) 
150 125 125 250 - 250 30 000 $ 

6 84.60 150 25 150 175 - 175 5 500 $ 

7 84.61 100 25 50 75 - 75 3 750 $ 

8 84.62 5000 3500 100 3600 1900 1600 16 000 $ 

8a 84.62 (Bilgisayar dranımlı-O'C Preslere,dilne,kesne,kivime tezgahlan) 
100 75 25 100 50 50 5 000 $ 

9 84.62 150 100 50 150 - 150 1 150 $ 

10 84.63 2000 1750 250 2000 750 1250 2 500 $ 

1999 Yılı Yurt içi Thlep Ttplarm $ 234 900 
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Ek. 3a 

Metal İşleyen Takım Tezgahları Yurt içi Talep, İhracat ve İthalat Projeksiyonu ile 
 Kurulu Kapasite ve Kapasite Gelişim Tablosu Birim 'Adet 
Sıra Ana Kapasite Yurt içi Yurt içi Yurt içi 
No. Nfallar  Denem Eaşı Üretim + İthalat = teplam - İhracat talep  Thlep S’OOO  

1 84.54 

2 84.55 
1995 50 50 250 300 25 275 20 000 $ 
19% 100 100 250 350 25 325 24 000 $ 
1997 150 150 250 400 50 350 27 500 $ 
1998 250 250 200 450 50 400 30 000 $ 
1999 300 300 200 500 75 425 35 000 $ 

3 84.57 

1995 150 50 75 125 10 115 6 900 $ 
19% 200 100 100 200 25 175 10 500 $ 
1997 250 125 125 250 25 225 13 500 $ 
1998 250 150 125 275 25 250 15 000 $ 
1999 250 200 100 300 50 250 15 000 $ 

4 84.58 (Urrb^rsal-hcrvansiycnel tema 'tezgahlan) 
1995 2500 1000 250 1250 250 1000 10 000 $ 
19% 2500 1100 200 1300 400 900 9 000 $ 
1997 2500 1500 100 1600 800 800 8 000 $ 
1998 2500 1700 100 1800 1000 800 8 000 $ 
1999 2500 2000 100 2100 1500 600 6 000 $ 

4a 84.58 (Bilgisayar cfcnanımlı - CNT Törra tezgahlan) 
1995 200 100 100 200 10 190 19 000 $ 
19% 250 125 100 225 25 200 20 000 $ 
1997 500 250 100 350 50 300 30 000 $ 
1998 500 300 150 450 75 375 37 500 $ 
1999 750 500 200 700 100 600 60 000 $ 



Sıra Ara 
Nd. Nfellar 

Kapasite 
foran tegı 

Yort içi 
üretim + İthalat 

5 84.59 (Uoiuarsal-Kcnvansiyonel Freze -Telma 'Iteznahlan) 
1995 1500 1000 300 

1996 1750 1250 350 
1997 2000 1500 500 
1998 2000 2000 300 
1999 2000 2000 200 

(Bilgisayar cfcrammlı GCFrezeleme, imleme, âelrre tezgahlan) 
1995 100 50 75 

1996 100 75 125 

1997 150 100 125 
1998 150 125 100 
1999 150 125 125 

6 84.60 
1995 150 25 75 

1996 150 25 100 
1997 150 25 125 
1998 150 25 125 

1999 150 25 150 

7 84.61 
1995 100 20 30 

1996 100 20 30 
1997 100 25 45 
1998 100 25 45 

1999 100 25 50 

8 84.62 
1995 4500 2500 100 
19% 4500 2500 150 
1997 5000 3000 250 
1998 5000 3000 100 
1999 5000 3500 100 
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Yort içi Yort içi 
= Ttplam - îhracat Talep Talep S'000 

 3 4  5  

1300 

1600 
2000 
2300 
2200 

200 

400 
500 
500 

600 

1100 
1200 

1500 
1800 
1600 

22 000 S 
30 000 $ 
45 000 S 
50 000 $ 
55 000 $ 

125 
200 

225 
225 
250 

125 
200 
225 
225 
250 

12 500 $ 
20 000 S 
25 000 S 
25 000 $ 
30 000 $ 

100 

125 

150 
150 
175 

100 
125 
150 
150 
175 

3 000 $ 
3 750 $ 
4 500 $ 
4 500 S 
5 500 S 

50 
50 

70 
70 

75 

50 
50 
70 
70 
75 

2 500 $ 
2 500 $ 
3 500 $ 
3 500 S 
3 750 S 

2600 
2650 
3250 
3100 
3600 

1000 

1150 

1750 
1800 
1900 

1600 
1500 
1500 

1300 
1600 

16 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
13 000 $ 
16 000 $ 



Sıra Ana Kapasite Yort içi 
Nd. Mallar Denen Bası tfoatim + İthalat = Ttpları 

8a 84.62 (Bilgisayar Ccranunlı - OT Preslerre,<±LlnB,keeTe,kıvırnB tezgahları' 
1995 50 15 10 25 
1996 50 25 10 35 
1997 75 50 15 65 
1998 100 75 25 100 
1999 100 75 25 100 

84.63 
1995 
1996 
1997 
1998 

1999 

100 
125 
125 

150 
150 

25 
25 
50 
60 

100 

15 

25 
25 
40 
50 

40 
50 
75 

100 
150 

10 84.64 

1995 
19% 
1997 
1998 
1999 

1200 
1200 
1500 

2000 
2000 

1000 
1000 
1250 
1500 
1750 

100 

150 
200 
200 
250 

1100 

1150 
1450 
1700 
2000 
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İlil. SgtX 
ihracat 

Yort içi 
Talep 

Yurt içi 
Talep S'000 

4  5 

25 2 500 $ 
10 25 2 500 $ 

40 4 000 $ 
60 6 000 $ 
50 5 000 $ 

40 300 S 
50 375 $ 
75 600 $ 
100 750 $ 
150 1 150 $ 

850 1 700 $ 
800 1 600 $ 
1000 2 000 $ 
1200 2 400 $ 
1250 2 500 $ 



5.Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler : 

Uluslararası piyasalar ile ilgili veriler takdim edilirken de ifade edildiği gibi 
1987-1993 sektör için genelde bir durgunluk, teknik ve teknolojik düzeyi gelişmiş, 
ileri ülkelerde talep ve tabii buna bağlı olarak da üretimde önemli düşüşler söz- 
konusudur. 

Bu ülkelerde, teknoloji yoğun üretim ile verimlilik saklamak için; üretimde kulla¬ 
nılan yatırım malı makinalar ve takım tezgahları da, yeni ve ileri teknolojilere 
uygun gelişmiş yenileri ile değiştirilmektedir. Devre dışı bırakılan eski ve kulla¬ 
nılmış, geri teknolojik ve teknik nitelikli olanlar ise üstüne bedel ödenerek bulun¬ 
dukları yerlerden kaldırılıp metal hurdası olarak ancak değerlendirilebilecekler 
iken; Dış Ticaret-îthalat Rejimimizin, 1994 yılındaki kısıtlamalarına rağmen; 
maalesef hala önemli boyutta olanak tanıdığı gibi; gelişmemiş ya da gelişmekte olan 
ülkelere o ülkelerin bazen şaşılacak bir şekilde öngördükleri "TEŞVİKLİ İTHALAT 
REJİMLERİ" çerçevesinde çok başarılı bir şekilde ihraç ohıtK'kl od i r L*r. 

Nelerin olamayacağının deneysel yöntemler ile, sektörde özellikle 1989-1994 dönemi 
ekonomik olarak kaybedilerek öğrenilen gerçeklerin iyi değerlendirilmesi ile; 1994 

ı yılında uygulanacak istikrar tedbirleri, yeniden yapılanma ile muhtemel gelişmelerin 
olumlu olabileceği hala ifade edilebilir. 

.Sektör bu zor durumuna rağmen; dış ticaret rejimi bakımından, örneğin bir binek 
aracı yerli üretimine sağlanan olanaklara eş düzeyde koşullar ile; asgari otomotiv 
sektörü kadar hatta daha fazla ihracat yapabilecek olanaklara sahiptir ve bu özelli¬ 
ğini 1989 öncesi çok kapsamlı bir şekilde yıllar boyu ispat etmiştir. 

6.Çevre ile ilgili Sorunlar : 

Sektörün çevre üzerindeki etkileri, çevre kirliliği ya da benzeri doğal dengeleri 
olumsuz etkileyici boyutlarda değildir, üretim aşamasında hasıl olan atık suların 
fiziksel ve kimyasal arıtımı ve sonradan genel sisteme karışımı, olası çevresel 
sorunlar için yeterli önlemlerdir. 

7.Diöer Sektörlerle ilişki : 

Sektörün diğer sektörler ile ilişkisinde, en önemli husus; tüm üretim ve üretime 
yönelik sektörlerin alt yapısında yer alan makina ve teçhizat ile metal, ahşap ya da 
plastik malzemelerin işleme ve şekillendirme işlemlerinde sektörün üretim konusu 
makinalar ve takım tezgahlarına ihtiyaç vardır ve bunlar; makinalar yapan makinalar 
olarak tanımlanırlar. 
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IV.PLANLANAN YATIRIMLAR 

1.Teşvik Belgesi almış yatırımlar 

2.Eklenecek yeni kapasiteler 
3.Başlanacak yatırımlar, gibi ara başlıklar ile bu bölümde yer alan hususlar için de; 
maalesef evvelce belirtilen muhtelif sorunları kısaca irdeleyecek ve tekrar not ederek 
bir değerlendirme yapılması mümkündür. Şöyle ki; 

Yerli üretimin mevcut olduku makina ve takım tezgahları çeşitlerinde; 

1.1989 öncesi çok yüksek gümrük vergisi duvarları ile korunan otomotiv sektöründen 
fazla ihracat yapan sektör; 1989 sonrasında (3 Kasım, 1989 tarih 20331 (mükerrer) 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) İthalatı Doğrudan Teşvik Edilen Yalının Malları 
uygulamalı İthalat Rejimi ile uluslararası rekabet gücünü çok büyük ölçekte dondur¬ 
muştur. 

2.Geçen dönemlerde devam edegelen; 
2.1. Bedelsiz İthalatın aşırı boyutlarda suistimali; 
2.2. Kullanılmış-eski, verimsiz, yedek parçasız, niteliksiz, özetle kalitesiz veya 

başka bir deyişle, menşe ülkede hurdaya ayrılmış makinaların ve takım tezgahla¬ 
rının ithalatının da teşvik edilmiş olması; 

2.3. Yüksek enflasyon-yüksek faizin yatırımcıları yatırım ve üretimden çok daha fazla 
rant gelirlerine ya da geçici-sun'i ucuz ithalata yönlendirmesi, 

2.4. İthalatta uluslararası ilişiklerde özellikle sektör için geçerli olacak şekilde, 
seçenekli bir şekilde karşılıklılık ilkeli bir politika izlenmemiş olması, 

2.5. En zaruri hallerde dahi, ABD, Japonya, AB ve EFTA ülkelerinin bile devamlı kul¬ 
landığı "Tarife Dışı Engeller" politikalarının ülkemizde ithalatta uygulanmayışı, 

2.6. Kamu alımlarında bile, bu kadar zor durumla bir yerli sanayi varken,sözkonusu 
niteliksiz mamullerin, ithal mallarının; fiyat ucuzlukları nedeni ile tercih 
edilmeleri; 

2.7. KDV'nin yatırım malları olan, makina ve tezgahlarda, %10, 12 ve nihayet 15 gibi 
yüksek oranlarda tesbit edilmiş olması; 

2.8. Gümrük Vergisi ve KDV vesair damga, resim ve harçlardan muafiyet, indirim v.s. 
öngören yatırım teşviklerinin; yalnız teşvik belgeli sanayicilere tanınması, 
yaygın, etkin ve verimli bir sanayileşme ile istihdam saklayacak küçük ve orta 
ölçekli sanayi kesiminden bu teşviklerin esirgenmesi. 

2.9. Enflasyonun önemli nedenlerinden birisi olan ve sun'i talep artışmı-ekonomide 
sahte büyümeyi saklayan vadeli çek ile ödemelerin ve artan senet protestolarının 
ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılarak denetienememesi ve bu suretle kaydi para 
ile talep aynı zamanda da risk artışlarının istikrarsız kıldıkı ortam; 

2.10.Belirli dönemlerde, geçmişte mevcut ihracat teşviklerinin tamamen kalkmış olması, 
ihracatın dokal teşvik elemanı, gerçekçi kurlardan uzaklaşıp bu yol ile de 
ithalatın teşvik edilmiş olması; yatırımları teşvik etmemiştir. 
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3. Son yıllarda (1989 ve sonrası) sektörde: 

3.1.Toplam ya da çeşitler itibariyle; talep,üretim, ihracat, stok ve bu amaçlarla 
finansal gerekleri belirleme; 

3.2.Mevcut kapasiteleri değerlendirme, 

3.3.Darlx)ğaz giderme, kapasite arttırma, yenileme ya da teknoloji geliştirme yatı¬ 
rımları yapma, 

3.4.Kal ite geliştirme, konstrüksiyon, genelde araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapma, faaliyetinin hiç birisi maalesef olması gereken düzeyde ve yoğunlukta 
olmamıştır. 

özellikle çağdaş bilgisayar donanımlı (CNC) takım tezgahları üretimi, etkin ve 
yaygın pazarlama faaliyetine TAKSAN ve TEZSAN kuruluşları dışında geçilememiştir. 

Sözkonusu kuruluşların öncü girişimleride, belirtilen tüm olumsuzluklar nedeni 
ile ulaşabilecekleri çok ileri düzeylerin özellikle nicelik olarak gerisinde 
kalmıştır. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR : 

III. ve IV. Bölümlerde belirtilen üretim düzeyi gerçekleştirilebildiği takdirde; yalnız 
metal işleyen ve şekillendiren makinalar ve takım tezgahlarında (teçhizat, yardımcı 
malzeme v.s. hariç) yıllık 200 milyon ABD Dolarlık iç talep ortalaması söz konusudur. 
1 $ = 30 000 TL.sı varsayımı ile yaklaşık 6 Trilyon TL.sı iç talep sektörün yalnız bu 
kesimi için söz konusudur. VII.ncı plan döneminde ihracatda bu iç talebin yaklaşık ve 
ortalama %25'i kadar öngöriilse; satış hasılası olarak üretim toplam deleri yaklaşık 
7.5 Trilyon TL.sı dönem ortalaması olur. 
Sektörde işçilik girdisi satış hasılatının % 15'i (sınai maliyetin ^20'si) varsayılarak, 
bu hasılanın (7.5 Trilyon TL. x 15/100=) 'i 1 Trilyon 125 Milyar TL./yıl işçilik ifade 
eder. 

Bu toplam işçilik deleri de cari/yaklaşık 3 000 000 TL.sı asgari brüt ücretin 16 ay/yıl 
ödemeli toplam deleri ile (3 000 000 x 16 =) 48 000 000.-TL.sı eder ve; 

1 125 000 000 000.-TL.sı/yıl toplam ücret/48 000 000.-TL.sı yıl 
= 23 438 kişi/yıl 

asgari ücret bazında istihdam, sektörün yalnız metal işleyen takım tezgahları için 
olasıdır. Ortalama ücret asgari ücretin 3 katı kabul edildiğinde; istihdam (23 438/3) 
7 812 kişi/yıl olur ki bu bile; tüm makina sektörünün cari istihdamı 19 000 kişi/yıl; 
takım tezgahlarının ise bunun içinde halen 3500-4000 kişi olduğu bir ortamda isithdamda 
yaklaşık %100'lük bir artış ifade etmektedir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA ve DİÖER ÖNEMLİ ÜLKELER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ :   

IV. ve V.nci Bölümlerde yer alan tablolar ile yapılan değerlendirmeler, Ortak Pazar/ 
ya da Avrupa Birliği AB ile Gümrük Birliği aşamasında ve sonrasında, eşit ekonomik, 
ticari ve mali koşullar sağlandığı takdirde, sektör için herhangi bir sorun olmayacak 
hatta AB ve EFTA ülkelerine yönelik dış ticarette etkin avantajlar ile kapsamlı işbir¬ 
liği olanakları doğabilecektir. 

Bu ülkelerin belirli sanayi kesimlerinin, güncel yaklaşımları ve sınırlı da olsa 
ilişkilerdeki bazı gelişmeler; bu doğrultuyu doğrular niteliktedir. 
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Metal İşleyen Takım Tezgahlarının 1995 - 1999 Dönemi İthalat Projeksiyonu 
000' ABD DOLAR 

Sıra 
No. 

G.T.I.P. 
Ara Nallar 1996 1997 1998 1999 

Pâet $ Met S Met S Afet S Afet ? 

1. 84.54 
A.B. -

- - -

- - - - - -

EPIA - - - - - - - -
-

-

Dİ&R - - -
-

- - - - - -

T2HAM - -
- -

- - - - - -

2. 84.55 
A.B. 125 9100 125 9250 125 9850 100 7500 100 8250 
EFIA 50 3650 50 3700 50 3950 40 3000 40 3300 
Dİ&R 75 5450 75 5550 75 5900 60 4500 60 4950 

TOLAM 250 18200 250 18500 250 19700 200 15000 200 16500 

3. 84.57 
A.B. 38 2300 50 3000 63 3800 63 3800 50 3000 
EFIA 15 900 20 1200 25 1500 25 1500 20 1200 
DİĞER 22 1300 30 1800 37 2200 37 2200 30 1800 

T2HAM 75 4500 100 6000 125 7500 125 7500 100 6000 

4. 84.58 (Lhi\o^al-Kaıvansiy3Tel tama tezgahlan) 
A.B. 125 1250 100 1000 50 500 50 500 50 500 

EFIA 50 500 40 400 20 200 20 200 20 200 

Dft£R 75 750 60 600 30 300 30 300 30 300 
T2HAM 250 2500 200 2000 100 1000 100 1000 100 1000 

4a. 84.58 (Bilgisayar feranımlı-OC Hama tezgahlan) 
A.B. 50 5000 50 5000 50 5000 75 7500 100 10000 
EFIA 20 2000 20 2000 20 2000 30 3000 40 4000 
DİĞER 30 3000 30 3000 30 3000 45 4500 60 6000 

ICÇTAM 100 10000 100 10000 100 10000 150 15000 200 20000 

5. 84.59 (Lhi\^rsal-4<cnvansiy3Tel Freze-Oelme Tfezcphlan) 
A.B. 150 3000 175 4400 250 7500 150 4200 100 3400 

EPIA 60 1200 70 1750 100 3000 60 1600 40 1400 
DİĞER 90 1800 105 2600 150 4500 90 2500 60 2000 
TOPLAM 300 6000 350 8750 500 15000 300 8300 200 6800 
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Sıra G.T.İ.r. 
Md. Ana lallar 1995 1996 1997 1998 

OOO'AHO IHAR 

1999 
Adat Pdet S Pctet $ Actet 3 Adst $ 

59 (Bilgisayar t±rammlı CN2 Fte^alenE, işlere,dalma tezgahlan) 
A.B. 38 380" 63 6300 63 6900 50 5500 63 760: 
EFIA 15 150" 25 2500 25 2750 20 2200 25 3000 
DİlER 22 220" 37 3700 37 4100 30 3300 37 440C 

TUTAM 75 750" 125 12500 125 13750 100 11000 125 15000 

60 

A.B. 38 ııoo 50 1500 63 1900 63 1900 75 2250 

EFEA 15 45r 20 600 25 750 25 750 30 900 
DİER 22 700 30 900 37 1100 37 1100 45 1350 
TCRİAV 75 225" 100 3000 125 3750 125 3750 150 4500 

61 
A.B. 15 750 15 750 22 1100 22 1100 25 1250 
EFTA 6 30C 6 300 9 450 9 450 10 500 
Dİ&F. 9 450 9 450 14 700 14 700 15 750 

TOPUM 30 1500 30 1500 45 2250 45 2250 50 2500 

62 
A.B. 50 500 75 750 125 1250 50 500 50 500 

EFEA 20 200 30 300 50 500 20 200 20 200 
DÎ<5F 30 300 45 450 75 750 30 300 30 300 

TCFLAM 100 1000 150 1500 250 2500 100 1000 100 1000 

62 (Bilgisayar dranımLı-G'C PreslaTE/cailrre/kesrrE/kıvınTB tezgahlan) 
A.B. 5 500 5 500 8 800 13 1300 D 1300 

EFTA 2 200 2 200 3 300 5 500 5 500 
DÎCER 3 300 3 300 4 400 7 700 7 700 
TOPUM 10 ıooo 10 1000 15 1500 25 2500 25 2500 
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ooo'ffiD nxsR * 

Sua G.T.İ.P. 
Na. Ab lallar 1595 1996 1997  1598 1999 

Actet ç Met $ Adet $ Adet $ Adet ç: 

9. 84.63 
A.B. R f" 13 98 13 105 20 150 25 200 
EFIA 3 5 38 5 40 8 60 10 80 

Dİ&R 4 7 52 7 55 12 90 15 120 

T3LAM 15 25 188 25 200 40 300 50 400 

10. 84.64 
A.B. 
EFIA 
Dİ&R 

50 
20 
30 

IX 
40 
60 

75 
30 
45 

150 
60 
90 

100 
40 
60 

200 
80 

120 

IX 
40 
60 

200 
80 

120 

125 

50 

75 

250 
IX 
150 

TOLAM 100 200 150 300 200 400 200 400 250 5X 

TOLAM A.B. $ 27460 32698 38905 34150 385X 

TOPLAM EFEA $ 10962 13048 15520 13540 15380 

TOPLAM DİĞER $ 16340 19492 23125 20310 22820 

GENEL TOPLAM 54752 65238 77550 68000 767X 
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Metal İşleyen Takım Tezgahlarının 1995 - 1999 Dönemi İhracat Projeksiyonu 000'ABD DTLAP. 

Sıra 

Nd. 

1. 

2. 

3. 

4. 

G.T.İ.P. 

Are Mallar   1995   1996   1997   ]Q9P   1999 
Adet $ Pâet S Adet c Afet e Afet ç 

84.54 
A.B. 
EFIA - - - _ - - - - - -

DfcEP -
- -

- - - - _ _ -

TTIAM - - -
_ 

-
- -

_ - -

84.55 
A.B. 13 950 13 950 25 1950 25 1900 38 3100 
EFTA 5 400 5 400 10 800 10 750 15 1200 
dKîf 7 500 7 500 15 1200 25 1100 ~f) 1800 
TUTAM 25 1850 25 1850 50 3950 50 3750 T> 6100 

84.57 

A.B. 5 300 13 800 13 800 13 800 25 1500 
EFEA 2 120 5 300 5 300 5 300 10 600 
DÎ&F 180 7 400 7 400 7 400 15 900 
'IOTAM 10 600 25 1500 25 1500 25 1500 50 3000 

8 (üû\orsal-KcnvansiyaTel tama tezgahlan) 
A.B. 125 1250 200 2000 400 4000 500 5000 750 7500 
EFEA 50 500 80 800 160 1600 200 2000 300 3000 
Dİ(£F 75 750 120 1200 240 2400 300 3000 450 4500 
TOTAM 2500 400 4000 800 8000 1000 10000 1500 15000 

8 (Bilgisayar cfcrammlı-CTC Tama tezgahlan) 
A.B. 5 500 13 1300 25 2500 38 3800 50 5000 
ETTA 2 200 5 500 10 1000 15 1500 20 2000 
DİOfP 300 7 700 15 1500 22 2200 30 3000 
TİTAM 10 1000 25 2500 50 5000 T) 7500 100 10000 
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ra 

OOO'AET 7CLAR 

Sıra G.T.Î.P. 
ND. Ara fallar 1P95 1996 1997 1998 1999 

Adat $ Adat $ Adat $ Adat $ Adat $ 

5. 84.59 (ürL\^rsalH<aTvansiy3Tel FrezE-dalne tezcphlan) 
A.B. 100 2000 200 5000 250 7500 250 6750 300 10200 

Em 40 800 80 2000 100 3000 100 2700 120 4100 

DÎ&P 60 1200 120 3000 150 4500 150 4050 180 6100 

THAM 200 4000 400 10000 500 15000 500 13500 600 20400 

5a. 84.59 (Bilgisayar dxamrnlı-QC Frezelere,işİ0TB,cfeliTe tezgahları) 
A.B. -
EFI7\ - - -
Dİ&R - 

TO1 ~ - - -

6. 84.60 
A.B. -

- - - - - - - -
-

Em - - - - - - - - -
-

DİGEF - - - -
- - - -

- -

ı 7EKAM - - - - - - - - - -

7. 84.61 

A.B. - - - - - - - -
- -

Em - - - - - - - -
- -

DÎ&F - - - - - - -
-

- -

1CFLAM - -

-
- - - - - -

-

8. 84.62 
A.B. 500 5000 575 5750 875 8750 900 9000 950 9500 

Em 200 2000 230 2300 350 3500 360 3600 380 3800 
DÎîEP 300 3000 345 3450 525 5250 540 5400 570 5700 
İCRAM 1000 10000 1150 11500 1750 17500 1800 18000 1900 19000 
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5b 

Sıra G.T.İ.P. OOO'flED CCIAP 
T\b. .Ara Mallar 1^5 1996 1997 199P 1999 

Affet S Adet $ Alet 5 Affet $ Afet $ 

8a. 84.62 (Bilgisayar ctranımlı-OC Preslere,diliTB,k£srTe,kıvırrn3 tezgahlan! 
A.B. - - 5 500 13 1300 20 2000 25 2500 
EFIA -

- 2 200 5 500 8 800 10 1000 

DÎdP - - 3 300 7 700 12 1200 15 1500 

T2FUM - - 10 1000 25 2500 40 4000 50 5000 

9. 84.63 
A.B. - - - -

- -

- - - -

EFTA -
- -

- - - - - -
-

DİdP -

- - - - - - -
-

-

TCKPK - - - -
- - -

10. 84.64 

A.B. 125 250 1“75 350 225 450 250 500 375 750 

EFTA 50 100 70 140 90 180 100 200 150 300 
DİdP. 75 150 105 210 135 270 150 300 225 450 

TCHAM 250 500 350 700 450 900 500 1000 750 1500 

TCFLAM A.B. S 10250 16650 27250 29750 40050 

TOPLAM EFTA S 4120 6640 10880 11850 16000 

TCHAM DİdF: S 6080 9760 16220 17650 23950 

dNEL TCHAM 20450 33050 54350 59250 80000 
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Uluslararası ekonomik, mali ve ticari koşullar ile gerçek (tam libere) konvertibl TL.sı 
bazında ilişkiler sektör için göç kaynacı olur. 

Bununla beraber. Dış Ticaret-özellikle ithalat rejimi; her gelişmiş Ülkede olduğu gibi; 
yerli sanayii haksız dış rekabete karşı koruyucu önlemleri, dış ticarette ikili denge
leri de koruyarak uygulamalıdır. 

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER : 

Sektörün sorunları kapsamında ve çerçevesinde evvelce belirtilen hususların, aksaklıkla
rın, yanlış uygulamaların düzeltilmesi için aşağıda not edilen öneriler bir anlamda 
sorunların tanımlarının tekrarı niteliğinde olabilir; doğal olarak bir kısım önerilerde 
bu bölüm içinde ilk defa yer almaktadır. Bütünlüğün bozulmaması için bazı tekrarlar olsa 
bile birlikte takdim edilmeleri uygun görülmüştür. 

1. Yatırımların Finansmanı ve Teşviki: Bu kapsamda; 

1.1. Makina ve takım tezgahları üreticilerinin yatırımlarının finansmanı ve teşviki: 
Devamlı belirtildiği gibi, sektörün yerli üreticileri için çok sorunlu geçen son 
yıllar; genelde yeni yatırımları pek gündeme getirmemiş, hatta önde gelen birçok 
kuruluş üst üste zararlı yıllar ile öz kaynaklarından önemli kayıplara uğramışlar
dır. ancak, bu kayıpların yasal düzeyde gerektiği kadarının telafisi için zorunlu 
sermaye artışları yapılmıştır. Bu artışlarda; kuruluşların işletme sermayesi ihti
yaçlarını karşılamaktan uzak kalmıştır. 

Değer artışları ve getirisi sermaye piyasası koşulları çerçevesinde tatminkar 
olmayan sektör bu finansal kaynaktanda yararlanamamış; piyasada yer alan tek kuru
luş olan TEZSAN'ın hisseleri ise üretimin asgari düzeyi nedeni ile uzun süre bloke 
edilmiş olarak, işlem görmeksizin tutulmuştur. 
Makina ve takım tezgahları üreticilerinin genelde sermaye piyasası çerçevesinde de 
yer alarak sermaye, özkaynak artışlarına yönelmesi, bu çalışmada önerilen kapsamlı 
önlemler ile üretimde, iç ve dış pazarlama da gereken verimliliğin sağlanmasına 
bağlıdır. 

1.2. Makina ve takım tezgahları kullanan sanayi kuruluşlarının finansmanı ve teşviki: 

Gerçekte sektörün müşterisi, iç piyasada talep sahibi durumunda olan bu kesin 
sanayi kuruluşları da genel ekonomik, ticari ve mali şartların olırsuz etkilerinden 
pek soyutlanamamışlar, uluslararası düzeyde üretim yapar boyutlara bir kaç istisnası 
hariç ulaşamamışlar, özellikle otomotiv kendisine tanınan tüm koruma ve desteklere 
rağmen iç pazara yönelik olmaktan ve yabancı kuruluşların eski modellerini, eski-
kullanılmış makina parkları, kalıp ve teçhizatı ile üretmeye devam ederek; yerli 
makina ve takım tezgahları sanayine yeni pazar açma, entegre gelişme olanakları 
sağlamamışlardır. Son dönemde gözlenen bazı girişimler gelecek için ümit vermektedir 

Herşeye rağmen; makina ve takım tezgahları sanayinin itici gücünü oluşturacak talof» 
potansiyeli otomotiv sektöründe mevcut olup; Alman, Japon, G.Kore'deki gibi bu 
sektörün kendine özgü üretim ile yerli takım tezgahları sanayi ile karşılıklı çok 
sıkı işbirliği sağlanmalıdır. 

Bu işbirliği, verimlilik ilkesi esasında, sektörün finansal ihtiyaçlarının karşı
lanmasına olanak yaratabilecek güçte olabilir. 
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2.Standartlar ve Kalite Kontrolü: 

Sektörün önde gelen kuruluşları uluslararası norm ve standartlara uygun niteliklerde 
üretim yapmaktadırlar. ISO veya DİN standartları TSE standartları ve normlarınında 
esasını teşkil etmektedir. 

Bugün zorunlu uygulamada olmayan TSE takım tezgahları standart ve normlarının, hassasi¬ 
yet delerleri tablolarının, tezgah tipleri itibariyle ayrı ayrı temel/ana nitelikleri- 
nin;gelişen teknik ve teknolojik düzeyle uyumlu bir şekilde gözden geçirilmesi; belirle¬ 
necek asgari ortak delerlerin; "TSE-Takım Tezgahları Standart ve Normları" olarak 
zorunlu uygulamaya konulması gereklidir. 
Bu uygulama; niteliksiz, kalitesiz ithalatın haksız rekabetine karşı etkin bir önlem 
olacaktır. 

3.Tüketiçinin Korunması : 

öncelikle (2)nci paragrafta yer alan Standartları ile asgari kalitesi belirli olması 
ve etkin denetimle tüketici korunur. Makina ve takım tezgahlarında satış sonrası teknik 
hizmetler sürekli yedek parça güvencesi, tüketici tanımından bu sektör için daha uygun 
olan KULLANICI'nm korunmasının güvencesidir. 

Sektördeki ithalatçıların, Türkiye piyasası için; yalnız üretici kuruluşların bu 
güvenceleri kapsayan şekilde sorumlu temsilcileri olmaları ve bunu yasal şekil ve şart¬ 
lara uygun şekilde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına belgelendirerek, yetkili kılınıp, 
devamlı denetlenerek ithalat faaliyetinde bulunmaları zorunlu uygulama olmalıdır. 

Kullanıcıların korunması yurt düzeyinde yaygın bir etkinlikte güvence altına alınmalıdır 

4.Pazar imkanları ve pazarlama sorunları ; 

Makinalar yatırım mallarıdır. Yatırım yapanlar talebi yaratır, her büyüklükte (küçük, 
orta veya büyük) işletmeler yatırımcı olarak alıcı'dırlar. 

Sektör ülkenin genel ekonomik, ticari ve mali şartlarından soyutlanamaz; enflasyon, 
yüksek faiz, dış ticaret rejimi koşulları, tercihleri ve yönlendirme doğrultuları, 
finansal gelişme ve değişmeler; birçok sektörden önce, yatırımları ve yatırım mallarına 
olan talebi etkiler. 

üretim-yatırım ile yatırım-üretim kuruluşları zincirinde yatay ve dikey entegrasyonla 
işlerlik kazanır, etkin ve verimli olur; Bu nedenle de; yatırımları teşvik önlemlerinin 
bu sektör için yaygınlaştırılması, büyük-küçük ayırımı yapılmadan tüm işletmelerin, 
aynı olanaklar ve tedbirler ile teşvik edilmeleri, yatırım teşvik belgeleri uygulama¬ 
larının sektörün kullanıcı kesimi için çok daha kapsamlı ve yaygın bir şekilde uygulan¬ 
ması gereklidir. 

Bu önlemler iç pazarı genişleterek, üretim artışı ile daha yüksek verimlilik sağlanması, 
verimlilik artışı da ihracatın doğal olarak teşvikini temin edecektir. 

5.Vergi Sorunları ; 

AB'de Almanya'da bile KDV sektörün kapsamındaki ürünlerde %14'tür. Gelişmekte olduğunu 
varsaydığımız sektörümüz için; uygulanan %15 KDV oranı fevkalade yüksektir. 
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Uzun vadeli kredili alım/satımlarda, çok yüksek aylık vade farkı uygulamaları gereci 
nedeni ile; keza çok yüksek düzeyde teşekkül eden vade farklarının, satış peşin bede¬ 
linin KDV.sı ile birlikte aynı tarihte ve bir defa da tahsili zorunluluğu, talebi 
kısıtlayan, yatırımları olumsuz etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Yeni bir 
düzenleme ile önlem alınması fevkalade zaruridir. 

6. İhracatı Teşvik F,dici Politikalar : 

6.1. Kısa vadeli ihracat işlemlerinde (örneğin 6 aya kadar) üretici firmaya döviz 
bazında, uluslararası düzeyde faiz oranları ile ihracatı teşvik kredileri veri 1- 
meli, gelen mal bedeli (vade dolmadan) mahsup edilerek kredi kapatılmalıdır. 
Bir bakıma, ihracat bedeli üreticiye avans olarak ödenmiş olmalıdır. 

^.2. Paha uzun vadeli ihracat; proje bazında kısa süreli v^ nt-kin bir inoolomo v»-* 
■>nay aşamasından sonra; kredilendirilmel i; pro je süresince kabul rv|| |,»M ;,n 
şartların değişmemesi veya değişmesi halinde doğacak risklere karşı (sigortalama 
işlemleri dahil) çeşitli önlemlerin baştan öngörülmesi uygun olacaktır. 

7.özelleştirme ; 

Sektörde halen, takım tezgahları kesiminde; TAKSAN dışında faaliyet gösteren kamu 
kuruluşu yoktur. Bu kuruluşun, kendine özgü önemi, önemli boyutta yatırımı, istihdamı 
fiilen mevcuttur. 

Ancak, uluslararası verimlilik standartlarına uygun düzeyde üretim için, yerli diğer 
üretici kuruluşların da kendi bünyelerinde almak ve uygulamak zorunda oldukları önlem¬ 
lerin; TAKSAN için kapsamlı bir şekilde uygulanabilirliği, özelleştirme yöntemi ile 
olabilir. 

SON SÖZ 

Makinalar yapan makinalar sanayii, takım tezgahları sektörü; ülke sanayiinin alt 
yapısını oluşturan temel ve özel önemi haiz sanayi kesimidir. Herhangi bir sanayide 
ileri düzeye ulaşabilmenin ardında etkin bir takım tezgahları sanayii sektörünün 
olduğu yadsınamaz. Bu büyük ölçekte ABD-Almanya için geçerli olduğu gibi; kendi ölçe¬ 
ğinde İsviçre için de aynen geçerlidir. 

Genelde etkin ve gelişmiş bir makina, takım tezgahları sanayi olmayan ülkenin etkin 
ve güçlü bir savunma sanayiinin olması mümkün değildir. 
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Çalışmada Değerlendirilen Kaynaklar 

1. Makina îmalat Sanayii, özel İhtisas Komisyonu, Metal ve Afaç İşleme 
Makinaları, VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi, Alt Komisyon Raporu 

2. T.C. Merkez Bankası Krediler Genel Müdürlüğü 1989-1991 ve 1991-1992 
yılları sektör bilançoları analizleri. 

3. T.C. Resmi Gazeteler, 

- 03.11.1989 Mükerrer sayı 20331 
- 17.01.1990 Mükerrer sayı 20405 

- 31.01.1992 Mükerrer sayı 21128 

- 04.11.1992 Mükerrer sayı 21395 
- 31.12.1992 Mükerrer sayı 21452 
- 20.02.1993   sayı 21502 
- 30.10.1993 Mükerrer sayı 21743 
- 31.12.1993 Mükerrer sayı 21805 

- 13.01.1994 Mükerrer sayı 21817 

4. Türkiye'de sanayileşmenin yeni boyutları ve KÎT'ler 
Korkut BORATAV, Ergun TÜRKCAN, 
Türkiye Araştırmaları 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları 

5. T.C. Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM), 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İhracatı Geliştirme Merkezi (İGKME), 
Dış Ticaret İstatistikleri verileri. 

6. Elektriksiz Makinalar İmalat Sanayii üzerine bir anket çalışması- 
İGEME, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Sanayi Dairesi, Fatma Sevim- 
Nurşen Karadeniz. 

7. Makina İmalatçılar Birliği Derneği Muhtelif Duyuru ve Bildirileri 

8. DÜNYA Gazetesi ( İ s tanbu 1-Günde 1 ik Yayın Organı); Takım Tezgahlan, 
Makina Sanayi özel ilave yayınları 

9. Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Müdürlümü Takım Tezgahla¬ 
rı sanayii incelemesi 

10. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - MESS 
MESS üyeleri Ne üretiyor 1987-1989 

11. TMMOB - Makina Mühendisleri Odası, 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Katalogu 

12. Yerli üretici firmalardan saflanabilen veriler 

13. The Machine Tool Technologies Association - Britain Bülteni 
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14. UCIMU - Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, 
Robot e Automazione - İTALYA katalog ve yayınları 

15. AFM - Asociacion Espanola de Fabricantes de Maquinas 
İspanya katalogu 

16. MTTA - The Machine Tool Trades Association - Dritain 

17. NMTRA - National Machine Tools Builder's Association 
Katalog ve American Machinist Dergisi yayınları 

18. European Machining - İngiltere Dergisi 

- Herramienta 

Katalo^u 

- USA/ABD. 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÖZEL SANAYİ MA KINALARI 

ALT KOMİSYONU RAPORU 
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T - GÎRÎŞ: 

Sektörün Tanımı : 

özel Sanayi Makinaları imalat Sektörü, imalat Sanayi i çer i - 
sinde oldukça ağırlığı olan alt sektörlerden birisi olup 
aşağıdaki dalları i çermektedir. 

a) Toprak ve Çimento Sanayi makinaları. 
b) Kağıt ve Matbaa Sanayi makinaları. 
c) Şeker Üretim Sanayi makinaları. 
d) Petrol ve Petrokimva Sanayi ekipman ve makinaları. 
e) Komple Sanayi tesisleri. 
f) Diğer Sanayi makinaları. 

Gerek kapsadığı alanın genişliği ve buna bağlı olarak 
değişik üretim yöntemlerinin kullanılması, gerekse Sanayileşme¬ 
nin alt yapısını oluşturan ve istihdam açısından oldukça ağırlıklı 
sektörleri bünyesinde barındırması "özel Sanayi Makinaları fmalat. 
Sektörü" ne kalkınmanın ve gelişmenin lokomotif sektör 1 er inden 
biri olma özelliğini vermektedir. 

Özellikle Komple Sanayi tesisleri ve Diğer Sanayi Makinaları 
alt başlığı ile kapsamı çok geniş olan bu sektöre diğer 
komisyonlardaki sektörler dışında kalan tüm Makina fmalat Sanayi’ 
ni sokmak mümkündür. 

Sektörü GTÎP bazında tanımlamak gerekirse; 

84.74.80 Toprak Sanayi makinaları 
84.39-43 Kağıt ve Matbaa Sanayi makinaları 
84.75 Cam Sanayi makinaları 
84.79.30-89 Diğer Sanayi makinaları 

Komple Sanayi tesisleridir. 

Yukarıda belirtilen GTÎP no.ları esas alınarak ithalat 
ihracat rakamları incelendiğinde mevcut rakamların gerçeği yan¬ 
sıtmadığı görülmekte olup özellikle Diğer Sanayi makinaları ile 
Komple Sanayi tesislerinin yeniden ve detaylı olarak 
sınıflandırılması yararlı olacaktır. 

Rapor düzen1 en irken özellikle bazı tabloların hazırlanma¬ 
sında gerek DPI r: " , bilgilerin ve gerekse anketlere 
verilen cevapların yetersizliği nedeni ile sağlıklı bir değerlen¬ 
dirme yapmakta güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

TT. YAKIN GFÇM ÎŞTFK f GFL ÎŞMFLFR VF MFVCIJT DURUMU 

1. Sektördeki Kuruluşlar ve Kapasite Kullanımı. 

Özel Sanayi Makinaları fmalat Sektörünün kapsamına giren 
Toprak ve Çimento Sanayi, Komple Sanayi Tesisleri (Demir Çelik, 
Şeker, Petrol-Petrok imya vb.) gibi tesislerin kuruluşlarına 
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bakar «vak bunların makina ekipmanlarının öncelikle Yurtdışından 
anahtar teslimi temin edildiği, 1.960’lı yıllardan sonra ise Kamu 
Sektörüne bağl ı Fabrikalarda üretildikleri görü1ecektir . Ancak 
üretimde kullanılan projelerin tamamına yakını Yurtdışı fir¬ 
malara aittir 

özel sektörün bu sahada yatırım yapması 15-70 yıllık bir 
geçmişe sahiptir Bunun en önemli nedenleri bu sektörler için 
üretilen makîna ve tesislerin büyük boyutlu olması, yatırım mali¬ 
yetlerinin yüksekliği, sipariş esasına göre her tesis için ayrı 
proje çalışması gerektirmesi ve üretimde kullanılan ağır tip 
tezgahların sürekli olarak kapasitesinde çalıştırmanın güçlüğü, 
olarak sı raianabi1 ir - 

ülkenin Sanayileşme politikalarının sık sık değişmesi nedeni 
ile bundan ilk önce etkilenecek sektör olması risk 
fak tör ü n ü n y ü k sek 1 i ğ i , t. a 1 ep i s t. i k r ar s ı z 11 ğ ı önemli fak tör ler 
0 1 ar ak sek tör ü etk i 1 ernek ted ir. N i tek i m 1 980 Mi yıllarda 
sanayileşme Politikalarının büyük ölçüde terk edilip hizmet 
sektörüne ağırlık verilmesi, sanayinin fazla teşvik görmemesi bu 
tür üretimde bulunan Fabrikaları zor durumda bırakmış, onlarca 
özel kuruluş faaliyetlerine son vermiş, diğerleri de gittikçe 
küçülmüşlerdir. istihdam tablolarımdan görüleceği gibi bu 
kuruluşların istihdamındaki azalış eğrisi Sanayileşmemiz açısın¬ 
dan kaygı vericidir. 

Şu anda sektörde faaliyette bulunan Kamu ve Özel imalatçı 
kuruluşların sayısı 50-60 kadardır. Ru kuruluşların % 90’ı orta 
ölçekli kuruluşlar olup büyük ölçekli sanayi tesisleri daha çok 
kamuda yoğunlaşmıştır. Ancak bu kuruluşlarda gittikçe küçülmekte 
ve çalışan sayısı 700’ijn altında olan orta ölçekli sanayi tesıs- 
1 er i n e dön üşmektediri er. 

Mevcut tesislerin kapasite kullanım oranlarında da büyük 
düşmeler ve değişkenlikler görülmektedir. Sektörde stoklu çalışma 
olanağının bulunmaması geçiş dönemlerinde bir miktar stok için 
üretim yaparak dalgalanmaları minumuma indirme imkanını ortadan 
kaldırmaktadır 

Ankete cevap veren 1.6 kuruluşun kapasite kullanım 
oranları % 40 ile % 80 arasında seyretmektedir . 
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Aşağıda bu kuruluşların .1.988-1.992 dönemine ait kapasite 
kul lanı m oranları ver i 1 m i şt i r. 

Tablo 1: özel Sanayi 
Kullanım Oranı 

Makinaları İmalat Sektöründe Kapa s i te 

Sı ra 

No: Ürün Adı k.k.o 
Kapası te 
Rirımi 1 9RS 1 9R9 T 990 1991. 1.99? 

(1) (?) (3) (4) (M CM (7) C«) (9) 

1 Şeker Sanayi i 
Fk i prnan 1 ar ı 

161 Ton 171. 154 159 159 163 

? Ç i men t.o San ay i i 
Fk i prnan 1 ar ı 

165 T on 13R 158 1.71 179 17R 

7, Petro K i mya San. 
Fk i. prnan 1 ar ı 

160 T on 175 149 1,4 R 16? 164 

4 Basın ç1ı Kaplar 16? T on 11 4 158 177 1R0 1R0 

S Demir Çelik Sarı. 
Fk i prnan 1 ar ı 

164 T on 145 157 167 175 17 5 

6 Çelik Konstr. 149 T on 156 1.50 14? 14 5 14 5 

7 Ulaştırma San. 
Fk i prnan1 arı 

1R3 Adet 14 7 İR? 11 00 196 191 

R Kalıp İmali 154 T on - 11 6 

9 Ga 1 varı izli Tel 
Mamü11 er i 

1.56 Ton 177 İR 6 179 139 139 

1 O Toprak Sanayii 
Fk i prnan 1 ar ı 

140 Adet 140 1.40 140 140 140 

Kaynak: .16 Firmanın anketlere verdikleri cevaplar. 

Özel Sanayi Makinaları imalatı konusunda üretimde bulunan 
belli başlı kuruluşlar alfabetik sıraya göre aşağıya çıkarılmış¬ 
tır- (X) işaretli kuruluşlar Alt komisyon üyesi, olup, çalışmalara 
önemli katkılarda bulunmuşlardır. Yine bu kuruluşlardan bir kısmı 
üretimlerinin tamamına yakınını sektör kapsamındaki liretimde 
kullanırlarken bir kısmıda belli oranlarda "Özel Sanayi Makînala 
rı" imalatı konusunda faaliyet göstermektedir1 er . 
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Runun en önemli nedeni mevcut, tezgah parkı île çok çeşitli sek 
töre hizmet verebilme imkanının olması ve talep yetersizliği 
nedeni ile tek bir veya bir kaç konu yerine çok çeşitli konu 
larda faaliyette bulunma zorunluluğudur. 

SFKTÖRDFK t KURIJI UŞl AR : 

Al ARKO-AL AMSAŞ (X) 
Kanlı Mandıra Mevkii 

ASMAŞ (X) 
Ankara Karayolu 7.5.Km 

ANAMAK 
ANADOLU MAK.SAN.VF TfC A . Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 

RORUSAN MAKfNA İMALAT A.Ş. 
Gemsaz Mevkii 

OANDAŞ 
MAKİNA İMALAT VF SAN TTO.A. 
Fsenboğa Yolu 77.Km 
Ralıkhisar Köyü Girişi 

C0ŞKLJNÖ7 A . Ş _ 
Organize Sanayi Bölgesi 
P.Kr .1.95 

( R1 700 ) Tu z 1 a / i STANRLU 

Kema1 paşa/i 7MİR 

FSKİŞFHİR 

Gemi Îk/RIJRSA 

ÇIL TUĞ İST SAN.VF TİC.A.Ş. 
Küsgem 1.Blok 6 No.lu Ada 

ÇİMTAS 
ÇFL İ K İMALAT VF TFSİSAT A.Ş. 
Gemsaz Mevkii Hisar Mah 

Göl 1üce/GA7İ ANTFP 

Gemi i k./BURSA 

ÇUKUROVA 
MAKİNA İMALAT VF TİR.A S 
Adana Yolu üzeri P.K: 61 

DFSA 

DFMİR KA7AN VF MAKİNA SAN.A.S 

Tarsus/MFRSİN 

Kartal Durağı Gazi emi r/T 7 M i R 

FS-FN FSKİŞFHİR (X) 
MAKİNA VF TFS.İM.SAN -VF TİC.A.Ş 
Organize Sanayi Bölgesi FSKİŞFHİR 

FSKİŞFHİR (X) 
LOKOMOTİF VF MOTOR SAN.MÜFS. 
Hoşnudiye Mah Kızılcıklı Mahmut 
Pehlivan Cad. FSKİŞFHİR 
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FTÎ MAKÎNA SAN.VF T TC A.Ş. 
Organı ?g Sah.-iy * r.i . FSKİŞFHİR 

GAMA FNDUSTRT 
TFStSl FRT İMAl AT VF MONTAU A.Ş. 
Ayaş Yolu üzeri Şeker Fab.Karşı sı 
P.K - 4 Fti mesgu t./ANKARA 

GURTŞ 
MAKİNA VF MONTA.l SAN.A.Ş.. 
Ankara-Konva Devlet: Karayolu 
23. Km 

T MRAT MAK .. SAN .AŞ. 
Halkalı Cad. No: 176 

Gölbaşı/ANKARA 

Saf r aköv/f STANRIJI 

KARMAŞAN 
KART Al MAK. SAN. A.Ş. 
Tugay Yolu No: 43 Karta/Cevi zl i /t STANRIJI 

KÖYl ÜOÖL.LJ 
MAK.SAN VF TtC.A.Ş. 
Atatürk Cad No: 14S-147 Rozüyük/RT I FCİK 

KUTI UTAŞ 
MAK.SAN.VF ÇFLfK tMAl AT A.Ş. 
Ankara-İstanbul Karayolu 
30 Km . Sar ayköy/ANKARA 

MAKINA KİMYA FNDUSTRTST KURUMU 
Tan doğan Meydan ı fi 

M . Ş . M FNDlJSTR T A.Ş 
Hanı Osman Rayın No: 1 Rüyükder e/İ STANRIJI 

MUSTAFA ŞAMAN 
ÇFI İK DÖKÜM VF MAK.SAN.A.Ş. 
Tarsus Cad. No:R7 P.K:74S MFRSTN 

NA-CF MAK.SAN.l TD.ŞTT . 
i s tan bu 1 Dev1 et Yolu 10 Km. 

NUH MAK.SAN.VF TİC A.Ş 
Sebze Bahçeleri Sok. No:9 İsk i 11 er/ANKARA 

RFMAS RFDÜKTÖR VF MAK.SAN.A.Ş. (X) 
Ankara Devlet Yolu 22.Km. Kartal/ÎSTANRUl 

RONA MAKİNA SAN.VF TİC.A.Ş 
İstanbul Cad.Sedef Sok No:7 ANKARA 

SAMSUN MAKİNA SAN.A.Ş. 
Ankara Karayolu 5. Km P.K: 1.B6 SAMSUN 

153 



SOYUT YAPT VF FNDÜSTRİ 
TFSTSI FRİ SAN . A . Ş . 
Tst.anbu 1 Yol u 77 . Km ANKARA 

TFKFFN TMAl. AT VF MÜH.A.Ş. 
Den i 7 Mah- Der i nce/KGCAFL i 

TFMSA TFRMÛ MFKANfK 
SAN,VF T TC A.Ş.. 
Ceyhan Yolu ü/eri PK:331 ADANA 

Frzincan Makina Fabrikası 
Fskişehir Makina Fabrikası 
Turhal Makina Fabrikası 

Ankara Makina Fabrikası 
Afyon Makina Fabrikası 

TÜRKfYF ŞFKFR FABRİKALARI A.Ş (X) 
Fti mesgut/ANKARA 
AFYON 

FRZİNCAN 
FSKİŞFHİR 
TURHAL 

? . Ür e t i m : 

a. Üretim Yöntemi-Teknoloji■ 

Özel Sanayi Makinaları Kapsamına giren ürünlerin nitelikle¬ 
rine bak ılır sa; 

1-Matbaa, cam eşya, baskı ve fotoğrafçılıkta kullanılan küçük 
boyutlu ve hassas makina ve kalıplar, 

7-Kornple sanayi tesisleri üretimi gibi Mühendislik niteliği 
ağıt basan büyük boyutlu Makina ve Tesisler 

Olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir Birinci 
başlık ile ilgili olarak üretici firma sayısı yok denecek kadar 
az olduğu görü1ecektir. Firmaların bu konuda yatırım yapmaları 
sermaye yoğun yatırım gerektirdiğinden ve pazar bulma güçlükler i 
nedeni ile zor görülmektedir . 

Komple Sanayi Tesî sİ er i üreti m i i 1 e ilgili altvapı i se 
ülkemizde bulunmaktadır ..Gerek makina parkı ve gerekse mühendislik 
birikimi olarak her türlü sanayi tesisinin komple kurulması 
mümkün görülmektedir . Yalnız proses teknolojisi konusunda dış mit¬ 
li en dislik k u ru1u ş1 arı il e i şbi r1 i ğ i söz k onu su o1 a b i 1 i ı . 

Bu tür üretim yapan Yurtdışı ve Yurtiçi firmalar incelendi¬ 
ğinde aşağıda belirtilen tezgah parkına hemen hemen aynen sahip 
o 1 di t k 1 ar ı gör ü 1 ecek tir . 

1 Ağır tip torna, freze, planya gibi talaşlı imalat, tezgah 
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? 100 mm_ kalınlığa kadar bükme yapan sac kıvırma tezgahla¬ 
rı , profil bükme, abkant, bombe sıvama gibi talaşsı7 şe¬ 
killendirme tezgahları. 

3. Her türlü otomatik kaynak teknol oji si . 

4. Büyük boyutlu parçalar için ger i 1 im-giderme ve normal i- 
zasyon fırınları. 

5. Her türlü tahribatıı ve tahribatsız test cihazları. 

6. Ölçme ve kontrol cihazları. 

Yurtdışı firmaların üstünlükleri proje ve dizayn bürolarında 
görü1mektedir. Dış firmalarda Mühendislik hizmetlerinde çalışan 
personel sayısı toplam sayının % 50’leri ne kadar ulaşmasına 
karşın yerli firmalarda bu oran çoğu kez % 1.0’lar a bile ulaşama¬ 
mak tadı r . 
Araştırma-Geliştirme de çalışan personel sayısı yetersizdir. Her 
sipariş için ayrı bir araştırma ve dizayn gerektiren Sanayi Te¬ 
sisleri ekipmanları üretiminde Proje ve Ar-Ge oldukça önem ka¬ 
zanmak tadı r . 

Üretimde kullanılan hammadde temininde fazla sorunla 
karşı1 aşı 1mamaktadır. Razı özel alaşımlı levha ve borular ile 
özel elektrodlar ithal edilmektedir. 

Sektörün faydalanacağı yan sanayi henüz gelişme 
devresindedir. Normlara ve standartlara uygun parça üreten, bu 
işler için uygun hammadde kullanan yerlerin sayısı kısıtlıdır. 
Tezgah parklarının yeterli olmasına karşın bilgi ve deneyim 
eksikliği hissedilmektedir. 

b. ürün Standartları: 

Sektörde üretimde bulunan orta ve büyük ölçekli kuruluş - 
larda TSF,DTN,SAF, ASMF gibi standartlar ku11 an11maktadır.TSF’nin 
standartları henüz DİN ve ASMF kadar yaygın değildir. Küçük 
ölçekli firmalarda ise yukarıda değinildiği gibi bu konularda 
eksiklik vardır. 

T30-9000 serisinden belge alan kuruluş sektörde henüz 
yoktur. Özellikle sipariş esasına göre üretim yapan bu kuruluş¬ 
larda sipariş miktar1 arındaki dalgalanmalar , kapasiteyi doldurma 
çabaları ve firmaların gelecek konusundaki endişeleri, TS0-9000 
serisi belgelerin firmalara sağlayacağı avantajların belirsizliği 
bu konudaki çalışmaların yavaş yürümesine neden olmaktadır. 
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r.. üretim Miktarı ve Değeri 

Ankete cevap veren kuruluşların verdikleri bilgilere gö~ 
i' e çık ar 111 an ii reti m mi ktar ve değer 1 er i aşağı da gös ter i İmi Şt 1* 1' - 

Tab do 7: Üret im M i k tar ı 

Y T L. 1. A R 

No; Ana Ma 11 ar R i r . .1.988 1 989 1 990 1 991 1 992 

(D (?) (3) (4) (r>) (6) (7) (8) 

1 Şeker Sanayi i 
Fk i pman1 arı 

T on 4380 3390 361 8 3650 3850 

? Çimento Sanayii 
Fk i pman1 arı 

Ton .1.860 7590 3070 33.50 3800 

3 Pe trok i mya San. 
Fk i pman1 arı 

T on 980 440 670 .1 060 1 060 

4 Basınçlı Kaplar T on 680 2900 3840 3970 3995 

S Demir Çelik San 
Fk i pman1 arı 

Ton I 680 1 660 2000 2 1 30 31 25 

6 Çel il< Konstr . T on 34 1 S O 30 1 50 254 50 28000 28900 

7 Ulaştırma San 
Fk i pman1 arı 

Ad ?03 459 560 537 5 1 9 

8 Ka1ıp T ma 1 i $ - 6335 

9 Ga 1 varı izli Tel 
Mamij 1 1 er i 

T on 6000 6700 3000 3000 3000 

1 0 Toprak Sanayi 
Fki pman1 arı 

Ad 1 40 1 40 1 40 1 40 1.40 

K a ynak : 1.6 Fi r m anın , ıiık e i 1 er e ver dikler i cevaplar¬ 

d. Maliyetler 

Rlanço değerleri üzerinden 1. olarak maliyet unsut 1 arının 
pa y ı T a b 1 o . 3 ’ de göster ilmi çıt i r . 
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Tablo 3: Mal iyot. Analizi 

Y T l 1 A R 

G i der 1 er 1 988 1 989 1.990 1 991 1.997 

(D (?) (3) (4) (S) (6) 

- Malzeme 
Direk İşçi 1ik 

- Amortisman 
- Di qer f m.Gi d . 

37 
.1.8 

4 

14 

37 
19 

4 

18 

30 
19 

4 

1.8 

76 
71 

3 

1 9 

78 
77 

3 

70 

SINAİ MAI İYFT 
- Finansman Gid. 

- Dışarıya Yapt..Hız. 
- Diğer Giderler 

73 
16 

5 

6 

73 
11. 

13 

71 
1.4 

4 

1 1 

69 
17 

6 

1.3 

73 
7 

6 

1.4 

TİCARİ MAI İYFT 77 77 79 31 77 

TOPLAM MAI İYFT 1 00 100 100 100 1.00 

Kaynak Ankete cevap veren 16 kuruluşun or ta1 ama değer 1 er i 

3 . İ s t. i hdam : 

Tablo 4: Özel Sanayi Makînaları Sektörü istihdam Durumu 

(Kişi ) 

Y T L L A R 

r şçjücü 1.988 1989 1.990 1 991 1 997 

Yüksek 

Tekn i k 
i dar i 

470 490 

758 734 
483 

746 

473 

307 

447 

766 

Dr ta 
Tekn i k 

Memur 

360 330 
636 605 

799 
598 

791 
603 

796 
593 

î iT>Ç i 
Düz 
Kalifi ye 

1.665 .1.671 

5618 5770 
1 483 

4873 
1 447 

4559 
1 318 

41 40 

Kaynak : Ankete cevap veren 16 kuruluşun çalı: şan 1 arın ı n 

dökümü 
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4 D ı: T i c a r e t D u r u m u 

a) ithalat 

GTİP Razında 1.98a™ 1.99? döneminde özel sanayi makinaları 
kapsamına giren 12.Grup ürünlerin ithalat miktarları Tablo.5’de 
göster ilmi ş tir Y i n e avnı dön eme ait AT, FFTA ve d i ger ülke!er i n 
i t İl a 1 a t m i k t a r 1 ar ı da Tablo .6’ da ver i 1 m i s t i r _ 

Tablo V. Özel Sanayi Maki nal arı Sektörü ürün İthali. 

(Bin $) 

S ıra 
No: 

(1) 

Ana Mallar 

(?) 

1.988 

(3) 

Y T 

1 989 

(4) 

I L A R 

1990 1991 

(5) (6) 

1 99? 

(7) 

Ki remi t, Tuğla 
Topr ak San-Mak . 

Kağı t San.Mak . 

Matbaa,Baskı 
D^ zgı* Mak . 

İçki.*, Gıda ve 
Yağ San.Mak 

Kendi Başına 
Fonksiyonlu Mak. 
Cihaz ve Aksam. 

Diğer Makina 
ve Cihazlar 

Grup Toplamı 

7369 , 5 77884 , 7 4 736 7 , .1 33S30 ,4 15 567 , 9 

1 551.9,7 70793,8 34477 , 9 60676 ,6 30066 . 3 

40587,1 77401,3 61705s3 68136,0 88791,9 

7767 ,8 847 ,9 O O 

167680 ,0 591.43.9 116391,7 131008.7 174775.1 

9467 7 70088,5 48761.0 57169,8 

7491 79 , O 1 45.578 . 8 779980 . 5 347067 .7 31 0366 , O 

DPT -RİM 
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Tablo 6: 01?. Grup AT-FFTA ve Diğer Ülkelerin ithalatı 
(Rı'n $) 

Sıra 

No: ülkeler 

Y T I. L A R 

1988 1.989 1990 1991 199? 

(D (?) (3) (4) (S) (6) (7) 

1 AT Ülkeleri 40?700,4 1.01.300,5 ?0.1.648,? 5.1.80?9,9 ?34830, 1 

? FFTA Ülkeleri 65464,1. ?.1.73?,8 37?1.5,9 396??,! 3?954, 1 

3 Diğer ülkeler ??7906,7 ??487,5 41.1.1.6,4 1.08063,3 341.65,3 

4 Grup Toplamı 696071,? 1.455?8,8 779980,3 66571.5,3 301.949,5 

Kaynak : DPT-RÎM 

b) İhracat : 

GTİP Razında 1.988-1.99? döneminde özel sanayi makinaları 
kapsamına giren 1.?_Grup ürünlerin ihracat miktarları Tablo. 7 ’ de 
gösterilmiştir. Yine aynı döneme ait AT, FFTA ve diğer ülkelerin 
ihracat, miktarları da Tabi o. 8’de verilmiştir. 

Tablo 7: Özel Sanayi Makinaları Sektörü ürün İhracı 
(Rin $) 

No : 

(i) 

Ana Ma11 ar 

(?) 

1 988 

(3) 

1.989 

(4) 

1.990 

(5) 

1 991 

(6) 

1 Ki remi t. ,Tuğl a 
Toprak San.Mak. 

? , 4? 77?,31 ?45,85 10?8,66 

? Kağıt San.Mak. ?78,96 484,57 .1.1.89,38 ?98,6 
3 Matbaa,Raskı 

Di zgi Mak . 
1?8,71 1.96,64 660,58 33?5,9 

4 içk i,Gıda ve 
Yağ San.Mak. 

50, 1 6 0 0 O 

5 Kendi Raşına 
Fonksiyonlu Mak. 
Cihaz ve Aksam 

6783,93 330,33 453,57 44?,76 

6 Diğer Makina 
ve Cihazlar 

549,35 1.088, 1.5 458,97 ?73,7.5 

7 Grup Toplamı 7793,53 ?R7?,00 3008,35 5369,67 

1 99? 

(7) 

993,40 
733,0? 

0 

1?69,?0 
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Tablo 8: 012.Grup AT-FFTA ve Diğer ülkelerin ihracatı 

(Rin $) 

Sıra 
No: 

Y T L L A R 

Ü1 kel er .1 988 1.989 1 990 1 99.1 1.992 

(D (7) C3) (4) (5) C6) (7) 

1 AT ülkeleri 1.6953,8 .1084,4 1647,2 844 ,9 842,0 

2 FFTA Ülkeleri 3604,6 87 ,9 316,0 2,1 1.9,4 

3 Diğer ülkeler 10577,6 .1.699,7 1045,1 228,9 1291,8 

4 Grup Toplamı 31 1.36,0 2872,0 3008,3 1075,9 21.53,9 

Kaynak : DPT-RİM 

Ankete cevap veren 16 imalatçı kuruluşun ihracat rakamları 
ise Tablo.9”da göster i 1 miştir. Bu rakamlar genelde Ö7el Sanayi 
Makinaları kapsamında bulunan, fakat. 1.2.Grupta görülmeyen sanayi 
tesislerinden oluşmaktadır - 

Tablo 9- Özel Sanayi Mak i na1 arı ihraca11 
( R i rı $ 1 

Sıra 

No; Ana Mallar 

Y T 1 1 A R 

1988 1.989 1 990 1 991 1 992 

(1.) (?) (3) (4) (ö) (ö) (7) 

1 Çe1 ik Konstr. - 490 5.578 

Çimento Sanayi 
Fk i pman1 arı 

676 6 .500 3 . 000 

3 Topr ak , Ser anı i k 
Sanayi i 

550 630 220 1 . 00u 1 . 060 

4 Diğer ürünler 4 830 3 940 520 1 1 14 5 5 .084 

T op1am; 5.380 5.246 7.240 1 2 . 635 1 4 722 

Kaynak 1.6 Firmanın anketlere verdikleri cevaplar . 
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Tablo 10 : Özel Sanayi Maki nal arı Sektörü ihracat. Hedefleri. 

(Bin $) 

S ı r a 

No. Ana Mallar 1994 1995 1996 1997 1988 1999 

(D (?) (3) (4) (5) (6) (7) (R) 

1 Komple Sanayi 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
Tesi el er i 

7 Makı'na ve 8.000 9.500 11.000 13.500 15.000 18.500 
Fk i pman1 ar 

Kaynak: 16 Firmanın anketlere verdikleri cevaplar. 

ITT. YFDfNCT PLAN DÖNFMÎNDF GFL ÎŞMFI..FR 

1. . Genel Politika: 

1.980 ’ 1 i y ı 1 1 ar da ikinci p 1 a n a i t i 1 en Sarı a y i Sak kör ü son 
vı 1 1 ar da tekr ar kıpı r dama dönemi ne g i r m i ş ve i 1 er isi içi n üm i 1.1 i 
olmamızı sağlamıştır. Kamu yatırımlarının azalmasından en fazla 
etkilenen sektörlerin başında gelen Özel Sanayi Makinal arı 
Sektöründe atılım için tek çare ihracattır. Nitekim son 
zamanlarda bu konuda oldukça oldukça mesafe alınmıştır. Özellikle 
Sovyet. 1er Biri iği’nin dağı 1 mas ı ile or taya ç ı k arı yen i 
Cumhur i ye 11 er sek tör ü mü z içi n o1du k ça ca z i p b i t alan 
oluşturmaktadır. 

Yine bu dönem içerisinde AT île Gümrük Birliğine gidilecek 
olması sektörümüzde de önemli düzenlemeleri gündeme getirecektir. 
Bu gürıkü ver i m 1 i 1 i k ve mal i yet. yap ı sı ile AT üyesi ü 1 ke 1 er i 
sektörümüz kapsamındaki ürünlerden satmamız mümkün değildir 
lir eti mde kullanılan h ammadde i th a 1 i n de eğer pr oje teşv i k 1 i 
değilse ödenen gümrük+fon bedeli maliyeti önemli oranda 
etkilemektedir. Ancak işçilik maliyetinin artışı, verimliliğin 
düşük olması, düşük kapasite ile çalışma ürün maliyetlerinin 
artmasına neden olmaktadır Bu sektör yabancı sermaye ve 
ortaklıklar içinde cazip hale getiri 1 mel i dir. 

7. Talep Projeksiyonu : 

Sek tor ü mü z alan ı n a g i r en ya Liri rnc ı özel ve k amu 
kuruluşlarına gönderilen anket formlarına gelen yanıtlar 
incelendiğinde bu konuda önemli bîr talebin olmadığı 
görü1mektedir. Kamu sektörünün küçülme hedefleri ve yetersi z 
ödenekler öngörülen yatırımların kağıt üzerinde kalmasına neden 
o 1 mak tad ı r . Bu n eden 1 e k amu ya t. ıııml ar ı n ı pr ogr a mda o 1 mas ı n a 
k ar şın gerçek 1 eşme du r u mu rı a tenık ini i yak 1 aşmak ger ek rııek t e d i r 
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Özel sektör yatırımlarına baktığımızda çimento sanayiinde 
çevre kirliliğini önleyici yatırımlar ile kapasite artış ve 
modernizasyonu çalışmalarının planlandığı görülmektedir.. Yeni 
çimento fabrikası kurulması gündemde olmayıp yeni kurulacak 
tes i s 1 er öğü trne ve paketi emeye yön elik ol maktad ı r .. 

Kamu ve Özel Şeker Fabrikaları yatırımlarına bakıldığında 
1.994 * den sonra 3 yeni Şeker Fabrikası ile mevcut. fabrikaların 
kapasite artısı projelerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca Rusya 
ve Özbek i starı * da k uru 1 a e ak yen i Şek er Fabr i k a 1 ar inin t ü m ma k i n a 
ve tesisleri de iç piyasadan karşı 1 anacaktır. Şu anda ? Fabrika 
anİaçması imzalanmış olup ? Fabrika içinde görüşme sürmektedir. 
Ayrıca Rusya’daki Fabrikaların revizyon ve modernizasyonu konusu 
da bu sektörde üretim yapacak kuruluşlar için çok büyük bîr 
pazardır. 

Aynı çeki 1 de Toprak ve Çimento Sanayi tesisler inin 
kurulması, revizyonu ve modernizasyonu, komple seramik 
fabrikaları kurulması konusunda da. Rusya ve Türk Cumhuriyetleri 
Türk Sanayi için çok cazip bîr pazardır Ancak finansman 
konusundaki darboğaz bir handikap olarak karsımıza çıkmaktadır. 
Finansman olayını çözmek için Ratılı firmalar ile yapılan 
anlaşmalarda ise sanayimiz aleyhine gelişmeler söz konusu 
0 1 makta, k r e d I y e v e r e n m a k i n a v e ek i prnn lan d a k e n d i ülke s i n d e 
1 ma 1 etmek i s temek ted ir. F x ı* mbarı k k r ed i 1 er i bu ülkeler de 
istenilen oranda işler hale gelir ıse komple sanayi tesisleri 
k on 11 sı ı nda ör gü 1.1 en m i ş k amu ve özel k uru 1 u ş 1 ar büyü k b i r i h r a cat 
hamlesine girebilirler Aksi taktirde firmaların kişisel 
çaba 1 aı ı v 1 a yap ı I acak i h r aca t g iriş î m 1 er i ı steri ilen dii zeye 
u1 aşamayacaktı t Nitekim ankete cevap veren kuruluşların ihracat 
tı e d ef 1er i T a b 1 o .10’ d a g ö rül d ü ğ i i g i b i ö n emi i b i r sıçr a rn a 
göstermektedir. Bu konuda büyük bîr beklenti vardır . Ancak büyük 
pr o j e1 er de görü şme ve karar ver me sü r e1 er i n i n u zun o1 ması ve 
gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumunda rakamların anı değişim 
yapması söz konusudur 1994 1999 Döneminde yıllık ihracat rakamı¬ 
nın özellikle komple sanayi tesisi konusunda çalışan kuru¬ 
luşlar İçin 100 Milyon $ seviyesinde seyretmesi mümkündür. 
Ancak Fxîmbank’ın kredi miktarları, ödeme koşulları hızlı ve 
çağdaş normlara uyacak şekilde gözden geçirilmelidir. 

İç pazardaki talep yetersizliğinin bit nedeni de özelleştirme 
ça 1 ı şma 1 aı ı n dak i be 1 i r s i z 1 i k t: i r Ö z e 1. 1 «• ,.me k a psa m ı n a alın an 
kuruluşlar venî yatırımlara gitmemekte, tesislerin ancak 
faa1 i yet1 er ini sürdür eh i 1ecek şek i 1 do revi zyon1 arı île 
yetinil mek ted i r 1 er Ayrıca Dünya Petrokîmya Sanayindeki bunalım 
Pntk im’ İn yen i yat. ır ıml ar a g i tmesi n i ön 1 emek ted i r 

İç pazarda ortaya çıkacak bu yeni yatırım alanı ise çevr 
k i r 1 il i ğ i n t ön 1 eyecck ya t ırıml ar d ı r . F İ n ansrnan k on 111 a r 
çözül ehi 1 diği ölçüde bu sahada ür etimde bulunan kuruluşla 
kapasitelerinin önemli bir bölümünü bu tir imalatlar 
av ır ab 11 1,-1 , 
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Sektörümüzde yatırımların çok büyük boyutlu olması ve 
belirsizlikler nedeni ile sağlıklı bir talep tahminî yapmak 
oldukça güç olmaktadır. Ancak gerek makina parkımız ve gerekse 
teknolojik bilgi birikimimiz 9u anda mevcut talep miktarının 4-5 
katı bir talep olması durumunda kısa süre içerisinde organize 
olarak bu talebi karşılayacak düzeydedir. 

IV. PLANI ANAN YATIRIMLAR 

Yedinci plan dönemindeki talep projeksiyonuna bakıldığında 
önemli bir yurtiçi talebinin olmadığı görü 1mektedir.üreti m yapan 
fabrikaların halen düşük kapasite ile çalıştıkları ve birçok 
fabrikanın da kapalı oldukları gözönüne alınırsa yeni 
yatırımların gündeme gelmiyeceği rahatlıkla söylenebilir. 
Planlanan yatırımların daha ziyade mevcut, tesislerin daha uygun 
yerlere taşınması ve moderni zasyorı şeklinde olduğu görülmek tedir . 
Ankete cevap veren 1.6 kuruluştan 1993 ve daha sonrası için 
yatırım planlaması yapanlar ve yatırım miktarları Tablo.11 9 de 
verilmiştir. Ancak öngörülen yatırımların yukarıda söylenen 
nedenlerden dolayı istihdama olumlu katkısı olmayacağı 
düşüncesindeyiz. Ancak modernizasyon çalışmaları ve Organize 
Sanayi Bölgelerine taşınarak daha iyi bir ortamda üretim 
faaliyetlerinde bulunmanın verimliliği arttırıcı etkisi, 
dolayısıyla rekabete olumlu katkısı olacağı kesindir. 

Tablo: 1.1: özel Sanayi Makînaları Sektörü Yatırım Programı 

(1.99? Fiyatlarıyla) (Milyon T t .) 

İşin Tarihi Proje Top. 1993 1994 1.995-1.999 

Adı Raşl.Bitiş Dış Toplam Dış Top. Dış Top. Dış Top. 

(1.) (?) (3) (4) (5) (6) (7) (B) (9) (10) (1.1.) 

Tevsi- 1993 199.5 36300 1.1.7350 16000 37000 15550 62000 4750 183.50 
Moder n i zasyorı 

Fabrika 19BB 1.994 2B000 — 9500 -- 18500 
i nşaat1 

Fabrika 1994 1.995 — 7.5000 — 30000 30000 — 15000 
i nşaa t. ı 

T0PI AM 36300 220350 16000 76500 15550 110500 4750 33350 

Kaynak : .1.6 Firmanın ankete verdikleri cevaplar 
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V DFĞFRl. FNDÎRMF VF Al TNMAST ÖNGÖRÜLFN TFDRÎRI FR 

Bugünkü koşul 1ar devam ettiği taktirde AT ye tam üyelik ile 
gerçekleşecek gümrük birliği özellikle Ağır Makina İmalat Sanayi - 
i 9 n i dol a y ı s i i 1 e K o m p 1 e S a n a y i t e e. i s i i i r e t. e n s e k t ö r ü m i j z e a i t 
kurulu ş 1ar ı o 1 u msu t yön de e t.k i 1 evecek t. i r Sek t ör dek i k u r u 1 u ş 1 ar ı n 
dış piyasa İle tanışmaları 5-6 yıllık bir geçmişe sahiptir. Henüz 
emekleme devresinde olan bu sektörün dolaylı ve dolaysız yollarla 
destek 1enmesi ger ekmektedi r . 

G e 1 i ş m e k t e o 1 a n b i r çok ü 1 k e g i b i Türkiye1’ d e s anay i 1 e ş m e s i i - 
r eo i n in ilk aşamas ı n da î t.h a 1 i k amer: I po 1 i t i k a 1 ar yü r ü tmü ş ve 1 930 
1 ardan itibaren tüketim mallarından başlı yan ve daha sonra ara ve 
ya 11 r ı m rna 1 1 a ı ın da sü r dü r ü 1 en bu po 1 i t. ika 1 980 1 i yıllar da d ı şa 
yöne 1 ı k san ay i 1 eşme yön ü n de yap ı sa 1 b i r değ i ş i k 1 i ğe u ğr anı ı ş t, 11 
Ru yapısal değişiklik paralel olarak büyük sanayi yatır ımlannın 
da a zal ması bu pol i ti kaya hazı r 1 ı ksı z yaka 1 anan sektör ürnü zdek i 
Ağır Makina İmalat Sanayi tesislerini olumsuz yönde etkilemiş ve 
b i r çok tes i s k apan ı r k en d i ger 1 er i de k üçü 1 ine sü r ec i n e g i r m i ş 1 er - 
dir . 

1980 1 i yıllarda Devle t ve K ÎT va 11rım1 ar ın da k re d i koşulu 
aranması Yabancı firmaları avantajlı avantajlı duruma getirmiş¬ 
tir Yabancı fîı ma 1 m ihaleyi a 1 d 11- fan som a iç piyasadan tek 1 i f 
alma yoluna gitmişler ve firmalar arasında kıyasıya bir fiyat 
indirimine ortam hazır lamı şl ardır . Bunun en belirgin, örneğini 
FRDFMİR KAM Projesinde görmek mümkündür Ru nedenle yerli üreti¬ 
cilerin mağdur olmalarını önlemek için anahtar teslimi yapılan ve 
kredi getirme zorunluluğu bulunan projelerde de yabancı 
tir ma 1 ar ı n yer 1 i or tak 1ar im baştan seç ip k on sor s i yom şek 1 i n de 
tek 1 i f ver i 1 rnes i n i sağ 1 arnak ger ekmek t edi r . 

Sovyet. 1er Birliği9 n i n dağ ı 1 ma s ı île or taya çıkan yen i s i va¬ 
si durum Sektörümüz için çok büyük olanaklar sağlamaktadır 
Özellikle Toprak ve Çimento Sanayii tes isi er i ile Çeker ve Gıda 
Sanayi makina ve ekipmanlarının anahtar teslimi kurulmasında 
yeterli potansiyel vardır. Petrol ve Petr ok i rnya tesisleri için 
ise gelişmiş ülkelerden partnerlerin olması (proje ve proses ba¬ 
zında) gerekmektedir . Nitekim Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuri¬ 
yetlerinde bu konularda önemli mesafeler alınmıştır. 

Gerek AT9 a tam üyelik nedeni ile sek tor ün bir darboğaza 
girmemesi ve gerekse yeni cumhur iyetlerdeki iş potansiyel inden 
olabildiğince yar ar 1anabi1mek için alınması öngörülen ön 1 em1et 
a şağ ı da s. ı r a 1 a n m \ ş 1.1 r . 

f - Teşvik. Kredi bazında öngörülen tedbirler . 

1) AT ülkelerinde de kendi sanayilerini korumak için yaygın 
bir şekilde uyguladıkları dolaylı teşvikler (ucuz enerji. Ar - Ge 
teşvikleri, vergi İndirimleri vb ) sektörümüzde de uygu 1anmalı- 
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?) Arz-talep dengesizliği sonucu sektöre ait üretim faali¬ 
yeti er i nde Dün ya fi ya 11 a rı dü şme eğ i 1 iminded i r - An cak ü1 kem i zde 
enflasyon, işçilik maliyetlerinin artışı ve döviz kurları üzerin¬ 
deki baskı fiyatları arttırmıştır. Ru nedenle ihracatı teşvik 
primleri yen i den düşü nü1me1 i d i r. 

3) fş potansiyelinin yüksek olduğu Rusya Federasyonu ve 
Türk Cumhur i yet1 er i için Fxi mbank kredilerine işlerlik kazandı 
r11 malıdır 

4) Sektörü ilgilendiren üretim konularında gereksiz 
ithalatı önleyecek organizasyon kurulmalı, yerli üretimin tam 
kapasi te kul lanı 1 ması sağ1 anma1ıdır . 

5) Kredi faizlerinin yüksekliği yeni yatırımları engelle¬ 
mektedir. Özellikle dış rekabete uyum sağlayabilecek yüksek 
teknoloji kullanan küçük ve orta ölçekli yatırımlar teşvik edil 
meledir. Fsnek üretim sistemine yatkın bu tesisler geleceğin 
üretim birimleri olacaktır. 

6) Yabancı firmaların yurt içinde yapacakları yatırım 
faaliyetlerinde iç piyasa imkanlarının olabildiğince kullanılması 
sağlanmalıdır. Yurtiçi imkanların kullanılması zorunlu getirilme¬ 
lidir Uluslararası ihalelerde pekçok ülke maksimum yerli üretimi 
şart koşmaktadır . 

7) Bankacılık sektöründe (menkul sermaye iratları, faiz, 
k ar pay ı v.s.) kurumlar ver g i si % 1 0 - %?û ei varında seyreder k en 
orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki kurumlar vergisi oranının 
SSO’lere ulaşması sanayi yatırımlarını cazip olmaktan 
çıkarmaktadır. Vergi oranları yeniden düzenlenmelidir. 

B) Teşvik mevzuatının basil:, açıklamalar gerektirmeyen, 
herkes tar a fından an 1 aşılır şek i 1 de düzen1 enmesi, uygu 1 ama 1 arda 
bürokratik engellerin kaldırılması, süratle karar ve uygulama 
yapı1 ması temin ed i 1me1 i di r . 

9) Cağı m sı z i .. k i şi 1 er özendi r i 1 mel i , feşv ik 
ed ilmeli .. ün i ver s i te ve y ü k sek okul 1 ar da bu i mk a n 1 ar¬ 
an 1 atı 1 ma 1ıdır. 

10) Sanayi kesimi ihtiyacı kredi için istenen teminat sorununa 
devlet desteği sağlanma 1ıdır. 

11) Doğrudan üretime dönük yatırım malı makina üreten yerli 
f i r maların tek 1 i f1 er i n i n değer 1 en d irilmesi nde h i r yer 1 i ter ci h 
(Domestic Preference) sağlanmalıdır. 

TDR-îslam Kalkınma Bankası kredili ihalelerde Banka üyesi 
mü s 1 ü man ü 1 k e 1 er i n ü r et i me doğr u dan yön elik mak i n a t.es 1 i ma 11 ar ı , 
değer 1 endirme esnasında %15 oranında düşük telakki edilerek 
mukayese edi 1 inektedir . 
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Bıı neden 1 e ; 1 ürk T İt; ar e i:. Kanunili ıdak î ver g i mevzuatı da 
•: jö on ı'i n e al ı nar ak Ü1 keınî 7Öc !• i ulus! aranası i ha'l el e; de do.gr udan 
üretime dönük yatır im malı olan mak ina ve ek ipmanlar için en az 
K D V 11 a ı i ç % ? 0 ? 5 o r a n ı i ı d a b i i d e ğ e- r 1 e n d i r m e a v a n ta jı 
e.açıl anma 1 ı dı r . 

I ? ) 3 e k t. ö ı n r ı ü r c t. i m m a. 1 i y e 11 e r i n i ! 111i r rrı e k ı i z e r e y a 1ı r 11 n m a 1 ı 
inak i na ithalatında uygulanacak bir kesinti ile özel bir fon 
ol uçturul ması ve İşçilik maliyetlerinde önemli bir pay tutarı 
v e r g i v e- 3 3 K p r i rrı 1 e r i n i n v e k a m u k ı j r ulu ş 1 a r ı n d a n e. a ğ lan a n e n e r ;} i 
ve ! ı,. rmiı.'t •. İde girdilerftıin k ı : -.men bu özel fon d ab karşı 1 an maçı, 
s e k i ö ı i i d e s te k 1 e y e o e k t. i r . 

1 3 ) A y n ı ş e k i 1 d e y a 1.ı r ı m m a İt rna ki n a itli a 1 a 11 n d a 11 y g 111 a r ı m a k t a 
olan KDV i et i onasın i ri yerli yatırım malı imalatında kullanılan ve 
i ç p i yasa da n tem i n e d i 1 en g i r d i 1 -• ı i ç T n de u v gu 1 arı mas ı yer i n de 
ol acak 11 i .. 

Ti. Ör garı î zasvon bazında öngörülen tedbirler , 

1) Makina imalatı ve yatırım mallar i sanayiinde:; genelde 
. i pa i' i ş v e t. a a h h ii t şek 1 i n de ya p ı lar Bu ı a da pa z a r 1 ı k veya i 11 a 1 e 

sonucu ver i 1 en bir sİ par iş. söz konusu olduğundan maliyet; yönünden 
•• eka'.-cf.in önemi i ölçüde var olduğu bîr varı:.; söz konusudur. Ana 
mü ş |- er i genellikle yatırımcı karını, özel statüde kamu (Fr demi r 
3 iv,ıs Demir Çelik., vs ) ve î >üyiik ö z o 1 sektör kuruluşlarıdır 
Rur al .'ti dal- î i hal el ei de maliyetin altındaki tek 1 i f 1 er 
v e r i 1 e b i 1 m e k t e d o 1 a y ı s ı. y 1 a d i i ş i i k f i y a 1.1 a i fı a 1 e y i a y an f î r m a 1 a ı • 
ka1 i tesî 7 imalat yapmak tadır 1aı Ru nedenle ihalenin kaliteli ye 
gerçek garantili imalat yaparı kuru 1 ıış.l ar a verilebilmesi için, 
deneyi m > kaliteli imalat. s.eı vls , yedek parça vs.. gibi 
î ı i zme 11 er dek i başar ı lan na gör e .. f i r rna 1 ar i çî i ı öze 1 s İ c i 1 1 er 
o 1 uştu r rna 1 ı ve bun 1 ar i h a 1 e 1 er de gö •••' öh ü n e a 1 ı n rna 1 ı d i r . 

'/ ) 11 e r ş e y de r ı ö n c e T i) r k i y e ’ n i ıı s ek t. ö r e 1 b a z d a < I e t. a y 1 ı t; < k n i k 
ö z e 1 1 i k 1 er i i t i ba r ı I 1 e makin.; i ma 1 a t. k a pa ■ • i t es. i en yan ter i 
çıkarılmalıdır Makina imalat. kapası tel er i bel i ı 1 eti i r kon 
kurulu ş 1 a n n m e vou t t e k n o 1 o j i k b i ı i k i m 1 e ı i ,, k e 11 d i ! î ;• a y n 
e d e l:> i 1 e c e ğ i m a k i n a 1 ar ile müh e n d i s 1 î k (I ı,• -i 11. ; s a d e c e a i ı a. 
mü l'ı en d i :•. 1 i k ) tem i n ed i 1 er ek i ma 1 edeb i 1 eceğ i rna k i n a lar ı n b i r 
envanteri çıkarılmalıdır Bu çalışına sonucunda . şu mak İnat arın şu 
1. İpleri., direkt yer 1 i dizayn ile veya sadece ana mühendislik 
temini île (detay müfıend i sİ i !< yerli) veya komple ınii ben d t e. 1 ik 
temini İ1 e saflanabilir denet» i 1 mel i çJ î ı Ru tespitin amacı , yet 1 i 
; rna 1 e d i 1 e 11 1 < i mak i n a 1 ar ı tanı b i 1 er . ■!•• i Iha 1. mı ı a < I i 1 1 er i n i n 
kaı ş. ısına •, ıkai abî 1 mek ve eksiklerimizi tam olar ak tespit 
ede! ,i 1 nn: !•• t i i .. Rı.ına par a 1 el ol ar ., für k i ye ’ n i n i t.lıa 1 e t; m ek te 
olduğu mak ı nal ar ele alınarak bunlar in içinde imal edilmekte 
elanla, esasi . bir şekilde tasnif edil mel i d ir Tü. ki ye 3 t imal 
. d i 1 ab il îr ma k i n a 1 ar î 1 e 5 1 g î 1 i ek s i k I i k 1 er tesp i t ed i 1 er ek bu 
kon ı.ı ila yatır imin özend i r î 1 inesi için ön «-i î 1 • i haz ı r 1 arı mal ıdiı 
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Runun için ilgili Rakani ıklar, TÜRT TAK, Üniversite, TSF-Türk 
Standartları Fnstitü, Sanayi Odası , MMO-Makina Mühendisleri 
Odası , MÎR-Mak i na İmalatçıları Rirlîği, vs.’den oluşan bir 
komisyon teşkil edilmeli ve bu heyet. ileride bîr Fnst îtüyr 
dön ü ştü r ü 1 ecek şek i 1 de or garı i ze ed i 1 rne İldir. 

3) Tabii ki olayın salt çözümii, ne olursa olsun yapmak 
yapmayı başarabilmek değildir. Çözüm bunun prototip imalat 
karakterini aşması, değerlerin israf edilmemesi, emek, zaman ve 
paranın verimli kullanılarak değerler yaratılması ve ekonomik 
karakteri olan bir makîna imalatının yapılmasıdır . Ru nedenle 
ekonomik karakterde makina imalatı yönteminin prensipleri de 
be1 i r1enme1 i d i r. Ru pr en sipleri müteakip be11 i ti p1 er i ç i n 
maliyet kavramları hesaplanarak , yurtdışı fiyatlarla mukayese 
edilmelidir Çıkan Tabi o9 ya göre alınması gereken tedbîrler 
belirlenmelidir- Devlet örneğin Demir çelik ihracında bu metodla 
ihracat teşvik, uzun yol navlun primi ve elektrik vs. indirimli 
fiyat avantajları bel ir İşemektedir . Şüphesiz benzer analiz makina 
için çok daha zordur . Ama bu yapılamayacak bir şey de değildir 
Ru özellikle "Türkiye’de imal edilebilir makinalar için yapılmalı 
ve u 1 «jsl ar arası pl anda f i yat koor di nat 1 ar ı mı z bel i r 1 enmel i d i r . " 

4) işin nevî gereği çok önemli olan ve özel bîr ihtisas 
isteyen pazarlama faaliyetler i devletin de yardım ve desteği ile 
çok daha aktif or gan i zasyon 1 ar 1 a yürütülmelidir. Ru konuda (»ski 
Doğu Rloku ülkelerindeki ma 1 iyot 1 er dek i değişim ve Günev Kor-', 
Portekiz vo. gibi rakip ülkeler dikkatle izlenmeli ve yeni 
pa zar 1 ama strate j i 1 er i ge1 i şti r i 1me1 i d i t 

5) ün i versi te sanayi işbirliği ile beraber AR GF faaliyetleri 
ge 1 i şt iril me 1 i , tok n o 1 o j i t r arı sf er i k onu sun da ilgili pa zar' 
araştırmaları titiz bir şekilde yapılmalı bunun için kamu ve özel 
sektör uzmanlarından oluşan bir denetleme kurulu oluşturularak 
makîna mühendisliğinin başta elektronik, otomasyon olmak üzere 
metalürji, e1 ek tr i k vs. g i b i di sipi i n1 er 1 e ilişkiler i a 1 11nda 
modern tekn o1 o j i sü r ekli olarak izi en me1 I < i 11 

Teknoloji transferi , yukarıda önerilen heyete bağlı ol ar ak 
teknoloji envanteri için zaten kurulması zorunlu olan, sektör el 
bazda herbiri kendi konusunda uzmanlardan oluşan alt 
komisyonların denetiminde yapılanabilir. Burada her bîr sektör 
için konularında uzman, devlet ve özel sektör bünyesinde veya 
emek 1 i tek ni k persone1 bu 1 mak mümkün o1 aeak tır. Özellikle 
sektörün krizi nedeniyle emekli olduktan sonra kendi alanında 
h i z m e t. ver emi yen k i şî 1 er , h i zrnet ver el > i 1 i r ve bu şek i 1 de mevou t 
bu b i r i k i rn değer 1 en d iril m i ş ol ut 
örneğin- Demir Çelik konusunda FRDFMİR veya ıSDFMfR'în 
ön der 1 iği n de dem i r ~çe 1 i k sek t. ör ü n ü n , ün i ver s i ten i n , T ÜR f T AK ’ın 
TMMOR vs.’nin de katılacağı bir şirket teknoloji transferi, yeni 
yatırım, modernizasyon vs. konularında hizmet ver ebilir . 

Bîr öneri olarak, îsdemir’de yassı üretim için gerekli yatır im 
Fr dem i r ’ dek i mevcu t. bilgi bi r ikimi ile ger çek 1 eş tiril eb i lir 7000 
yılında yassı mamül üretimi hedefi 10 milyon ton’dur ve trendler 
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i ı T k em î i p i n yass ı m. imi i 1 O i et: i rrı i fi i n a r trnns ı yer ek t iğ i fi i 
".ny 1 emek tedi r Türkiye bu yatır) mı yapaoag) na yöre niçin buna 
ben ?er bir yatırımı (KAM 1) henüz yapmış olan FRDFMİR 
önder1 i ğCnde bir kuruluş bunu ya pınar. ı n ? Nitekim (KAM 1) 
projesinde ekipmanlar yer li İmkanlar ile yapılmış ve en ar mak i na 
ekipman bedel i kadar bir miktarda mühendisiik bedeli olarak 
yabanı. ı firmaya aktarılmıştır- Dışarıya ak ta i ilan bu mühendislik 
bedelinin yurt içinde kalması teknolojimizin gelişmesini de 
sağ 1 ayacak 11 r Röy 1.c•• b i i" or garı i vasyon11n baş 1 anğı çta AR - RF 
f Oı 11 ■ iı •. i. i i ı destek 1 snmes î geı ek er: ek t i r . 

i ı i ı <:.• 11 i i. i. n d a i okabet edebilmemin diğer sektör terde 
olduğu gibi ancak rekabet gücünü geliştirmeyi amaç edinen ve 
mü ş ter i bek 1 en t i 1 er i 11 i İı er şey i n i i zer i. n de tu tat ak k a 1 i f.eı ı i n ü r e t i m 
s ıra s ı n da o 1 uş tu r u 1 mas ı dü ? en ine dayanan " top 1 artı k a 1 i te yön et imi " 
s i s tem i n i n ta m an 1 a m ı y 1 a ben i rm :.en er ek u y gı j 1 a n mas ı i 1 e 
ger çek 1 eşt; irilir- Hah a i y İ ü r ü n i ç i n y ii r ü tü 1 en ça 1 ı şma 1 ar , dü şü k 
malî yet ve yüksek verimlilik ile sonuçlar ak hedeflenen rekabet 
gücünü yaratacaktır . Toplam kalite yönetimi müşteriye sistem 
hakkında kalite güvencesi ver meyi amaçlayan ISO 9000 Kalite 
S i s te ıtı ini h ern b i r ar a ç o 1 a r ak kul 1 a n ma k ta 11 em de : i i s temi n i t i c. i 
qü cii n ü ( dr i ve f or e e ) sa ğ 1 a m ak t ad ı r . 

Ru k o n ı j d a T iir k i v e 3 d e t J e öz ellikle uluslar ar a s ı ı e k a b e t e a ç 11 
firmalar çalışmalarına hız vermiş olırp, diğer ülkelerin ger i s, i n de 
ka 1 marna un / için çaba sar f e d 11 mektedi r . Kalite yönetimi ve 
11 y g 111 a maları k o n ı j s i i n d a r I e v 1 e t. yi 11 a r ön c: e T n g i İte r e ’ d e o 1 dı ı ğ 11 
gibi TSF Kosgeb , özel darn şman 1 ı k firmaları wva odalar 
aracılığı i 1 o etkin bîr eğitim programının yaygın olarak 
uygu 1 anması n ı destek 1 emel i di ı Kalite geliştirme çabalarına 
yönelik ekipman, cihaz al unlar ı nda Leş v i k 1 er da İı a özendirici 
n ileli k te s i i r dü r ü 1 me 1 i d i i F i r i k i s ı n ı r 1 a r ı n kal k ma ya ha 1 a d ı ğ ı 
günümüzde ve gelecekte KAl İTF f i r mal ar için pasapor I: özelliği 
taşıyacaktır demek fazla abartıl i bir ben zetrne olmaz 
k a na: t i n dey î / 

Mak i na imalat sanayi irıi n en gol. işmiş iilkeleı • lalı il , birçok 
ülkelerde en büyük destek 1 er 1 e kot unduğu günümüz dünyasında., 
ü 1 kem i 7 i İ n huya t i önemi nedeniyle., yu kar ı dak î ana hususlar ı n 
bir Mtl Lİ iı e def bilinerek ivedi olarak el e alırıma:.! , ?00ü’li 
yi 11 ara doğru kendi kendine YFTFOFK bîi Tüi k i ye. i ç î n gereklidir 
Sadece 7000 yılın hedefi olan 70 milyon ton demir çelik üretimi 
i ç i n yen i k'ur 111 m .ak te-, . i: •. 1 er c.evh eı .T sı ü r e I. i m yapa n t es i s 1 er 
o İdi ığı nida en az yak 1 aş; ı k 1 Sû. 000 ton, tesisin içine konacak 
m ak i na geı ekmek I d i r . Yedek 1 er i i 1 e yan ter, î sİ er i i h t i yac ı i 1 • 
ya n ma 1 zeıne i İı t: i ya e ı ü r eten t es i s 1 er in İh I. i ya c :ı i 1 e bı ı ı a k a m çok 
daha yukaı ıl ar a çıkar 7000 yılından gel i şm îolarak geçmek İçin 
başta »ayd iğimiz t es i sİ eı îçiıı ger ek 1 î mak in a ihtiyacı herhalde 
mil yon 1ar mer i .: be-. i ndc tonlar ve on milyarlar mertebesinde UOD 
olacaktır Fsaseıı bu manzara gör ü 1 me 1 i ve hedef tespit: 
e< Ü 1 mel id i r . Hedefe doğr i.j git.ırıek mümkündür .. Çünkü bu yolda 
.: d ı riı 1 a i atılmıştır Türkiye buna soyunmuş Ve ma!:, ina yapabilmeyi 
, j- ,ı |-( fn j ,-g, •, j 

rai öl meme1 i . gel îştzîr İ 1 mel î . der. tek 1 e rimel i ve yaygınlaştı 
, t 1 ma I ı d 11 •' 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

TEKSTİL SANAYİ MAKİNALARI 

ALT KOMİSYONU RAPORU 





7.BEŞ YILLIK PLAN 
MAKİNA İMALAT SANAYİİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞI 
ANKARA 

İlOİı a) DPT Müsteşarliğinin 13.07.1993 tarih ve 93-3473 sayılı yazısı 
b) özel İhtisas Komisyonu Başkanlığının 20.7.1993 tarih ve 946 

sayılı yazısı. 
o) DPT Müsteşarlığının 29.07.1993 tarih ve 93-3203 sayılı yazısı 

DPT Müsteşarlığının 11 gi(a)yazısı ile görevlendirilen alt komisyonumuz 
ilk toplantısını 8 üyeminin katılımıyla 17 Ağustos 1993 tarihinde yapmıştır. 
Bu toplantıya bir üyemiz katılmamıştır. 

Bu toplantıdaş sektörde faaliyet gösteren firma ad ve adresleri belu>» 
lenmiş, bu firmalara gönderilecek Bilgi Anket Formu taslağı hazırlanmış, Ve 
2. toplantının (Değerlendirme toplantısı) 21.10.1993 te yapılması kararlaş¬ 
tırılmıştır. 

Hazırlanan Anket Formları 08.10.1993 tarihine kadar cevaplanması iste¬ 
ğiyle 03.09.1993 tarihinde 58 firmaya postalanmıştır. 

Ancak belirlenen süre sonunda çok az sayıda cevap geldiği için cevap 
süresi ilk olarak 18.10.1993 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu tarihte de oevap Bayisi arttırılamadığından 2. olarak süre 
28.12.1993 tarihine kadar uzatılmıştır. Firmaların çoğu telefon ve fax *la 
aranarak ilgileri istenmiştir. Bu suretle ancak firmaların 8 'inden oevap to¬ 
temin edilebilmiştir. Bu oevapların bir kısmında da eksik bilgiler bulunmak>- 
tadır. 

Bu durumda alt komisyon 2. defa toplantıya çağrılmamıştır. 

Bu sabepten sektörün durumunu layıkıyla yansıtacak bir rapor hasırlan¬ 
ması mümkün olmamıştır. 

Ancak, 
-Sektörde faaliyet gösteren firma adresleri 
-19Ö9—1993 yılların sektöre ait ithalat ve ihracat rakamları 
-Anketimize gelen oevaplardaki ortak talep ve dilekleri, 

derlenerek ekte sunulmuştur. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu 50 kişinin altın¬ 
da İstihdama sahiptirler.Sermayeleri genellikle 500 Milyon. Tl.nın altındadır. 
Çoğunlukla sipariş üzerine çalışmaktadırlar.Kapasite kullanım oranları son de— 
rooe düşüktür. 

Tekstil ve giyim sektörü, ülkemizin lokomotif sektörü olma özelliğini 
sürdürmektedir.Ancak bu sektör makina ve teohizat ihtiyaoını geniş çapta itha¬ 
latla karşılamayı tercih etmektedir. 
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DolayiBiyla, Tekstil Makinaları imalat Sanayicileri yeterli taleple 
buluşamamaktadır,Bu durum bu sektörde ileri teknolojinin yaygın kullanımı¬ 
nı ve teknoloji üretimini olumsuz etkilemektedir. 

Sektörün gelişmesi için devletin teşvik ve desteğine kesin ihtiyaç 
vardır, 

Mevout teşviklerin yetersizliği, vergilerin yüksekliği, Üniversite - 
Sanayi iş birliğinin yetersizliği, kullanılmış makina ithalatının önlenmece 
si ortak yakınma konularıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

7«Beş Yıllık Plan 
Tekstil Makinaları Sanayii 
Alt Komisyon Başkanı 

EKİı 

1-Sektörün tanımı 
1-Firma adres lİBtesİ 
1—İthalat tabios u 
1—İhracat tablosu 
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I. SEKTÖRÜN TANIK vs SINIH-ANMASI 

Tekstil Makinaları ve Chazlan kapsamına Oümrük Tarife İstatistik Pozis¬ 
yonları No'ları aşağıda sayılan makina ve ohazlar dahil edilmiştir. 

g.T.İ.P.No. ı Adı  
84#45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus oakinalar 

eğirme,katiama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli 
İpliklerin üretimine mahsus diğer makina ve ohazlar dokuma¬ 
ya elverişli İplikleri bobini eme veya çil elemeye mahsus maki- 
nalar (masura sancılar dahil) ve 84.45 veya 84.47 pozisyon¬ 
larındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli iplikle¬ 
rin hazırlanmasına mahsus makinalar. 

84*46 Dokuma makinaları (tezgahlar) 

84*47 örgü makinaları,dikiş—trikotaj makinaları ve gipe edilmiş 
İplik,tül, dantela,İşleme şeritçi ve kaytancı eşyası veya fi¬ 
le İmaline mahsus makina ve ohazlar ve püskül,ponpon makina 
ve chazları. 

84.48 84.44,84.45,84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar İçin 
yardımcı makina ve ohazlar (ratiyerler,jakardlar, atkı ipli¬ 
ği kesicileri,mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece ve¬ 
ya esas itibariyle bu pozisyonda veya 84*44»84*45984*46 ve 
84.47 Pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, 
parça ve aksesuarlar (iğler,kelebeklar,ka*d garnitür!#ri,ta¬ 
raklar, iğneli taraklar,üretme memeleri#mekİkler,güoü teli ve 
gücü çerçeveleri,çorapçı eşyasına mahsus iğneler,platini er, 
tığlar gibi).* 
(Burada 84*40—39$84*4Ö~41,84*40—49»84*48—51,84*40— 59 pozisyon¬ 
ları İnceleme kapsamından hariç tutulmuştur.) 

84*49 Çekili i veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat ima¬ 
latına veya finisajına mahsus makina ve chazlar. 

04*51 Dokumaya elverişli ipi iki erin, mensucatın veya dokumaya elve¬ 
rişli madde mamullerinin yıkanması,temizierynesi,sıkılması,ku¬ 
rutul ması,ütülenmeBİ,preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı 
İle yapıştıran presler dahil), ağartıl ması, boyanması, aprelenmem 
si,finisajı,emdiril meşine mahsus makina ve chazlar (84.50 po¬ 
zisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kul¬ 
lanılan (linoleum gibi) mensuoat veya diğer mesnetlere pasta 
kaplama makinaları , mensucatı top halinde sarmaya,açmaya,kat¬ 
lamaya,kes mey e veya şekilli kesmeye mahsus makinalar. 
(Burada, 84*51 —i0,84*51 —21,84*51 —29—30,84*51—90 pozisyonları 
hariç tutulmuştur.) 
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SEKTÖRDE t'AALİYET GÖSTERSİN yİRMALAR 

1) ALKAN MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. 
Yalçın Koreş Oad.Doğu San.Sitesi Altı 
Yenibosna — İSTANBUL 

2) ASTEKS 
Haramidere Yakupl u Köyü Yolu Büyükçekmece — İSTANBUL 

3) BALKAN TEKSTİ! MAKİN AL ARI SANAYİİ 
Aydın Denizli Yolu Ilıcak Mevkii Not47 AYDIN 

4) BİRİNCİ C1ÜVEN JAKAR LTD.ŞTİ. 
Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad* l*Sok*No»4 BURSA 

5) DO KAKSAW DOKUMA MAKİNALARI AKŞAMI SAN.ve TİC.A.Ş. 
Londra Asfaltı 326, Avcılar - İSTANBUL 

6) DEMİRCAN MAKİNA İMALAT VE ISI SAN*VE TİC.A.Ş. 
Cebeci Cad0 Not44 Küçükköy — İSTANBUL 

7) DÖKMAK DÖKÜM VE MAK. SAN. A.Ş. 
Halkalı Cad.Not251 Sefaköy — İSTANBUL 

8) DİLMENLER MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
Çobançeşme Çalışlar Sok. Not 5 Yenibosna - İSTANBUL 

9) DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ 
Yeni Yalova Yolu 4* Km* BURSA 

10) GÜVEN MAKİNA (Selahattin TÜTÜNCÜ) 
Silahtar Ağa Cad. Not 301 Alibeyköy - İSTANBUL 

11) HOSMAK (OSMANLI MAKİNA) 
Poligon Cad. 521.3ok. Not 12 Küçuicköy — İSTANBUL 

12) KUŞ MAKİNA SANAYİ VE TİC? A.Ş. 
Nişancı Mustafapaşa Mah. Paşmakçı Çayırlı Cad. Nd*28—30 
Eyüp - İSTANBUL 

13) KÜÇÜKER MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş. 
Ankara Asfaltı Üzeri, Güzelkoy Kavşağı 10.Km, DENİZLİ 

14) KESKİN MAKİNA 
Merkez Kah. Uz ey İr 4ğa Sok. No:l Yenibosna — İSTANBUL 

15) KROMSAN 
Nümunebağ Cad. İmren İş Hanı No! 48/14'*!5 Bayrampaşa — İSTANBUL 

16) MAL KAN TİC. VE SAN.A.Ş. 
İMÇ. II.Blok Nol2315 Unkapanı - İSTANBUL 

17) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 
OENIL MÜDÜRLÜĞÜ 
Tandoğan - ANKARA 

18) OĞUZ MAKİNA SANAYİ 
Medeni Aziz Efendi Sok.Noıl/6 Topkapı - İSTANBUL 

19) PASLANMAZ MALZEME VE MAMULLERİ SAN.TİC.A.Ş. 
Do/ju San.Sitesi 11.Blok /6 Yenibosna — İSTANBUL 
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20) RAHMİ BALKIR (BALKIR MAKİNA) 
Havaalanı Tolu Noı 57 BURSA 

21) ÇEDOK TEKSTİL MAKİNALARI TAN SAN.VE TİC.A.Ç. 
OiimüşBuyu Cad. Saldan San.Sitesi No>15 A/Blok Kat 2 
Top kap ı—Kal tap e / İSTANBUL 

22) SHP STANDART MAKİNA VE PARÇALARI VAB.SAN.VE TİC.A.Ş. 
Receppaşa Cad.Edes Apartmanı Noll2/8 Taksim — İSTANBUL 

23) TERMOSAN HEKTRİKLİ CHAZLAR VE ISI MAK.SAN.VS TİC.LTD.ÇTİ. 
San.Mah.Aydınlar Sok. Noı49 4.Levent - İSTANBUL 

24) TEMAK TEKSTİL MAK.AKŞAMI SAN. 
Nümune Bağ Cad.üzişhanı A B1ok Kat 2 Bayrampaşa — İSTANBUL 

25) ASİL MAKİNA TEKSTİL YEDEK PRÇ.SAN. 
Emintaş Bin Atlı Sanayi Sit. No:83 Topçular — İSTANBUL 

26) DARTEKS 
İncirlik Cad. Noı22/l Töpçular - İSTANBUL 

27) DEMSAN TEKSTİL MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ÇTİ 
Sakarya Mah.Sezen Sok.Noi9 BURSA 

28) CÜLAS MAKİNA 
Silivri Kapı Cad. Nol52/A»>2 Kocamustafapaşa - İSTANBUL 

29) MAKSAN MAK.SAN.TEKSTİL MAK.YD.PRÇ.İMALATI 
Kuledibi Tatarbeyi Sok. No:35 Karaköy — İSTANBUL 

30) MAKTEK3 TEKSTİL MAKİNALARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Demirciler Sit. 7 Cad. Noi35 Zeytinbumu — İSTANBUL 

31) METAL MAKİNA SAN.ve TİC.A.Ş. 
Pazılpaşa Cad. Noi5/l Topkapı - İSTANBUL 

32) M.T.S. MAKİNA TEKSTİL SAN.ve TİC.LTD.ÇTİ. 
Uiimüşsuyu Cad.Akça Sitesi Katı3 Noı31 Topkapı — İSTANBUL 

33) ORÇAÖ MAKİNA 
Yüksel Emintaş San.SAt.Katı 3 No:174 Bayrampaşa — İSTANBUL 

34) PÜRDE MAK.SAN. 
Atatürk Cad.Sevinç 3ok.Noıl3/A Alibeyköy — İSTANBUL 

35) REMAK m. MAM. İMAL AT TAAHHÜT 
Seferağa San.Sİt.Noıll6 Topçular—Rami/İSTANBUL 

36) ÇANAL PLASTİK SAN ve TİC. A.Ş. 
Kazım Karabskir Cad. Noı20 Esenler - İSTANBUL 

37) TEK3MAK TEKSTİL MAK.SAN.ve TİC.A.Ç. 
İzmiryolu Üzeri Zafer Mah. Noı38 Oümüşler - DENİZLİ 

38) TEKBMAK MAK.SAN. 
Et ve Balık Kurumu Karşısı İaabey Mah. BURSA 

39) TAN TEKSTİL SAN.ve TİC.A.Ş. 
Organize Sanayi Bblgeel DENİZLİ 
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40) KAYA MENSUCAT MAKİNALARI İMALATHANESİ 
Sarayaltı Maiı.Mezbaha Sok* N0Jİ9 UÇAK 

41) EGE MAK. ve KAZAN İMALATI TEKSTİL MAKİNALARI 
1.Sanayi Geçidi 161.Sk. Noı3 DENİZLİ 

42) GÖKÇE MAKİNA 
Gümüşsüyü Cad.Çifte Havuzlar Çıkmazı Selhan San.Sitesi 
A Blok NoslO Topkapı—Maltepe/İSTANBUL 

43) SOYLU MAKİNA 
Gümüşsüyü Cad.Çifte Havuzlar Çıkmazı Ergün San.Sitesi 

Topkapı—Maltepe / İSTANBUL 
44) ÖRNEK MAKİNA SANAYİ VE TİC.KOLL.ŞTİ. 

Kenan Evren Bulvarı Noi31 GAZİANTEP 

45) tiI$iâRMK.SAN.LTD.ŞTİ. 
Maltepe Cad. Noıll/E Topkapı—Mal tepe/İSTANBUL 

46} BEMAKS MAK. S AN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Çember Sok. N017 Ayvansaray - İSTANBUL 

47) BÜMAKSAN BUH. ÜTÜ MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
İMÇ 2.B1 ok Nos2437 
Unkapanı — İSTANBUL 

48) DALGAKIRAN KOMPRESÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
İmes Sanayi SiteBİ B/Blok 206 Sk. N'oıl 
Dudüllu - İSTANBUL 

49) HEMAKS HELVA ÇIKARA MAK.SAN. A.Ş. 
Nizip Cad* Boatarıoı Cami Sok*Noxl 
GAZİANTEP 
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İTHALAT 1. 000xABD Doları 

GTİP 

Y 1 L. L A R 

1989 1990 1991 1992 ! 1993 

3445 135 220 306 670 199 360 '230 115 

1 

129 C65 
! 

I 

3446 

1 

92 447 161 294 54 628 30 334 39 7CC 

3447 39 2C0 112 370 105 219 
i 

165 500 55 9C7 

i 

8443 56 670 29 135 
1 

59 447 
| 

79 210 31 555 

3449 1 310 1 922 

1 

360 
i 

i 
! 

3 366 
i 

2 515 

8451 19 454 i 
ı ! 

119 327 102 060 
i 

115 672 | 47 210 

STKTÖR 

TOPLAMI I 344 301 
| 

! 

731 268 

. 

521 074 

! 
724 697 ' 307 006 
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İHRACAT 1.00CxA3D Dol°n 

Y 1 L L A R 
î 

1989 1990 1991 1992 1993 

8445 109 216 102 , 900 1 : 15 

8446 

1 
t 

178 90 125 2 580 5£7 | 
i 

8447 i 9 241 205 240 225 

8443 528 433 360 960 •1' 1 

3449 1 2 - 29 9 15 

34 51 1 4C5 2 918 2 106 2 742 2 A C 5 

— 

.. 

S 5KTuR 

TOPLAMI 

1 

a 331 3 948 

■ 

3 427 7 4 31 A 914 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

İNŞAAT ve MADEN MAKİNALARI 
ALT KOMİSYONU RAPORU 
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1- GİHİS 

VII. Beş yıllık kalk.ınına planı çor ne ve.si ı ide kurulan İnşaat ve Maden 
Makinaları Özel İhtisas Alt Komisyonu olarak işbu çalışma yapılmıştır. 

İktisadi hayatın temelini teşkil eden ülkeler artık yalnızca devamlı 
olarak güçlenen. modernize edilen, prodüktiviteyi arttıran. insanın 
elemeği gücünü tasarruf eden yönde mak malamı yarat ılınasım vo bunların 
kullanıİmasını gerektiren bir seviyeye ulaşmış bulunmak t adır. 

Yurdumuzda da gelişme bu vöııcle o 1 ıışıınıst ur. İnşaat sektörü ve maden 
sektörü yukarıda belirtilen ıııakinaları kul Lumııavu alışırken. veri i 
sanayi üretimi maalesef bu talebi karş ı 1 avanak t.okııo Io i ik atılıınları. 

yatırımları yeterli çerçevede gerçekleş t ireıııed iû inden. bu ihtiyaç 
genelde büyük çanta ithal yolu ile kars ı .lanmış 11 r. 

Yurdumuzda bir çok tesis üretimlerini durdururken, bazı firmaLar yabancı 
şirketlerle işbirliğine giderek, atılıınlarda bulunmuşlar. sektör ile 
ilgili yan sanayi ise daha büyük bir sıçrama yaparak yurt iç l sanayiini 
ve mevcut tezgah parkının yedek parça ihtivnclarım geııis çapta karşılar 
duruma gelmiştir. 

Yani sanayiinin ıııüsbet yönde gelişen çalışmalarına ilaveten, yabancı 
firmaların lisansı veya ortaklığı ile yürütülen projelerin ihracat 
imkanlarını da zorlayarak uüc.l çneooü ini ve bunlara paralel olarak. verJ i 
teknolojiyi kullanan bazı lider saııavi imbr.3o.so ler iıııi z. i ıı d*-* ■ un ımuzdek ı O 
yıl içinde muybot devimi. p'ü i t ibıtınıım ııvuu tınması ile. k^nd i lan- i nd«* u 

beklenen atılııın gösterecek h>r i ııi ilade otmok ıııümkiındür . 

Sektörümüzde ver alan G.T.I.F ları itibariyle makine ve ekipman aşağıda 
belirtilmiştir. 

84.29 - Kendinden hareket Ji buldozerler, greyderler, toprak tesviyesine 
mahsus makinalar. skrevperLer. mekanik küreviçiler. ekskavatör ler. vo 1. 
silindirleri, kürevi* i yükleri lor. 

04.30 - Toprağın. ıııiııeı aj ler ili "f'va cevherin jn t aşj rımar.j . vavı İması . 
tesviyesi. kazılması. sıkıştırılması. çıkarılması veva delinmesine 
mahsus makina ve cihazlar. kazık varyosları , kar küı *'*v i ci .1 er i . 

84.79.10 - Bavındır lık. inşaat ve benzeri islerde kulianılmava mahsus 
makina ve cihazlar. 

04.31.41.92 - Diğerleri (04.26 - 84.29 vo 04.3u poz. makina ve cihazlara 
ait olanların> 
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84.31.41.93 - 84.29.bl A2 ve B2, 84.29.528 ve 04.29.59B alt poz. makina 
ve cihazlara ait olanlar. 

84.31.41.94 - Diğerleri. 

84.31.41.95 - 84.30.10B alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait 
olanlar. 

84.31.42.00 - Buldozer ve angeledozer bıçakları 

84.31.49 - Diğerleri (akşamı ve parçalar) 

84.74 - Toprak, taş. cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri 
tasnif etmeye, elemeye, yıkamaya, ayırmaya. kırmaya, öğütmeye, 
karıştırmaya mahsus makina ve cihazlar, kumdan dökümhane kalıpları 
yapmaya mahsus makinalar. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DORUN 

1• Sektördeki Kuruluşlar 

VI. Deş yıllık kalkınma programında beklenen rııüsbet cjelişme genel 
batlarıyla, maalesef gerçekleşmemiş, lisansla çalışan bir firma dışında 
diğer müesseseler va mevcudiyetlerini zor1 şartlar altında 
sürdürebilmişler veva üretimlerini tatil etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

a) MKE İnşaat, ve Kazı Makinalar.ı Fabrikası 

Geçmiş yıllarda .3 adet Alman firmasının lisansı ile lastik tekerlekli 
ekskavatör. loder, paletli loder, dozer. silindir gibi ınakinaları 
Polatlı tesislerinde üreten MKE bu faaliyetine halen son vermiş 

bulunmaktadır. Dolavısı ile önümüzdeki beş yıllık dönemde bir atılım 
yapması buyüıı için beklenmemektedir. 

b) F‘l - Mak i na 

Özel sektöre ait ERG inşaat A.Ş.'nin bir yan kuruluşu olan I’l-Makina iş 
makinaları konusunda geniş çaplı programlar uygulayarak, yüksek 
teknolojisini de geliştirerek. Arıkara-Göl harı tesislerinde faaliyetini 
sürdürmek ted i r. 

179 



e > Çukurova inşaat Makinuları ŞdiMVi_. vo. :Lİ: 

1972 v l 1 mdan bet'i Mersin-Tarsus KarayoLu üzerindeki tesislerinde 

ı’.ATLKl’İLLAh' L'o. . lisansı ile çerek işmakiuas.ı çerekse bunlara ait 
yürüyüş t ak um ve delici.. kesici akşamı üreteıı kuruluş, yat ir unlarına 
önümüzdeki 5 yıllık kalkınma döneminde devam elim,yı planlamıştır. 

1. üretilen ürünJer 

- U.T.I,f\ ^ 84.29 

Yıllara ıore üretim miktarı 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

9b3B Paletli YükJevı.. ı 

9b0f*‘ l.ast Lk Tekerlekli Yükleyici 

9dol*' Lastik Tekerlekli Yükleyici 

10 

14 18 14 12 

bb 102 İli 10b 

29 J 00 

U.T.I.P. - 84.31.49 

Yıiruyuş takımları «/ıinur. PaJ«ı. Il.1k.1ia 
Cer nnu. ve G.E.T.> 

/UlIIlll lfilKlıı(I HblKlU J/5UU0 180000 200000 

2. Top Lam sabit kıymet 1erin 1992 t ıycıl 1.ır iv la ı dener ı 22b .Oı )0 . 000 .000.-TL 

Birikmiş amut I i sınan 1 ar ı n 1992 " -123 .721 . 000 .000.-TL 

ilahi t- ki yınet lerirı yaş f»ı • .t l aiıias 1 r - Ib Yıl 

'• .!.!»* kî!‘! 

A Y 1. 1 k l 1 ı şı ı İŞÇİ 1 Çf/I işçi GENEL 

YILLAR AKAOLI'U NIJIILNDİJ TLKNIhER LISL ORTA JLK TOPLAMI ilk ORTA  LİSE TOPLANI TOPLAN 

1988 11 94 b 48 6 121 261 24 80 3tb 486 

1984 lü 33 b 48 6 .>1 123 262 2/ 80 369 49? 

199(1 lll 30 4 46 b 20 11!) 243 27 24 344 459 

199! 9 32 39 b 16 103 19b 20 59 274 377 

199? 9 311 !f> b 14 96 16/ 19 Îı6 242 338 

1993 10 J1 2 ib b 12 96 16) 21.1 6/ 2b0 346 

>1) Tein, -a Teırnıı i lekorıik Şnuayı v- 1 11 'al “1 

1.9M3 yılında kı uru 1. MUŞ olup Ad. tik i-Ce vhan Ye > 1 u üz er 1 10. kın incirlik 

Mevk ı ı n< lok i t esi sJ erinde ı na I i y*i. i ni s t ırdiiı inek-1 ed i ı 
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1986 yılından itibaren Komatsu lisansı iJe forklilt üretimini.. 1988 
yılından itibaren de İş MakinaLarı üretimini başlatmış olup 
taa1iyetlerıne önümüzdeki 5 yıllık kalkınma döneminde de devam 
edecektir. 

1. Üretilen ürünler 
Yıllara Göre Üretim Miktarı 

G.T.t.P. - 84.29 08 89 90 91 92 93 

UA 320 Lastik Tekerlekli Yükleyici 10 23 57 40 77 71 

WA 420 Lastik Tekerlekli Yükleyici 14 30 78 92 135 194 

PC 200 Ekskavatör - - 54 45 80 97 

PC 300 Ekskavatör - - - - 35 76 

G.T.İ.P. - B4.2Y  80 09 90 ?1_ _93 
FD 2 b Korklift 110 82 139 113 134 164 

E D 30 Forklift 45 60 133 104 84 164 

FD 40 Forklift 45 48 103 66 44 60 

FB 1b Fork1 i f t - 41 16 4 - -

FD 60 Forklift - 4 25 2 - -

2. Toplam sabit kıymetlerin 1992 fiatları ile değerleri=97.633.000.000,-
Birikmiş Amortisrnaniarın 1992 fiatları ile değerleri=53.031.000.000,-
Sabit Kıymetlerin Ycts Ortalaması -15 yıl 

3. İSTİHDAM 

A Y L I K L J İSÇİ 
AKA- MÜ — TEK TOP GENEL 

YILLAR DEMI IIENDIS NİKER LİCE ORTA İLK LAM İLK ORTA LİSE TOPLAM TOPLAM 

L988 20 20 2 21 - 6 68 241 10 18 269 337 

1989 22 21 2 27 1 6 70 229 15 25 269 347 

1990 23 22 3 29 - 5 82 246 30 40 316 399 

1991 70 29 7 103 10 11 230 160 25 35 220 450 
1992 63 30 6 67 7 30 203 160 25 65 250 453 

1993 62 31 7 07 9 27 223 154 4 110 276 499 

e) UYAN MAKINA SAN. A.S. 

Eskişehir'de faaliyet gösteren kuruluş halen muhtelif iş makinaları 
üretmektedir. 
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I ) lll'MA MADLN 

Kur ulııy t urihi 

- Ticaret Sicili vavıu tarih uu 

- İstanbul Ticari ı Odası Sicil n< 
Gerıııayes i 
Personel sav ı sı 

- hdiml kadro 

- Geçici kadro 

Ürettiği ııiaiııuİler 
- Hidrolik Maden Inrokterı . G.T.I.I'. 0*1.79.89.21 

>89 - 1992 YILLARINA AİT f İRKTİMLER VK CİROLAR 

25.10. 19.89 

25.İÜ.1989/2386 

250789 - 20ojıol 

250.00ü.000.- 

20 Kişi 

00 Kışı 

MALZKMK  J989 
Made n D i reği A210 Ad. 
Yiık. Hası nç. Mu 12'.. . iiııitc 

Konvevdıler 

(İ- Moiıoı'aVİaı 

1990 

.300 

5 ünite 

190) 1992 _ 
10.970 

11.7.20 3.350 

.: ünite 7 ünite 

40 ünite 

5000 m. 

5000 m. 

1993 

57Ü 

28 ünite 

37 ünite 

5000 m. 

1.(mu ti.ıi/i.*.ı.ım.v/v u>. nı:\120 10/ t.<i.■>!.?.111 / ın Aylık 
23.040.055.353 

2. MliVniT KARAGITK KOLLAN 1 M 1 

Genel olarak son 3 yılda kuruluşların kapasite kullanım oranlarını 
%130'uin üstünde kullanabi l*..u kuruluşlar: 

Teııiî.a v«_- f/ukuıova Irısaat Mak. ol muştur. 

Kapasite kullanım •rantarımu düşük kalmasının sebebi yem. yatırım 
pro ie I erin i n az 1 ıhı nd.m ziyade devlet vat 11 mı ve ithalat polit ikasının 
bu sektördeki müessese 1 er 1u 00 I i sinesini destek leveeek mahiyette 

oJrnavışında aramak uerekmekt edi 1 . Itır tüketim ma I z.oiıiesi olmavarı sektör 
mdiıinlierjm.ıı vur t dışı rekabete veva vıırt dışı (finansman imkanlarının 

birlikte net irdinı şartlarla mücadele edebi İtmek hiıvivete sahip 
l; 1 I ıım-« i.ıi ı sayesinde sektörün yaşayıp ne i ışıııes 1 mümkün olacaktır. 
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3. ÜHETİM 

a) Sektörde üretim, iki kuruluşta 

TEMSA - Japon 
ÇUKUHOVA - U.S.A. 

teknolojilerinin uygulanması ile gerçekleşmektedir. 

Uiğer firmalar kendi teknolojilerini geliştirmekle beraber, zaman zaman 
belirli bir konuda uzman yabancı bir firma ile işbirliğine 
gidebilmektedirler. Örneğin Putzmeister Lisansı ile kamyon üstü beton 
pompası imalatı. 

liretimde büyük çapta yerli malzeme kullanılmaya çalışılmakta ise de, 
motor aktarma organları, özel pompalar kısmen hidrolik ve elektirk 
akşamı yurt dışından temin edilmektedir. 

İthaL maliyetinin yüksekliğinden dolayı kuruluşlar, imalatları yerli 
kaynağı çevirmek için büyük gayret göstermektedirler. 

b) Maliyetle ilgili detay bilgiler firmalar arasında büyük değişiklik 
aynı zamanda belirli bir gizlilik ihtiva etmesinden dolayı burada ana 
trendler ifade edilmiştir. 

Üretim adetlerinin az olması, bazen daha pahalı olmasına rağmen belirli 
bir akşamın yüksek adette üretim yapan firmadan temini gerekli 
olmaktadır. 

Mühendislik hizmetleri ve işçilik dışında yurdumuzda ana giderlerde, 
yurt dışına nazaran büyük bir mali avantaj izlenmemektedir. Buna 
karşılık finansman maliyetinin ve enerji bedelinin yüksekliği, 
kuruluşumuzun maliyetlerini büviik çapta menfi etkileyen unsurlardır. 

Uiğer taraftan dünya ekonomisinin halen içinde bulundğu krizden ötürü 
başta AT ve EFTA ve Japonya olmak üzere üretim fiyatlarında büyük 
düşmeler olmuştur. Tl. Değerinin son yıllarda yüksek tutulması yurt dışı 
rekabetin çok daha hissedilir bir hale getirmiştir. Halen ekonomide bir 
karışıklık yaşandığından uygulanan satış fiyatları ile, maliyetler 
arasındaki baz. büyük çapta kopmuş bulunmaktadır. Ancak nisbeteıı yüksek 
üretim rakkamlarına ulaşan bir yurt sanayi kuruluşunun. yurt dışı 

rekabeti ile mücadele edebilecek bir seviyede olacağını söylemek 
mümkündür. 
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/*- D1İ3 TİCAHKT DUNUMU 

•a) 11 ha La t 

Sektörün ürün ithalatı ağırlıklı oldr<ıl< karını ve özel kesim büyük 
kuruluş lar ı tarafından yapılmaktadır. Son iio yılın ithalat 
raUkuinları rıdaki artışlar. başla devlet vat ı1 ııııl arına ve bunun yanı sıra 
Dünya Bankası gibi dış tinansnıan 11 modernizasyon yatırımlarıııa bağlı 
olarak yoze çaınıııakt ad.ı r. t'fabl o J) 

Görülen azalın çoğalmalar t.a lebin yerli kaynak ile ithalat arasında 
kaymadan ziyade. nen -ek1eşmış olan yatırım projelerine bağlı 
olmuşlardır. 

Yapılan ithalat büyük çanta Japonya'dan ve USA’daıı yerçekleşıııiş olup. 
A.T. devletleri ikine i sırayı teşkil etmektedir. U.S.A. kaynaklı ithalat 
proie bazında büyük sıçroınaJar göstermektedir (Tablo 2. S. A) 

b) ihracat 

Özell ikle AT ülkelerine yeı uek Ieşen ihracat daha çok vaıı sanayi 
nıaıııul 1erinde önemli bir gelişme göstermiştir. 

Büyük ithalat yapılan Japonya ve Um. A. ' vn ılrraoat ıırıız vok gibidir. 

Oldukça büvük oapta olan Ir.ık ihr.it.-at' ınıız körrez savaşından sonra 
sıfırlanmış. I ibva gibi İkizi devle i lere i:.e inişli çıkışlı 
gerçek leşmişt ir. 

ihracat vergi iadeden gibi bir çok teşviklerin kaldırılması veva var 

<>lan teşviklerin de fiilen bir tayda sa-11 amaınas ı (krediler, enerii fonu 

cjibi) s.ıiKivıc iyi t anı. im*-n kendi başına bırakmıştır. 

Özellikle bazı büyiik projelerin vurt dışı görüşmelerinde devletin maddi 

ve ınaiıevı desteğine büyük ılıt.ivaç dııyııJ inak tadı r. Avııı dere- -ede önemli 

olarak AT devletleri dışında olan ıhraeal m gelişmesi içim devletler 
arası politik ve ekonomik işbirliği görüşme ve anlaşmaları çok etkin bir 
rol oynamak i ad ı r. (Örneğim Iı.m. Irak. I ihv.ı eski Sovyet Türk 
(’t ııııl ıı ıı ı ve t lıır ı (T.ıMo ‘> ve o' 
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5. Stok Durumu 

Sektör. sipariş bazında çalıştığından kayda değer bir stok 
oluşmamaktadır. 

6. Yurt içi Kike t iın ı 

İhracatın önemli bir yer tutmamasından dolayı daha önce verilen tüm 
üretim ve satış değerleri esas itibarı ile yurt içi tüketimine yönelik 
gerçekleşmiştir. Heterojen bir bünyeye sahip olan sektörümüzün tüketim 
değerleri elde edilebilen bilgiler çerçevesinde aşağıda belirtilen 
şekilde gerçekleşmiştir. 

7. Fiyatlar 

Yurt içi fiyatlar, yok denecek kadar az olan koruma oranları veya 
uluslararas l açılan ihalelerde rekabet karsısında. aynı yurt dışı 
fiyatlarıyla gerçekleşme durumunda kalmaktadır. 

Sektörümüz yurt içi rekabet güııü. Japonya. U.S.A. gibi ülkelere karşı 
nakliye avarıta.imdan veva servis verme garantisinden artabi lınektedir. 
Ancak doğu Avrupa ülkelerinin fivat oluşturma politikaları ile baş etmek 
imkansızlaşmaktadır. Ancak dış firmalarla yapılan işbiriiklerine dayalı 
çalışınulurda tüketiciyi memnun edecek çözümlerin bulunması daha mümkün 
olabi Lınektedir. 

M. İst, ihdaın 

Tüm sektörden istihdam konusunda yeteri i bilgiler, faaliyetlerini tatil 
etmiş kuruluşların çokluğundan dolayı maalesef alınamamıştır. 1988-1992 
yılları arası %A0 civarında bir istihdam azalması. prodüktivitenin 
artmasına dayalı olmayıp, kapanan tesis veya iş azlığından ortaya 
çıkmaktadır. 

Fide edilen bilgiler çerçevesinde istihdam rakkamları aşağıda 
be I irt i İmişt ir. 

9. Ser maye Stoku 

Sektördeki sermaye stoku yalnız belirli bir kaç kuruluşta önemli 
değerler göstermektedir. Ancak detaylı bilgiler elde edilemediğinden ve 
bazı defter kayıtlarının tam gerçeği aksettirmemesinden genel bir 
değerlendirmenin dışuıde rukkaıı» vermenin doğru olmayacağı düşünülmüştür. 
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l'ricil jyet lennı sürdüren müessese loı ı ıı ımışteıı t al eplen oluştuğu 
takdirde. gerekli sermayeyi yaratacaklarına inam 1 maktadır. Ancak düşük 
kapasite kullanımı. vüksek f i natısrnan maliVei lor mevcut sermayelerin 
e-rı t ılmes ine neden olmak t adır . 

10. Mevcııi durum değer lemh rıııeş ı 

Aitiiıcj plan dönemi ıide . yukarıda açık lalıdjcj ı ur.efe yel i sineler sektör 
için ıııüsbet olmamıştır . birçok firma I I i vet I er ı n ı durdururken, ancak i 
veya 2 t j r ıııadarı ınüsbet yel i şıııe yözlerıebi Imiştı r. 

Un yetişmelerin arkasında. I»unya bankası kredisinin ?. pmıedo hır yurt 
içi firmasına kul laııd ı rı l ınasj ile yene yurt dışı bu fırına ile yapıları 
vak lii teknik işbirliği yatmaktadır. Buradan da yörııleeeği yibi devlet 
desteğinin ve politikaların veri i sanav11ve desteyi sektörün yaşamasını 
ve gelişmesine büyük çapta etkili olmaktadıt . İti ta lattak i koruma 
oralı lar ı ııdaiı ziyade illıa.latta I. alile be I y< * I» ı • ı n i n aranması, uluslararası 

ihalelerde yerli emay ive öncelik verilmesi. sektör kuruluşlarının 

finansman yükünü azaltacak tedbirlerin alınması. gerçekçi fiyat, 
eakalasvonl arının uygulanması uzuıi vadeli düşük faizli finansman 
imkanlar ı liırı yarat ı lıııası yerli saiıayı kurul ıış hır muzı rı yasamaları ve 

gelişmelerini mümkün kılacak tedbirlerdir. 

11. Dünyadaki durum v«- lloğu Dikeler ıl>.- k ı y-1.. I ama 

buyıık güçlü 11 i malat m bulunduğu ülkelerde :>mı 2 vıLdır yaşanan ekonomik 
durgunluk sektörün Ulııslaıurusj laaljyetıiıi Diıvuk ı/apt a ınerıfı 

etkilemektedir I9ÖÖ vılı ıkıııcı yansında U.S.A.'da müsbet i>ır gelişme 
izlenmekteyse üe genel olarak fıımalarda Dır küçülme ve toparlama göze 
çarpmaktadit . 0.ellıkle Avrupa iLrmaLaıı yaşamlarını sürdürebilmek için 

büyük f ıvat imdi r imleri uvgıı h-ıinak t ad 11 Bu ueual.il trendin önümüzdeki 

hiı k.i'j vıl ı lal i-j devam edeceği he 1 i r t 11 ııı<~k I ed ı r . 

11 J. YLÇDJ NC'İ Dİ AN DONKM INDK OKI. I ŞflKl.ldt 

1. t'îlîNKI. POLİTİKA 

Yedinci plan doiu-ıııı Türk ı ve' u ı n A.'!'. ile yiııııı uk bııljyme mutabakat 
sayladığı (JATT anlaşmanı çerçeves i rı« le t mu kalemlerde öngörülen giimt'ük 
oranlar ı ıı ııı yürürlüğe girdiği villam ı a: t l aiıiak t ad.i r . Diğer sektörlerde 

olduğu yibi. bu sektörde de belirli da 1 ya 1 anmalar beklenmektedir. Buna 

rağmen son vı l larda U.l tıs I amras ı rekabete alışmış ö 1 an kürü)uslarımızın 
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dönemde de gerekli esnekliği ve adaptasyonu göstereceklerine inanıyoruz. 
Kanaatimizce konu gümrüklerdeki koruma oranından ziyade, yerli 
kuruluşların haksız rekabete maruz bırakı1 mamalarıdır. Türk 
kuruluşlarının esnekliği, iş bitirme hızı, Türk Cumhuriyetleri ile 
ilişkileri kendilerine, KliİB dahil bu yörelerde geniş şans kapılarını 
açmaktadır. Globalleşmiş bir dünya ekonomisinde, zaten başarılı olmanın 
yolu, konularında tecrübeli teknik know-how'a haiz şirketlerin 
birbirleri ile işbirliği yapmakdan geçmektedir. 

Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere hükümet, yetkilileri özel sektör ile 
işbirliği yaparak onlara yeni yatırım ve kapılarını açmak. bu projelerin 
gerçekleşmesi için Uluslararası anlaşmaları zedelemeyen ekonomik 
tedbirler almak sureti ile destek vermelidir. 

Bu şartların yerine getirilmesi halinde sektör kuruluşlarının gerek yurt 
içi gerekse yurt dışı piyasalarında, kendilerinden beklenen başarıyı 
gösterecekleri kesindir. 

2. Talep Projeksiyon 

a) iş makiııaları ve maden makinalarj talep projeksiyonunu 7ci beş yıllık 
kalkınma dönemi için yapmak. sektörün şu andaki durgun durumdan ötürü 
çok zor olmaktadır, inşaat makinelerinde Türkiye'de yapılan tiplerin bu 
günkü satış miktarlarını muhataza edeceği ve 1996 yılından itibaren de 
belirli bir artış sağlayacağı tahmin edilmekteyse de. sektörün özellikle 
maden alt gurubunun, büyük gelişme kaydetmesi tamamen devlet 
yatırımlarına bağlı olacaktır. Bu konuda kesin bir bilgi mevcut 
olmadığından gelişmeler hakkında ila rakkamsal tahmin yapmak güç 
olmaktadır. TEMSA/Konıatsu’ ııun yanı sıra ÇUKUROVA/CAT gurubunun 
önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

b) İt ıracat pro ieksi vonn 

Sektör yan sanayii mamul terinin ihracat rakkamlarında makul bir artış 
ile gelişme kaydedileceği tahmin edilmektedir. 

Makina ve tesis ihracatı ise. bir yandan lısansör ama firmaların satış 
politikalarıııa diğer taraftan T.G. Hükümetinin bölge memleketlerdeki dış 
siyasi ve ekonomik politikasına bağlı kalmaya devam edecektir. Sektörün 
tüm kuruluşları, gerekli destekleri gördüklerinde büyük ihracat 
atılıınları yapmayı üıııid etmektedirler. 

•3 . üretim Hedef lerı 

Sektörün gerek yurt içi gerekse yurt dışı taleplerine bağlı olarak 
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üret im kapasitelerini. teknolo i i lerirıi gerektiğinde işbirliklerine 
giderek .süratle her turlu sektör talepler mi. karşılamaya hazır hale 
ijt'lebi lecek 1 eri soy 1 o nebi lir. 

Sektörün bıı talepleri karşılayabilmesi için gerekli hammadde. enerii ve 
ı ş güt:ü yur» lııııiiızda t>u 11ılımaktadır . 

Gerekli olan sermave. vaıı sanayii nıaruııl ler ı ve bazı projelerde yabancı 
işbi rl ı k ler i nden san I aııah ı lir. 

Sektörün liim önder kuruluşla) ı Uluslararası iş tecrübesine salıip duruma 
ge Lnıiş terdir. Ur lal »uy tesislerde aynı atLlrmı uösl erebilecek potansiyele 
şahın bulunmakladırlar. Bu potansiyellerini icraya çevirebilmek içirı 
diğer kısııııLarda be L ı rl ileri devlet po L i t ikalar mm uygulanmasını 
bek I eırıek ı od ir ler . 

4 . I_».ha l ak'^oipKiilY1.’11' I 

a ) Urürı ithalatı 

Yurt içinde üretimi olmayan mamullerin il halatında bir değişiklik 
bekleiıiııeiiıekt.ediı . Ani talep ai • ısları biiyük çapla oh.lugıı takdirde yurt 
içi sektör- kııı u I us I ar ı n uı l>u ilılıyaçlaı ı gerek t i ğ i rıde vıırt dışı 
r l rinalar la Lşbırl inine giderek vet’LL kaynak Lar l deÛer- leııdıreoek leri 
kesindir. Bu uygulamalar liı gerçek leşince ı de gciıe alınacak hükümet 
kararlar ıııa don r uda iı hanlıdır. 

AT. Lü'TA. NAKTA ve Uzak Donu ülkelerinden yapıları ithalat 
koiııp< »z isyonııuda be Liri l bir ıııüsbet artışın AT lehinde olması 
bek 1 eı ıiııokt edi r . 

,:) Y'îL’l 'i» un ithalat ı 

llevuiıılı gelişme gösteren sektör yan ürünlerinin yuıt içindeki temini, 
avnı zaman süreci içinde imalat o 1 atıak 1 ar ı nm yarat ı laınıy açanından 
ithalatta belirli bir art ı.ş gosl ereb i lecek 111 Geçmiş yıllarda oldukça 
yüksek gümrük or.-ıııl.ırt ile kurunan bazı veri i sanayi mamulleı in ithalat 

karşısında sınai le keııd ı I eı i m yenilemeleri gerekecek t i ı . t iı ı yönde bazı 

yeılı kuruluş bir «içrekli prodüktiviteyi ve telam lo ı i Ler i ni vetıileven 

Vatııım karar 1 ar ı n ı -il mı s l-u I uuıııakt ada r I ur. 

d) Hammadde itli a I a t ı 

Hammadde nene I I j k I e yerli kaynak I aldan temin edildiğinden. ithalatta bir 
arl ıs beklenmemekledir. 
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5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gel ismeler_. 

Sektör kuruluşlarına teknolojik işbirlikleri uzun yıllardan beri girmeye 
başlamıştır. Uygulama ise yurt içi taleplerine bağlı olarak sınırlı 
kalmıştır. Ayrıca tatbikatın önümüzdeki dönemde de devam edeceği 
sövlenebilir. 

Ancak Türk Cumhuriyetleri. KtiİB. A.T. gibi yörelerde yeni pazar 
imkanları yaratı ldığmda gerekli olan ek teknolojik yardımın temini 
gerekebilecektir. 

Modern teknoloji özellikle yan ürünlerdeki gelişmelere ve bunların 
teminine bağlı olacaktır. Yeni dış ticaret politikalarımızın. bu konuda 
gerekli kolaylığı sağlaması beklenmektedir. 

Kendi ülkelerinde pazar sıkıntısı çeken ana üreticilerin tercihen kendi 
fabrikalarından satışlarını gerçekleştirmeye çalışacakları 
beklenmekteyse de global ve bölgesel ekonomik. politik baskıların 
altında yöresel işbirliklerine gitmeleri kaçınılmaz olacaktır. 

6. Çevre ile ilgili durumlar 

Sektörümüz esasen çevreyi kirleten bir nitelik taşımamaktadır.. Gerektiği 
durumlarda muhakkak tedbir alınacaktır. 

7. Di ger Sektö rler .1 e_ 11 i şk_i . 

Sektörün hizmet verdiği alanlar büyük inşaat, yol barai. liman gibi 
yatırımlar olmaktadır. 

İİretim ile ilgili olduğu sektörler ise modern işleme, izabe çelik dövme 
ve döküm, otomotiv sanayileridir. 

Büyük ış gücü kütlesine hitap eden sektörümüzün canlılığını muhafaza 
etmesi tüm yurt ekonomik hayatının ayrılmaz bir unsuru olmasını 
sağlamaktadır. 

IV . PLANLANAN YATIRI MI .Alt 

Kaıııu sektöründe inşaat makirıaları ile ilgili bir vatırırn 
planlanmamışıır. 

Özel sektörde mevcut kuruluşlar, prodüktivite artıcı yeni ürünlerin 
imalatını mümkün kılan küçük ve orta çapta yatırımlar planlamış 
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bulunmaktadır. (Örneğin Çukurova 2.7 Mil var TL valırıın.ı 1794 yılında 
geroekleşt İrecek t ir). Büyük çapİL yatırımlar dönem içinde doğabilecek 
yeni taleplere bağlı olarak düşünülmektedir. Maden sektörü ise halen 
özel sektörün ııısbeten sınırlı talepLeriııi karşı Layabilecek nitelikle 
olduklarından yeni yatıı jııılai öngörülmemekt edir. 

Devlete bağlı THK. TKİ. l£ ti bank gibi kuruluşların modernizasyonları 
yabancı firmalarla işbirliğine. dolayısı ile yeni yatırımlara 
götürmektedir (örneğin llema Maden A.'p.'nin 1.992-9-5 yatırımları gibi). 

Uıı g ibi pro jeler kaJıcı olmakta ve kurulıış larıııııza yeni pazar 
kap ı. lurıuın açılmasını mümkün kılmaktadır. 

V. BAĞLANACAK KATKILAR 

Yurdumuzun hum ıııadde kaynak l.u ıın n mevcudiyeti, pıodüktiv disiplinli, 
eğitimli ve voıeuın şartlarına göre ekonomik iş gücü olanakları 
değer lend i i'i Idiği iıde Mud. III. ve IV' de bahsedilen yatırımların 
gerçekleşmiş gerek Türk Sanayi kuruluşlarının gerekse yurdumuzda yatırım 
ve teknolojik işbirliği yapacak djş f a rinaların uzıırı vadeli menfaatlerine 
uygun olacaktır. 

Yapılacak işbirlikleri yurdumuza iş imkanları sağlayıp döviz kazancı 
yarat at>i Leceği gibi. Türk Cumhuriyetleri ve KEIU bölge iktisat havutının 
süratle en ekonomik yoldaki güçlenmesini mümkün k.ı lac.ak l ir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE OELECEKTEKI DURUMUNUN AT, KKTA VE DİĞER ÖNEMLİ 
01J(E1 .ER AÇIB1N1 )AN 1 N(^LENMKÎ»j_ 

Oldukça yoguıı iş gücü gerek ti ı en birim adedi yüksek ol mu varı sektör 
ürünlerınııı yurdumuzda imal edilmesi. AT ve EETA uıu yüksek işçilikleri 
dikkate .-ılındığında. son derece ekonomik bir uygulama olacaktır. 

Gerekli o L-ıiı aktarına ve 'inç akşamı gibi vaiı ürünlerin bu ülkelerden 

temini. kendilerinin de. hu pazardan pay olmaya devanı etmelerini 

sağ bayacak t ı / . Doy b-1 ı k 1«- . ııısbeten yüksek üretim adetlerini 
gerçek leşt i rıııedeiı dohıvı. düsiik fiyatlarla AT firmaların büvük rekabete 
sebep olan -tapon I ı rııia I-ir ı u-ı kar:/. ı böyle hır işbirliğinin özellikle Türk 
Cııiııhuri vel lor.) ni n verrı pazar darında soz sahibi o J inanın vollı açılmış 
ol a* vık t; ı r . 

VII. RHOHRLENİ)İRME VK ALINMASI CERHKEN TERDİRLER 

7c: ı beş yıllık kalkınma bedel leriuin gerçekleşmesi ıçiıı "İması gereken 

sektörle ilgili tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 
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- Uzun üretim süresi gerektiren proje yatırımlarının finansman yükü, 
imalatçı kuruluşların kaldırabileceği bir nitelik arz etmelidir. 

Yurt içi üreticilerden j »leııeıı kalite standartlar ı yurt dışı 
kuruluşlardan da aynen talep edilmelidir. 

Satış sonrası garanti ve hizmetin yurt içi kuruluşlarından ve 
garantili olarak yurt dışı üreticilerden de talep edilmeLidir. 

- Haksız rekabeti önleyecek TSli standartları süratle tamamlanmalıdır. 
Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin mali yükü, ilgiLi kuruluşlarla 
paylaşılmalıdır. 

Yurt dışı yatırımları öncelikle Türk Cumhuriyetlerinde mümkün 
gözükmekledir, dolayısı ile bu ülkelerle gerekli alt yapı olanaklar inin 
süratle ikmaline hükümetçe yardımcı olunmalıdır. 

- Kuruluşların ARGK çalışmalarının yanısıra teknoloji temini için yurt 
dışı firmaları ile yapacakları anlaşmalarda mali yükün devletçe 
paylaşılması kuruluşların teknoloji teminini hızlandıracaktır. 

Mülkiyet hakları, haksız rekabeti önleyici olmak amacı ile, 

korunmalıdır. 

- Kuruluşların finansman sorunları ödemelerdeki yeni hükümlerle daha da 
ağırlaştırılmamalı, gerektiğinde vergi ve sigorta ödemelerinde kolaylık 
netiri lıııelidir. 

Beş yıllık Kalkınma Planlarını ve yıliık program ve yatırım 
bütçelerine bağlı kalarak kuruluşların uzun vadeli yatırım projeleri 

gerçekleşt irme ler i ne imkan yarat ıJınal ıdı r. 
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T AHİ.O J 

ü H IJ N İTHALATI 

(Miktar olarak) 

1988 1989 L990 199 L 1992 

ç;._t j_ r t oiı/.kİ. ton/ad. t otı/ad. t orı/a<l - ton/ad. 

«4. x9 10. 800/99*'; 18.000/1096 2i .667/1190 18.214/1070 

84 . 40 J.277/781 2.879/1697 1 .672/465 1.490/500 

î 14. w 10 714/460 274/404 878/1202 528/540 

87. C)b 40 595/4 1 706/48 721/68 1.547/147 

84.41 41.92 192/- 179/- 120/- 50/-

84. 4 1 4 1 . 94 154/- 2.14/- 86/- 140/-

84 ..il 4 l. 94 578/ - 257/- 247/- 80/-

84. 4.1 4 1 . 9b 2/- 4/- 402/- 18/-

84. i l 42.00 4b/- 28/ - 4/- 2/-

84. .i 1 49 1.261/- 2.649/- .790/- 2.482/-

84.74 6.418/776 2 . b29/ 10 L'2 7 . 150/1775 5.968/1324 
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TAOLO 2 

(J IMJ N İTHALATI 
(1000 x 1 US$) 

G.T.I.F. 1989 1990 1991 1992 

84. 29 53.036 62.835 105.885 88.040 

84. .50 16.297 26.770 18.949 17.241 
84.79.10 4.509 3.343 8.924 7.635 

87.05.40 3.532 3.618 5.615 12.093 

84..5 i.41.92 868 783 1.534 693 

84.31. 41.9.5 1.703 1.491 808 932 

84.31.41.94 3.296 4.659 6. 562 1 .604 

84.31.41.95 19 62 10 89 

83.31.42.00 427 115 20 18 

84.31.49 11.112 21.825 31.443 22.020 

84.74 40.333 ‘ 40.893 74.433 75.265 
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AT - EKTA 

VI*: ONKMI.I 1)1 (IlîH (jl.KEl.l*IN)KN 
İTHALAl 

(Miktar olarak ) 

AT Ul.KKUillI 

(Î.T.J I* 

< J L'tıp 13 
04. 79. 30. j ı 

1909 1990 1991 

ton/ad. t <>ıı/«id . toıı/ad. 

1I.601/1909 29.463/2066 

kİ•"!'A 79 • 104 <>99/ J 76 2.92b/ 504 

SAİH 7.901/791■ 1.1. 190/990 79.049/3197 

litup _ 14 
AT h. 064 / 7 I 4 7 . 201 /9b 1 11. 600/3314 

lil-'TA 2 54/10 70/2 I.0o6/34 

SAİK 270/47 214/30 J.431/100 

Kaynak 01T - !)il«_ıi lalem Daireyi 

IA0L0_3 

1992 

t oıı/ad. 

.602/1343 

1.5L6/15Ö 

9.407/091 

4.431/994 

390/11 

641/206 
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TADI.O 4 

AT - KFTA 

VK ÖNEMİ. I DİĞER ÜI.KEDERDEN 
İTHALAT 

(ı oüo x ı ussa; > 

o.t. ı.ı». 

L909 1990 1991 

(rt*J£» 1 
AT 

Kİ-TA 

Dİ (»Kil 

4 1 .96X 

9. 67. !> 

•>!)..1.19 

76. .12(1 

10.206 

f>9.9.16 

16(1.0119 

.IX. 409 

14 1 .641 

Cît •« i|» 14 
AT 

KET A 
DİĞER 

.10.11X9 

!). 46.1 

4 044 

.16.01)0 

1.011. 

.1. (L11 

I.IX...100 

6.04 I 

9 64.1 

1992 

02.640 

1.1 .008 

49.942 

!)H. 1 î>4 

4 . .121 

10.697 
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TAIH.O 5 

Stv.'î^ \W«- A c AT l 

(Miktcir o 1 mi cık ) 

1909 1990 1991 1992 

r. ı r 1 on/mİ. 1 Oll/cid. 1 oiı/ıid . ton/<ıd 

. 29 237/23 1/0/1L 244/.10 94/424 

. 10 ] 37/?..54 6 .10/1701 21/491 !>/./09 

.'/v. 10 73/104 W 17 b/14 0/14 

.0b.40 19/.S -/- 149/17 24/.1 

. il .Al.92 37/- l 10/- 020/ - 03/-

..SI . 4 l . 9.S 77/- 107/- 120/- 2 12 / -

. i 1.4 l.94 boz / - 02/ - 1 i/- 27/-

.31 .41 .9b ı /- -/- 1 /- 1/-

..il. 42.00 ı/- V- 1/- 9/1 

.31.49 7 i 17/1 6 14!»/- 0044/- 7427/-

.74 67b/«<02 1 2679/700 2 ',-,7/ loO 2920/702 
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TABLO 6 

SEKTÖR İHRACATI 
(İOOO x 1 US$) 

(j.T.İ.1*  1989 1990 1991 L992 

84.29 70b 628 1 .434 555 

04. 30 1.313 229 136 205 

04.79.10 109 14 104 56 

87.05.40 127 - 1.077 212 

04.3J.41.92 39 326 1 .911 250 

84.31.41.93 04 190 140 256 

04. J .41.94 1.107 33 b 02 96 

04.31.41.9b 13 - 4 1 

04.31.42.00 2 3 3 1 

U4.31.49 10.060 8.296 ■ 0.002 11.672 

04.74 2.346 0.410 7.560 12.315 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

MAKÎNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

SIVI POMPALAR 

ALT KOMİSYONU RAPORU 
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I. GIRIS 

SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANMASI 

Sıvı pompalar imal at,Sek t örü, far kİ ı amaç 1 ar 1 a ve çeşitli sıvıları 
basmak için kullanılan çeşitli tip, model,' dizayn ve büyüklükteki 
pompa ve akşamlarının imalatını kapsayan bir sektördür. 

ürün1 er,kons t r üksi yon öz el 1 i k1 er i ne göre sınıf1 andır11 ab i 1ecek 1 er i 
gibi pompanın kullanım amacına göre de tasnif edi 1ebi 1 ir1 er. 
Pompalar bir miktar enerjiyi tüketerek, belirli bir konumdaki 
(seviyedeki) sıvıyı daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için 
kul 1 an11ır1 ar. Bu genel tanım içinde çok çeşitli özelliklerde ve 
tipte sıvı pompasını kapsam içine almak mümkündür . Doz a.j pompasından 
büyük eksenel pompaya, tel- kademel i den, döner deplasmanlı pompaya 
[radar muhtelif ve farklı tipler buna dahildir. 

Bu neden 1 e,bu i mal at sekt ör ünü,ür ün 1 er i n konstr ük t i f özelli k1 er i n i 
kısmerf tanımlayan ve amaçlara göre de? kısmen bel i r 1 eyeb i 1 en G.Î.T.P 
no'suna göre guruplandır ar ak tanımlamak ve sınırlamak uygun 
görülmüştür. Bu G. l.T.P.nolan Avrupa Ekonomik Komitesinin ilgili 
gümrük tanımlamaları ile de uyumludur. 

Sıvı Pompalar İmalat Alt sektörü kapsamında görülen ürünler G.Î.T.P 
no1 arına göre aşağıda bel irt i 1 m iştir. 

84.13.11.10 Fiyat ve miktar gösteren servis istasyonu yakıt ve 
yağ dağıtım pompaları 

84.13.11.20 Miktar gösteren servis istasyonu yakıt ve yağ 
dağıtım pompaları 

84.13.11.90 Diğer çeşitli yakıt ve yağ dağıtım pompaları 

84.13.19.10 Hava taşıtlarının ölçü tertibatlı sıvı pompaları 

84.13.19.21 Diğer taşıtlar için fi at ve miktar gösteren sıvı 
pompalar 

84.13.19.31 Gıda maddeleri için miktar gösteren pompalar. 

84.13.19.32 Miktar gösteren tertibatlı olan diğer pompalar 
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04.13.20.10 Hava taşıtları için el pompaları 

84.13.20.90 Difcj er amaçlı el pompaları 

84.13.30.10 İçten yakmalı motorların yakıt,yağ,soğutma 
pompaları 

84.13.50.10 Hava taşıtlarının doğrusalı pozitif it işi i 
pompaları 

84.13.50.22 Diğer doğrusal pozitif it işi i do:a.j,oranlama 
pompaları 

84.13.50.31 Diğer doğrusal pozitif itişi i pistonlu hidrolik 
yakıt pompaları 

84.13.50.39 Diğer doğrusal it işi i pistonsuz yağ pompaları 

84.13.60.10 Hava taşıtlarının döner,poz i t if itişi i pompaları 

84.13'. 60.31 Diğer döner , poz i t i f itişi i dişli hidrolik yağ 
pompaları 

84.13.60.41 Diğer döner,poz i t if i t işli,kanat 1ı hidrolik yağ 
pompaları 

84.13.60.51 Diğer döner,poz it if itişi i vidalı yağ pompaları 

84.13.70.10 Hava taşıtlarının santrıfüjlü pompaları 

santrifüj dalgıç pompaları 

santrifüj dalgıç pompaları 

su için salmastrasız sirkülasyon 

84.13.70.21 Tek kademel 

84.13.70.22 Cok k ad eme1 

84.13.70.23 Isıt ma/sıca 
pompaları 

84.13.70.31 Santrafıj pompaları 

84.13.70.41 Yıldız çarklı santrfı.j pompa 

84.13.70.51 Yekpare,tek kademeli radyal akışlı santrifüj pompa 

84.13.70.61 Tek kademe,cok giriş radyal akışlı santrifüj pompa 

84.13.70.71 Çok kademe,çok gir iş,radyal akışlı santrifüj pompa 
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84.13.81.10 Hava t aş 111 ar ı ıı ı n diğer pompaları 

84.13.81.90 Diğer pompalar 

84.13.91.00 Pompalar aksam ve parçaları 

Burada yer alan pek çok ürün için yeterli bilgi ve doküman 
bulunamamıs,anket formlarını yanlışça dört firma cevap1 andırmıştır 
Bu durumda en fazla bilginin bulunduğu 84.13.11.10 , 84.13.70.21 , 
84.13.70.22 , 84.13.70.23 ve 84.13’70.31 G.T.1.P.no'1 arında yer 
alan ürünler raporda işlenmekte ve İncelenmektedir. 
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II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

1- SEKTÖRDEKİ kuruluşlar 

04.13 G.T.I.P no* su esas alınarak sektörde tesbit edilebilen belli 
başlı firmalar aşağıda bel ir t i 1 mistir. 

TABLO:1 

SIVI POMPALAR SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ KURULUŞLAR 

1.1. ALARKO SANAYİ VE TİCARET A.S. ALPOM MüESSESESÎ 

* Yukarı Dudullu San.Böl. Pk.37 ÜMRANI YE/İSTANBUL 

* ALARKO HOLDING* e bağlı, tamam özel mülkiyet 

* üretim konusu ; 4"/ 14" dalgıç pompaları ile ısıtma 
tesisatında kullanılan sirkülasyon pompaları 

* Kapasitesi : 7.500 adet / Yıl dalgıç pompa 
70.000 adet / Yıl sirkülasyon pompası 

1.2. TURBOSAN-TURBO MAKINALAR SAN.TIC.A.S-

* Gümüşsüyü Caddesi Hastane Yolu No:1 MALTEPE/ISTANBUL 

* SILKAR Holding'e bağlı tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu ; Dalgıç pompalar,tek ve çok kademeli, 
radyal ak ıslı santrifüj pompal ar,öz el sıvı 
pompa1 arı,su türbinleri 

* Kapasitesi : 1.200 Adet/yıl muhtelif dalgıç pompa 
5.000 Adet/yıl santrifüj pompa 
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1.3. SUMAS POMPA A. S-

* Tarsus Yolu,Del içay Mevki i,MERSİN 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim Konusu ; Çok kademeli santrifüj pompalar,özel 
pompalar. 

1.4. SARMAK MAKÎNA KOMP.POMPA SAN.A.S. 

* Postane Cad.107.Sokak No:4 ADANA 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu : Santrifüj pompalar 

1.5. MEKSAN MEKANİK MAKÎNA SAN.VE TİC.A.S. 

* Bar boros Bulvarı 177/A MECİDÎYEKöY-İSTANBUL 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu : Muhtelif akaryakıt pompaları 

1.6. STANDART MAKÎNA SAN.VE TİC.A.S- 

* Necatibey Cad.No:169-171 KARAKOY - İSTANBUL 

* T amamı özel müİki yet 

* üretim konusu : Santrifüj pompalar,diğer pompalar 

1.7. MAS POMPA SANAYİ A.S- 

* Sultan Çiftliği Girne Sok. ÜMRANI YE/1STANBUL 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu : Santrifüj pompa,dalgıç pompa 
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1.8. S.M.S. SAMSUN MAKÎNA SANAYİ A.S- 

* Ankara Yolu 5.Km. P.K.186 SAMSUN 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu : üz el s i par is santrifüj pompalar 

1.9. LAYNE-BOULER DİK TÜRBİN POMPALARI SAN.A.S- 

* İstanbul Yolu 16.Km. Ayas Kavşağı P.K.3 
ET 1MESGUT-ANKARA 

* Kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet 

* üretim konusu : Dik türbin derin kuyu su pompaları 

* Kapasite : 1.500 Adet/yıl derin kuyu pompası 

1.10.TEKNİK POMPA A.S- 

* 1379 Sokak No:57/1 A Blok Kat:5 No:505 İZMİR 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim Konusu : Dalgı-; pompalar 

1.11.YAZAR POMPA VE MAK.SAN.A.5. 

* İstanbul Yolu, 20 Km. YENİMAHALLE/ANKARA 

* Tamamı özel mülkiyet 

* üretim konusu : Muhtelif santrifüj pompalar 
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2. MEVCUT KAPASİTE VE KULLANIMI 

Yukarıda tesbit edilen firmalar ile kapasiteleri bilinen ve/veya 
tahmin edilen firmaların dikkate alınması ilefbelli başlı pompa 
çeşitlerinde kurulu kapasite aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

SIVI POMPALAR SEKTÖRÜNDE KURULU KAPASİTE DURUMU 
KAPASİTE VE KKO (ADET/YIL)OLARAK 

ANA ÜRÜN 19BB 1989 1990 1991 1992 1993 (T) 

DALGIÇ POMPA 5,000 6,000 &,000 9, 000 9, 000 
7. 45 */. 42 7. 60 */. 50 7. 53 

12,000 
7. 55 

DERİN KUYU 

POMPASI 
3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 
7. 40 7. 45 7. 42 7. 45 7. 50 

5, 000 
7. 50 

SANTRİFÜJ 
POMPA 

20,000 25,000 30,000 40,000 40,000 50,000 
7. 50 7. 40 7. 40 7. 45 7. 45 7. 40 

SİRKÜLASYON 

POMPASI 
60,000 60,000 70,000 70,000 90,000 110,000 
7. 67 7. 72 7. 66 7. 60 7. 65 7. 66 

AKARYAKIT 
POMPASI 

Diğer çeşitli pompalar için veri olmadığından herhangi bir tahmin 
yapmaktan kaçınılmıştır. 
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3.ÜRETİM 

a) üretim yöntemi — Teknoloji 

Mevcut tesislerde iki tip teknoloji uygulanmaktadır. 

* Kısmen ÜNÜ ve NÜ gibi modern tezgahlarla donanmış seri üretim 
yapan fabrikalar. 

* Klasik üniversal tezgahlar kullanarak atölye tipi üretim yapan 
t es i sİ er 

Ancak bazı büyük tesislerde ihaleye dayalı ve s i par is üzerine 
üretim yap11 dığından klasik tezgahların kullanımı ağırlıkta 
olmaktadır. Tesislerde çoğunlukla Know-How,1isans alınmadan imalat 
sür dür ü1mekt ed i r. 

AT ve EFTA ülkelerinde üretim miktarları çok büyük olduğundan 
tamamen ÜNÜ tezgahlar kullanılmakta , kalite kontrol ve test 
istasyonları her kademede yap11 ab i 1mektedir.ÜAD-ÜAM sistemi ile 
tasarımdan kalite kontrol a kadar bi 1gi sayar 1 ar devreye girmekte, 
stoklarına miktarını asgariye indirecek yöntemler tatbik 
ed i 1mektedi r. 

ülkemizde teknoloji henüz bu aşamada değ i 1 d ir.üret i m miktarları, 
talebe bağlı olarak optimal düzeye er ismemistir.Üesi t faz la,stok 
miktarları yüksektir.Malzeme kalitesi istikrar sızdır.ÜNÜ tezgahları 
hassasiyeti döküm ve dövme malzemenin prezisyonuna bağlıdır. 
Dolayısıyla ÜNÜ* 1er istenilen randımanı vermemektedir. Test ve 
kalite kontrol henüz modern teknolojik asamaya ulasmamıstır. 

Ancak bazı pompa üretim tesisleri kademe kademe modern üretim 
yöntemlerini uygulamaya sokmaktadırlar. Bazı pompa tiplerinde dıs 
ülkelerle rekabet edilebilmektedir. Mühendislik hizmetleri bu tip 
mallarda yoğun1 astıkça,araştırma-gelİst irme çalışmaları hızlandıkça 
"ser i üretim" teknolojisi de değ isecektir.Atö1 ye tipi üretimlerde 
ise ancak yöre pazarına mal yapmak mümkün olmaktadır.Burada kalite 
ve mamul tasarımı henüz gerilerdedir. 

Kullanılmakta olan yaygın teknolojiye göre 1993 yılı fiili ortalama 
girdiler TABL0:3*de verilmiştir. 
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TABLO:3 

1993 YILI 1C1N BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ 
(ÖRNEK DALGIÇ POMPA,İOOO BİRİM ICIN) 

M I K T A R DEŞER (MİLYON TL) 

GİRDİLER MİKTAR 
birim 

yerli ithal yerli ithal 

Pik d o k üm m a1z eme Kg 
f: elik d ö k ü m malzeme K g 
Bronz döküm malzeme Kg 
Paslanmaz çelik Kg 
Elektrik motoru Ad 
M.Salmastra Ad 
Rulman Ad 
Boya ' Kg 
Nor il Ad 
Somun,cıvata vs Kg 
Diğer — 
Diğerleri Muh 
Enerji (Yakıt dahil) Kwh 

190 
80 

14 

3, 500 

14, 0 
1 , 2 

0, 1 

, 1 

7.0 
4,8 

1.0 

NOT: Girdilere pano dahil edilmemiştir. 

32,9 12, E 

Tablodan görüldüğü gibi 4"/14" dalgıç pompaların ortalama bir tipi 
seçilerek girdiler hesaplandığında (12" bir pompa) ithal girdiler 
toplam içinde ’/. 28 oranında bir maliyet payına sahiptir. 

b) ÜRÜN STANDARTLARI 

Sıvı pompalar sektöründeki ürünler çok değişik tip ve çeşitte olup, 
Türk sat andar 11 ar ı nda çoğu henüz yer almamaktadır .'drneğin dalgıç 
pompa ile değişik tipteki bir çok santrifüj pompanın standartı 
yoktur. Büyük firmaların sadece kalite belgeleri mevcuttur.TSE 
uygunluk belgeleri ise ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir. 
Küçüklerde ise DİN standartlarına dahi uygunluk sağlanamamaktadır. 
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ISO - 9000 le ilgili ön çalışmalar sürdürülmektedir. Büyük birkaç 
firma, özellikle ALF'OM firması belge alma aşamasına gelmiştir. 
Bunun d ısında diğerlerinin çalışmaları yoktur. 

Sirkülasyon pompalarında TSE ye uygunluk belgesi mevcuttur.Bu durum 
yine büyük firmalar için söz konusudur. 

C- ÜRETİM MİKTARI VE DEĞERİ 

Yurt içi üretim mikt ar 1 arı,envanter i çıkartılan firmalardan bilgi 
verenlerin üretim değerleri ile bilgi vermeyenlerin tahmini üretim 
değerleri toplam esas alınarak bulunmuştur. 

TABLO:4 

SIVI POMPALAR ÜRETİM MİKTARI (ADET/YIL)(*> 

ANA ÜRÜNLER 1989 1990 1992 993 (T) 

Dalgıç pompa 2,270 2,520 3,670 4,485 4,790 6,580 
Derin kuyu pompa 1,195 1,348 1,670 1,786 2,480 2,510 
Santrifüj pompa 9,990 10,030 11,980 17,300 18,150 20,010 
Sirkülasyon pompa 40,100 43,540 46,290 42,300 58,400 72,300 
Akaryakıt pompa 

(*) Envantere girmeyen küçük üreticiler ile diğer pompa tiplerinin 
üretim miktarları bu değerlerin dışındadır. 

(T) Tahmini değerler. 
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TABLO:5 

SIVI POMPALAR ÜRETİM DEĞERİ CMÎLYAR TL)-Cari fiatlarla 

ANA ÜRÜNLER 1980 1989 1990 1991 1992 993 (T) 

Dalgıç pompa 4,2 11,2 23, 0 23, 0 47,9 109, 7 
Derin kuyu pompa 2,0 5,6 8, 0 12,0 24, 0 41 , 0 
Santrifüj pompa 10,1 20, 5 42, 0 71,0 146, 0 300, 2 
Sirkülasyon pompa 1 , 6 3, 2 7, 4 16, 3 35, 0 86, 7 
Akaryakıt pompa 

(T!) Tahmini değerler . 

D) MALİYETLER 

1993 Yılı i-;in bulunan sınai ve ticari maliyetlere ilişkin tablo 
aşağıda verilmiştir. 

örnek: 4"/ 14" dalgıç pompa ortalama değeri (12" için) 

MALİYET 

DEĞER (MİLYON TL) (*/.) 

* MALZEME 37,2 46, 9 
* direkt isçilik 9, 1 11,5 
* AMORTİSMAN 0, 9 ı, ı 
* DİĞER İMALAT GID. 11,2 14, 1 

SINAİ MALİYET 58, 4 73,6 

* FİNANSMAN MASRAFLARI 10,2 12,8 
* DIŞARIYA YAP.HİZMET 6, 1 7,7 
* DİĞER MASRAF 4,7 5,9 

ticari maliyet 21 , 0 26, 4 

TOPLAM 79, 2 100, 0 

Katma Değer Oranı (X) 45 -

Bu maliyetler ABD,AT,EFTA,d iğer rakip ülkelerin maliyetleri 
bulunmadığından karş11aştır11 amam ıştır. 
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4.1. DIS TİCARET DURUMU 

A) İTHALAT 

(1),(2),(3) Hammadde? ürün ve? yar ı ürün ithalatına i 1 i sk in , sağl ı kİ ı 
değerler bulunamadığından,yan111ıcı sonuçlar vermemek için bu bölüm 
hazır1 anamamıstır. 

B) İHRACAT 

İhracat çok düşük değerlerde olup,bur ada söz konusu edilebilecek 
şekilde dikkate alınmamastır. 

5. STOK DURUMU 

Yukarıda belirtilen nedenlerle incel enememistir. 

6. YURT ÎCÎ TÜKETİMİ 

Yukarıda belirtilen nedenlerle incel enememistir. 

7. FİATLAR 

1988 yılından başlayarak sektörün ana mallarında örnek olarak 
dalgıç pompalar alınar ak,ort al ama fiat lar TABLO:6*da verilmiştir. 
Diğer ürün guruplarında da fiat değişimleri dalgıç pompadaki gibi 
olmakt adır. 
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TABLO:6 

SIVI POMPALARDA ORTALAMA FîAT DEĞİŞİMLERİ 
(ÖRNEK DALGIÇ POMPA ORTALAMA TIPI) 

YILLAR FABRİKA CIKIS ÜRETİCİ YILLIK DEĞİŞİM 
F1 ATI (MİLYON TL) (*/.) 

1908 1f 90 
1989 2,50 31,6 
1990 3, v'5 3O, O 
1991 6,00 109,0 
1992 8,52 25,3 
1993 (T) 12,24 43,7 

Tablodan görüldüğü gibi 1991 yılına kadar dengeli bir fi at artışı 
olmuş, ancak 1991 de bir önceki yıla göre 7. 109 luk bir artış ortaya 
çıkmıştır. Sonra yine normal sayılabilecek: fiat artışları 
görülmektedir . Bu anormal fiat artışının nedeni,o yılın kon.juktürel 
bir çıkış göstermesi ve biriken malzeme girdileri ile diğer üretim 
girdilerinin hızla yükselişidir. Aslında bu çıkış önceki yılların 
enflasyonun altında kalan artışlarını o yıl patlama şeklinde 
görülmes i d i r . 

Elde veri olmadığı için fi atlar AT ve EFTA ülkeleri fiatları 
ile 

kar şı1 aş 11r11 amam ıştır. 

8. İSTİHDAM 

Sıvı pompa1 ar sektöründeki istihdam durumu , envanteri yapılan 
firmalardaki bilinen ve bilinmeyen (Tahmini) verilerden hareketle 
bulunmuştur.Buna göre TABLO:7 bulunmuştur. 
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TABLO:7 

SIVI POMPALAR SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU 
(KISI) 

IS GüCü İSOB 1989 1990 1991 1992 993 CT) 

Yüksek 
T e k n i k 
Idar i 

70 

35 

72 

36 

80 

42 
60 
30 

65 
32 

Orta 
T e k n i k 
Memur 

75 

126 

70 

120 

81 

1 10 

70 

1 12 

65 

110 

60 

102 

Î5Cİ 
Düz 
Kal i f i ye 645 

526 
665 

516 
670 

505 
640 

490 
600 

480 
590 

9. SERMAYE STOKU 

Elde yeterli veri olmadığından hatalı sonuçlar çıkarmamak için 
incelenmemiştir. 

10. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Altıncı Plan döneminde sektörde teknolojik bir gelişim ortaya 
çıkmış, CNC ve NC tipi prodüktif makinalar (takım tezgahları) 
üretimde kullanılmaya başlamıştır. Talepteki yükseliş bazı alt 
sektörlerde belirgin bir biçimde ortaya çıkarken (Dalgıç pompa, 
akaryakıt pompası,sirkülasyon pompası)bazı alt sektörlerde (dişli 
pompalar, santrifüj pompalar) ise talep de duraklama ortaya 
çıkmıştır.Bazı mallarda ise ikame hızlanmıştır.(Derin kuyu pompası 
yerine dalgıç pompa) 

Bazı işletmelerin devreden çıktığı,bazı işletmelerin ise büyüme ve 
sektörel gelişmeye paralel yönetim-organizasyon ve tevsii 
yatırımlarda geliştiği görülmektedir. Bu dönemde ithal malları ile 
rekabet belirgin bir biçimde ortaya çıkmakta ve yerli malların bu 
rekabette başarılı olduğu izlenmektedir. 
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îthal girdiler bu dönem sonuna doğru asgariye inmiş,yeri i katkı 
oranı artmıştır.Tasarımdaki gelişmeler ürün satışlarını yerli ürün 
lehine döndürmüstür.Mamul gamı tamamlanmış,sipar iş üzerine 
imalatlar da mühendislik hizmetleri gelişmiştir. 

Ancak enflasyon oranlarının aynı seyri takip etmesi ürün 
fi ati arının sürekli artısını getirmi s,ihracat yap11 amamı s11r.Ta1ep 
de daha hızlı olması beklenen artış daha yavaş seyretmiştir.Keza 
kredi faizlerinin yüksek!iği,mal i yet 1 er de finansman giderlerinin 
oranını arttırmıştır.Bu durum stok maliyetlerinde de aynı durumu 
ortaya çıkarmıştır. 

11. DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Genel olarak bir kıyaslama yapmak olanağı mevcut tur.Bu kıyaslamayı 
aşağıdaki faktörleri gözönüne alarak yapmak doğru olacaktır. 

* Talep veya üretim miktarları 
* Teknoloji 
* Hammadde ve üretim girdileri 
* Mamul tasarımı 

* Finansman sorunları 
* Kalite sorunları 

AT ve EFTA ülkelerinde genel olarak sektör ürünleri talebi 
yüksektir. İhracat potansiyeli nedeniyle alt sektörlerde dış talep 
de fazladır. Dalgıç pompada 20.000 / 30.000 Adet/yıl, santrifüj 
pompalarda 50.000 / 75.000 Adet/yıl ve sirkül at ör 1 er de 75.000 - 
100.000 Adet/yıl gibi miktarlar üretimin optimal miktarlarıdır. 
Dolayısıyla birim maliyetler düşük olmaktadır. İsletmelerde mass- 
produktion yapılabilmektedir. Dolayısıyla işletme basına üretim 
miktarlarını arttırmak en önemli sorundur. 

AT ülkelerinde teknoloji CAD/CAM sistemleri ile CNC ve NÜ 
tezgahları kapsayacak biçimde modern ize edi 1 m iştir.Tasarımİ ar 
bilgisayarda yapılmakta, en ekonomik tasarımla malzeme tasarrufu 
sağ1anmaktadır.ürün hafiflemekte, randıman yükselmekte ve fiat 
düşmektedir.Son yıllarda büyük bazı tesislerde üretim yöntemi hayli 
geliştirilmiştir. ÜNÜ tezgahlar prodüktiviteyi yüksel tmis,parça 
prez isyonu ar tt ırmışt ır . Bu bir avantajdır. Ancak: ÜAD/CAM yatırımı 
hala çok pahalı olmakta talebin düşüklüğü nedeniyle birim 
maliyetler yukarı çıkmaktadır. 

Dıs ülkelerde AR-GE yatırımları bütçenin ’/. 5 ne kadar 
ulaşmaktadır.Dolayısıyla kalıp tasarımları hız1 a yapılmakta yeni 
mamullerin pazara girmesi fazla zaman almamaktadır.Bu durum pazarda 
öncelikle yer almayı sağ 1amaktadır. 
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Hammadde ve diğer üretim girdileri hem fiat hemde kalite yönünden 
rakip ülkelerde daha avantajlıdır. Elektrik, yakıt vs.gibi temel 
girdiler ucuz ve istikrar 1ıdır. Mamul kal i tel er inde beklenmeyen 
değişiklikler olmamaktadır, stok seviyeleri düşüktür ve bu da 
maliyetleri olumlu yönde etkilemektedir. 

Mamul t asarımları,malzemede ekonomi ve kalite sağlayacak şekilde 
hızlı yapılmakta,pazara kısa sürede yeni ve düşük maliyetli ürünler 
sürülebi 1mektedir. Mamul tasarımları CAD/CAM sistemleri ile 
yapılmaktadır . Tasar ıınlar kısa sürede CNC tezgahlara aktar ılmaktadır 

En önemli sorunlardan biri finansmandır.Türkiyede kredi maliyetleri 
çok yüksektir. Mamul mal i yet 1 er i nde faiz yükü 7. 15 den aşağıya 
inmemekted ir. Hatta çoğunlukla bu oran 7. 25 civar ındadır .Bu durum 
dünya pazarlarında hatta iç pazar için dahi önemli bir 
dez avantajdır. Dünya boyutunda finansman giderlerinin mamul 
maliyetlerindeki payı 7. 5 — 7 ar as ı ndad ı r . Bu olgu sektörün en büyük 
dez avantajı olup kısa sürede mutlaka düzeltilmelidir. 

Kalite sorunları da özellikle önemi id ir.ISO 9000 bir an önce hayata 
geçirilmelidir. Test ve kalite donanımı modern teknolojiye uygun 
olarak yen i 1enmeli,bu alanda yatırımdan kaçınılmamalıdır.Koordinat 
ölçme donanımı CNC kontrol cihazları, optik - elektronik test 
aparatları yatırımları,işletmeler in önünde duran önemli aşamalardan 
biridir. 

Dünya ülkeleri AT ve EFTA ülkeleri ile rekabet 1995 de gündeme 
geleceği için Gümrük Birliği'ne geçilmesiyle birlikte hayati önem 
kazanacaktır.Konu ivedi olarak her boyutta ele alınmalıdır. 
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III - yedinci plan döneminde gelişmeler 

1. GENEL POLİTİKA 

ülkemizde sıvı pompalar üretim sektörünün oldukça eski bir geçmişi 
vardır. Atölye tipi üretim giderek modern teknolojilerin 
kullanıldığı fabrika üretimine dönmüştür.Ancak iç talep büyüklüğü 
çok fazla olmamış, üretim buna paralel olarak "MASS-PRODUKTION" 
kitle üretimi olabilecek şef:; 1 inde hızlı bir gelişim göstermemiştir. 
Keza atölyeler küçük çapta üretimi sürdürebi 1mişlerd ir. Pompa 
çeşitlerinin çok fazla olması tip ve modellerin yaygınlığı, 
ihtiyaçların büyük değişimler göstermesi, üretimin bu esnekliğe 
uyamaması durumunu getirmiştir. 

Ancak dalgıç pompa, sirkülasyon pompası, akaryakıt pompası ve 
santrifüj pompalar ile sipariş üzerine yapılan özel bazı pompalarda 
istenilen kaliteyi tutturan firmalar kurulmuş ve sürekliliğini 
korumuştur.Yed inci plan döneminde bu firmaların daha da gelişeceği 
ve modernizasyon-tevsii yatırımları ile AT firmaları ile Know-How 
teknik yardım işbirliği yaparak dış pazarlarada açılabileceği 
öngörülmüştür. Nitekin altıncı plan dönemi sonunda ihracat yapma 
eğilimi hızlanmış ve bazı pompa tipleri dış pazarlarda alıcı 
bul muştur. 

Bu sektör söz konusu plan döneminde de çeşitli teşvik araçları ile 
desteklenmeli, sektör "özel önem taşıyan sektörler" kapsamında 
kal malıd ı r . 

2. TALEP PROJEKSİYONU 

1394 - 1339 yılları için "Expanant ial Smoothing" ve "kullanım 
alanları korelasyonu" ile ayrı ayrı bulunarak bütünleştirilen talep 
projeksiyonları aşağıda verilmiştir. 
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TABLO:8 

1994-1999 YILLARI ARASI YURTÎCÎ TALEP PROJEKSİYONLARI 
(ADET/YIL) 

ANA ÜRÜNLER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç pompa 
Derin kuyu pompa 
Santrifüj pompa 
Sirkülasyon pompa 
Akaryakıt pompa 

7,510 
3, 100 

21,400 

8, 300 
3, 400 

8,950 9,740 

77,600 85,800 99,300 114,000 132,000 154,000 

Tabloda görüldüğü gibi dalgıç pompa ile sirkülasyon pompalarında 
hızlı bir talep artısı görül inek t ed i r . 

TABLO:9 

1994-1999 YILLARI ARASI YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONLARI 
(MİLYAR TL) 1993 FIATLARI İLE 

ANA ÜRÜNLER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç p ompa 125,0 138,0 148,5 161,7 181,5 200,9 
Derin kuyu pompa 50,5 55,4 60,3 66,8 72,5 76,6 
San t rıf üj pomp a 321,0 352,5 384,0 424,5 468,0 510,0 
Sirkülasyon pompa 93,1 103,0 119,2 136,8 158,4 184,8 
Akaryakıt pompa 

3. YUTIÇÎ ÜRETİM 

TABL0:8fdeki yurt içi talebin önemli bir bölümü yurt içindeki 
tesislerden karşılanacaktır.Buna göre TABLO:10 düzenlenerek yurt 
içi üretim bulunmuştur. 
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TABLO:10 

1994-1999 YILLARI ARASI ÜRETİM TAHMİNLERİ 
(ADET/YIL) 

ANA ÜRÜNLER 1994 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç pompa 6,700 8,200 
Derin kuyu pompa 3,100 3,600 
San t r ı f üj pompa 21 , 000 22, 600 
Sirkü1asyon pompa 74,300 82,800 
Akaryakıt pompa 

8,750 9,250 10,150 11,700 
3,900 4,400 4,800 4,900 

24,300 27,600 30,600 32,000 
96,000 109,000 126,O00 148,000 

4. DIS TİCARET 

A) İTHALAT 

TABLO: 1 1 r dt? ürün ithalatı aşağıdaki gibi verilmiştir. 

TABLO:11 

1994-1999 YILLARI İTHALAT TAHMİNLERİ 
(ADET/YIL) 

ANA ÜRÜNLER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç pompa 1,310 800 1 , 200 1,690 2, 460 2, 000 
Derin kuyu pompa - 100 300 350 350 500 

Santrifüj p ompa 700 1 , 500 900 2,000 2, 200 2, 000 
Sirkü1asyon pompa 
Akaryakıt pompa 

5, 300 5, 500 6,300 9,000 11,000 13,000 

Hammadde ve yar ı 
olmadığından tabi 

ürün ithalatına ilişkin sağlıklı ver 
çıkarılamamıştır. 

iler 
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B) İHRACAT 

TABLO:12fde ihracat tahminleri yapılmıştır. 

TABLO:12 

1994-1999 YILLARI İHRACAT TAHMİNLERİ 
(ADET/YIL) 

ANA ÜRÜNLER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç pompa 
Derin kuyu pompa 
Santrifüj pompa 
Sirkü1 asyon p omp a 

500 

300 
2, 000 

700 

300 
600 

2, 500 

l , 000 
500 
900 

3, 000 

1 t 200 
650 

1 , 300 
4,000 

1 , 400 
700 

1 , 600 
5, 000 

1 , 600 
700 

2, 000 
7, 000 

Akaryakıt pompa 

5. MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER 

Mevcut teknolojik durum sektördeki isletmelere göre iki kısımda 
ine eleneb i 1 ir: 

a) Atölye tipi üretimde klasik tezgahlarla yapılan imalat hem 
kalite hem de üretim miktarı yönünden istenilen düzeyde 
değildir. Döküm ve/veya dövme parçalar dışarıdan alınmakta 
atölyede sadece talaş kaldırma işlemleri ile montaj 
yapılmaktadır. Araştırma geliştirme yoktur. Kalıp dizaynı ve 
kalıplar dışarıya ısmarlanmaktadır. Hiç bir biçimde rekabet 
etmesi mümkün değildir. Zamanla devreden çıkacaklardır. 

b) Fabrika tipi üretim ise kısmen konvans i yönel , k ı srnen CNC ve NC 
tezgahlarla yap11makt adır. Bazı fabrikalarda kalıp atölyesi ve 
dökümhanede vardır, üretim sayıları büyüktür, üretim planlama 
kalite kontrol ve testler modern yöntemlerle yapı1maktadır.Ancak 
yinede üretim miktarları düşükt ür . «:>r neğ in isletme basına düsen 
pompa üretimleri (maksimum olarak) 
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* Türkiye'de max dalgıç pompa üretim 5.000 Adet/yıl 
* Avrupa ortalaması 20.000 Adet/yıl 

* Türkiye'de sirkülasyon pompası 40.000 Adet/yıl 
* Avrupa ortalaması 120.000 Adet/yıl 

olmaktad ı r. 

Dolayısıyla Avrupa optimal üretimlerine geçebilmek için talebin 
büyümesifihracat yapılması gerekmektedir. 

ülkemizin geri kalmış ülkelere bu sektörde yapabileceği yardım 

* Know-How , Teknik bilgi proje yardımı 
* 1 s gücü-kalifiye teknik eleman yardımı 
* Doğrudan anahtar teslimi fabrika yapımı 

seklinde olabil ir.Bu konuda BDT den bazı ülkelerle temaslar olduğu 
bilinmekted ir. 

6- ÇEVRE ÎLE ILGİLÎ SORUNLAR 

Sektör genel olarak çevre kirlet iç i bir nitelik arz etmemektedir. 
Ançak boyahane atıkları özellikle arıtma tesisine ihtiyaç 
göstermekte,buda maliyet açısından tesislere önemli bir yük 
get i r mektedi r. 

7- DİĞER sektörlerle îlîskîler 

Sıvı pompalar sektöründeki ürünler ortalama ve global olarak; 

* 7. 30 Tarım sektöründe 
* 7. 20 Diğer imalat sek t ör 1 er i nde 
* 7. 10 Ener.j i sektöründe 
* 7. 15 Turizm sektöründe 

* 7. 15 Konut (inşaat) sektöründe 
* 7. 10 diğer sektörlerde 

kul 1 an11makt ad ı r. 
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IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATIRIMLAR 

Genellikle tevsi i-modern izasyonun-darboğaz giderme yatırımlarıdır. 
Yeni yatırımlar tesbit edilememiştir. 

2.EKLENECEK YENİ KAPASİTELER 

Yeni kapasiteler tesbit edilememiştir. Ancak mevcut üretim 
kapasiteleri ile toplam talep karşılaştırıldığında yıllara göre 
eklenmesi gereken kapasiteler TABLO: 13'de ver i 1 mistir.Bu tablo 
yapılırken TABL0:2' ve TABL0:8 karşılaştırılmış ve kıyaslanarak, 
eklenmesi gereken kapasiteler belirlenmiştir. 

TABLO:13 

SEKTÖRDE BEKLENMESİ GEREKEN KAPASİTELER 

(ADET/YIL) 

ANA ÜRÜNLER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dalgıç pompa 
Derin kuyu pompa 
Santr ı fü.j pompa 
Sirkülasyon pompa 
Akaryakıt pompa 

10,000 20,000 20,000 

Tablodan görüldüğü gibi dalgıç pompa için 1999 yılında 2.000 
Adet/y11,Sirkül at ör pompa içinse 1997 yılından başlayarak 50.000 
Adet/yıl ek kapasite ger ekmektedir.Bu da mevcut tesislerin tevsii 
edilmesi ile mümkün görülmektedir. 
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V - SAĞLANACAK KATKILAR 

Gelecek dönemlere ait bilgiler ile mevcut tesislere ait bilgiler 
yeter 1 i y ör ülmedi ğinden,ha tali sonuç 1 ar a var mamak i ç i n bu bö1üm 
i sİenmemistir. 

VI - SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT,EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELER ACISINDAN İNCELENMESİ 

Daha önceki bölümlerde çeşitli başlılıklar altında kapasiteler 
teknoloji ve f.iatlar incelendiğinden tekrara girilmemiştir. 

1996 yılında gerçekleştirilmesi ön görülen ortak Gümrük Birliğinin 
sektör üzerindeki etkileri ise ana batlarıyla aşağıdaki gibi 
aç ı kİ .an ab il ir .• 

* Avrupa ülkelerinde isletme bazında üretim kapasiteleri oldukça 
yüksektir, örneğin dalgıç pompada Türkiye'de 5.000 adet olan 
isletme basına kapasitenin Avrupa ortalaması 20.000 Adet/yıl' 
dır. Keza sirkülatör için Türkiye'de isletme basına en büyük 
kapasite 70.000 Adet/yıl iken bu değer Avrupa'da 200.000 
Adet/yı1'dır. Bu örnekler ar 111r11 ab i 1 ir.Bu durum hem teknoloji 
hemde birim maliyetler açısından AT, EFTA ve diğer Avrupa 
ülkelerini avantajlı kılmaktadır. 

* Teknoloji CAD/CAM sistemleri ile donanmış CNC ve NÜ tezgahlar ile 
modern bir yöntemdir. Dolayısıyla işçilik: maliyetleri toplam 
içinde ’/. 7-8 oranındadır. 

* Mamul girdileri olan hammadeler ile yarı mamul maddeler aynı 
standart ve lal i tede temin edilmekte, elektrik, su, yakıt gibi 
girdiler Türkiye'den daha ucuza sağ 1 anmakt adır.Bu durum ülkemizi 
dezavantajlı kılmaktadır. 

* Finansman girdileri toplam üretim mal i yet 1 er inde V. 5' i 
geçmemektedir . Bu oran ülkemiz işletmelerinde '/. 15-25 arasındadır. 
Son yıllarda ise ’/. 25' in üzerinede ç ı kmakt ad ır . Dol ay ı s ı yİ a 
maliyet enflasyonu önemli bir sorundur. 

Bütün bu sorunlara rağmen dalgıç pompaların büyük tipleri ile 
sirkül at ör 1 er in büyük tiplerinde ve özel tip santrifüjlerde Gümrük 
Birliğinden sonra da rekabet etmek mümküm görülmektedir.özel 1 ik1 e 
servis-dağ111m kanalları avantajımız kul 1 an11 malıdır. 



VII - DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEÖBÎRLER 

* YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ 

Sıvı pompalar sektörü 1993 yılı teşvik tablosunda özel önem taşıyan 
sektörler arasında yer almaktadır. Bu sektörü teşvik edici bir 
unsurdur. Gerek yeni yatırımlarda gerekse modernizasyon - kalite 
düzeltme ve tevsii yatır unlarda,bu teşvik araçları önemli bir itici 
güc sağlamaktadır.önümüzdeki plan döneminde de sektörün bu kapsamda 
teşvik edilmesi zorunlu ve gereklidir. Ancak teşvik belirli 
büyüklükteki yatırımları özendirmeli ve desteklemelidir. 

* ÇEVRE BOYUTU 

Genel olarak sektör çevre kirletici değ i 1 d ir.Ancak dökümhane , 
boyahane üniteleri bulunan fabrikalarda arıtma tesisi mutlaka 
yap11 malıdır. Bu tevsi in kurulması isletmelere önemli bir bedel 
getirmeyecektir. Teşvik belgelerinde bu konu bir madde olarak yer 
al mal ıd ı r . 

* STANDARTLAR VE KALİTE KONTROLÜ 

Pompalarla ilgili Türk Standartları çoğunlukla tesbit edilememiştir 
öncelikle önümüzdeki dönemde bunun yapılması zorunludur.öncel i kİ e 
Gümrük Birliğine geçildiğinde rekabet unsurları arasında 
standartlara uyum önem kazanacaktır. 

IS0-9000 çalışmaları süratle bitirilmeli ve isletmelere bu anlamda 
kolaylık sağ1anmalıdır. Bürokratik engellerin asılması büyük 
isletmeleri teşvik edici bir faktör olacaktır. 

Kalite kontrol üretimin her aşamasında yapılmak zorundadır. 
Hammaddenin girişinden ürün çıkısına kadar her aşamada kalite 
kontrol sürdürülmeli bunun için modern cihaz ve aletlerin kullanımı 
sağlanmalıdır.Koordinat ölçme tezgahları,ceşitli test ve kontrol 
cihazları için teşvik araçları cal ıstır ılınal ıdır . 

* TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Büyük isletmeler pompa bakım—onarım ve teknik servisi için belirli 
bayii ve yetkili acentalarını devreye sokmuşlardır.Böylece kısa bir 
sürede bakım ve onarımİ ar yapılmaktadır. 
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Ancak küçük firmaların bu tip çalışmaları mevcut değildir. 
Dolayısıyla tüketici bir arıza durumunda zor 1 anmakta ve zaman-para 
kaybetmektedir.Pompa gibi bir ürünün uzun zaman hizmet dışı kalması 
tüketiciyi mağdur duruma düşürmektedir. 

Dalgıç pompa ve sirkülasyon pompalarında büyük isletmeler,muntazam, 
iyi isleyen bir servis ağı kurmuşlardır. Arız aya anında müdahale 
edebilmekte , sorunlar fabrikalarda yeni çözümlere yol 
açab i 1 mektedir . Ayr .ıca bayii ve yetkili servisler eğitim programları 
ile sürekli bi 1gi 1endiri 1mektedir1 er.Bu durum gelecek acısından da 
önemli bir ülke avantajı kaz andırmakta,Gümrük Birliği çerçevesinde 
Türkiye'ye rekabet önceliği vermektedir. 

Dalgıç pompa ve santrifüj pompaların, değişik tipleri için 
standartlar c ıkart ı lınal ı , bu konudaki bosluk kapanmal ı d ı r . ISO—9000 
çalışmalarının hızlandırılması, bürokratik engeller temizlenerek 
rahatlıkla sağlanabi 1 ir. 

* PAZAR İMKANLARI VE PAZARLAMA SORUNLARI 

Piyasadaki istikrarsızlık yüksek enflasyon ve faiz politikaları 
nedeniyle pompalara olan talepteki gelişmeler istenilen boyutlarda 
olmamıstır.Talep yıllara göre dalgalanma göstermiş,bu da firmaları 
belirsizliğe ve üretim istikrarsızlığına itmiştir.Pompa maliyetleri 
olumsuz etkilenmiş satışlarda ithal mallarının devreye girmesine 
neden olmuştur. 

Dış pazar ise ucuz ve kaliteli mal istemektedir, dnümüzdeki plan 
döneminde kalite düzeltici yatırımlar önem kazanmalı ve teşvik 
ed i 1 mel i d i r . 

Pompada yedek parça stoku, çeşit bulundurma zorunluğu, satış 
acısından cok önemi id ir.Tüketici istediği tipi kısa zamanda almak 
ve arıza durumunda hızlı bir servis istemektedir . Firınal ar ın etkin 
bir bayi i-dağ11ım,bakım,onarım ağı kurması pazarı genişletecektir. 
Bunu başaran büyük firmalar mevcuttur. 

* YURT DIŞI YATIRIM İMKANLARI 

dnümüzdeki plan döneminde, teşvi kİ er 1 e dest el: 1 end i ğ i taktirde bazı 
ülkelere yatırım yapmak imkanları mevcuttur. Tür ki Cumhuriyetler 
önemli bir potansiyel vaad etmektedir.Ancak Sermaye ihracında kamu— 
özel işbirliği yap11 malıd ı r. 
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* SEKTÖRÜN GİRDİ SORUNLARI 

Sektördeki hammadde girdilerinde fi at ve kalite istikrarı önem 
kaz anmak t ad ı r . Döküm ve döğme parcal ar,paslanmaz çel i k, el ek t r i k 
motoru gibi girdiler çok değişik kaynaklardan,farklı fiatlarla 
sağ 1 anmakt a,bu da maliyetlerde önemli farklılıklar yaratmaktadır. 
Gümrük Birliği çalıştığında bazı girdilerin ithali hızlanacak ve 
muhtemelen kalite istikrarı sağlanacaktır.Ancak fiat istikrarı için 
devletin uzun vadeli önlemler alması zorunlu olacaktır.Elektrik ve 
yakıt gibi gird i 1 er de,sektör sanayicilerine yeni imkanlar tanınmalı 
ve dünya fi ati arı göz önüne alınarak teşvikler getiri 1 mel i d ir. 

* SEKTÖRÜN İSTİHDAM SORUNLARI 

Bu sektörde yetişkin elemana özellikle mühendis ve teknisyen 
düzeyinde büyük gereksinme vardır.Dizayn,araştırmargBİiştirme ve 
mühendislik hizmetleri yeterli sayı ve düzeyde eleman istihdamını 
zorunlu kı1maktadır.Büyük işletmelerde sorun önemli ölçüde 
çözümlenmekte,ancak küçüklerde büyük sıkıntılar ortaya çıkmaktadır, 
üniversiteler ile işbirliği giderek daha başarılı olmaktadır. 

* TEKNOLOJİ,AR-GE ÇALIŞMALARI 

Teknoloji konusu daha öncede belirtildiği gibi CAD/CAM uygulaması 
aşamasına geçmek durumundadır.Her firma ciro üzerinden önemli bir 
payı AR-GE çalışmalarına ayırmalı dizayn ve mamul geliştirme 
çabaları hızlandır ılınal ıdır . Bu konuda çeşitli Avrupa ülkelerinin 
tanınmış firmaları ile Know—How an 1aşmalarıda gündemde olmalıdır. 
AR-GE girdileri teşvik araçları arasına alınmalı,vergi muafiyeti 
get iril mel id i r. 

üretime CNC tezgahların girmesi,kal i t e kontrol ve test ünitelerinin 
modern1eştiri 1mesi,Avrupa karşısında rekabet edebilir duruma 
gelmemizi hızlandıracaktır. 

* SEKTÖRÜN REKABET KOŞULLARI 

Sektördeki firmaların yıkıcı rekabeti özellikle kamu alimi arında 
ortaya çıkmakta ve firmalar büyük çapta fiat düşürmektedir1 er.Bu 
durum maliyetleri ve kaliteyi olumsuz etki 1emektedir.Fi at 
tenzilatlarına limit konulmalı ve kalite rekabeti özendirilmelidir. 
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* İHRACATI TEŞVİK EDİCİ POLİTİKALAR 

Bazı pompa çeşitler i ihracat sayıları mallar kapsamında olup, yurt 
içi satıhlarda ihracat teşviklerinden yararlanmaktadır.Bu kapsamın 
genişletilmesi ve ihracat teşviklerinin yedinci plan döneminde de 
sürdürülmesi , işletmelerin teşvikinde önemli bir kazanım 
sağlayacaktır. Keza elektrik ve yakıt girdilerinde teşvik 
araçlarının genişletilmesi ve formalitelerin azaltılması 
maliyetleri olumlu etkileyecektir. 

* VERGİ SORUNLARI 

AP - GE giderlerine vergi muafiyeti satjl arımal ı , kal i t e düzeltici 
yatırımlarda 7. 100 yatırım indirimi get i r i 1 mel i , peş i n vergi 
sisteminde işletmeler lehine düzeltmeler yap11 malıdır.Işletmel er in 
biriken fonlarının yeniden yatırımlara dönüştürülmesi için vergi 
uygulamal arı yumuşat11 malıdır. 

* KAMU ALIMLARI 

Kamu alı mİ arı pompa sektörünün önemli bir bölümü için öz ellikle 
belirleyici niteliktedir. E i ati arda yapılan büyük tenzilatlar 
işletmeleri zaman zaman sarsmakta, nıal iypt ve kalite unsurlarını 
zorlamaktadır.Devlet yatırımlarının istikrarlı bir plan ve program 
içinde gerçekleştirilmesi, işletmelerin üretim programları içinde 
önem taşımaktadır. 

Bu nedeni e ka mu ku r u1u ş1 arinin a1 im p o1 i t i k a1 a rı yerli ür ün ü 
destekleyici ve -öncelik tanıyıcı yönde ol mal ı d ı r . Kamu ihalelerinde 
sistem "en ucuza alma" yerine "en kaliteliyi alma" şeklinde 
düzenlenmelidir. Uluslararası ihalelerde şartnamef1 ere yerli 
firmalarında katılmasını teşvik: edici maddeler konulmalıdır. 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
makİna İmalat sanayi 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ISITMA-SOĞUTMA CİHAZLARI 

ALT KOMİSYONU RAPORU 
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SOĞUTMA-KLİMA SOĞUTMA ALT KOMİSYONU 
7. BEŞ YILLIK KALKINMA RAPORU 

Sektörümüzle ilgili bugüne kadar herhangi bir istatistik kaynak bulunmadığı için 
raporumuzun hazırlanmasındaki kllterimiz sektör firmalarının incelenmesi olmuştur. 

Şöyleki; 
Derneğimiz değerli üyelerine gönderilen değerlendirme formları neticesinde 

enteresan noktalar elde edilmiştir. Firmaları üretim ve mal temin yönünden şöylece 
kategorize edebiliriz. 

A. Sadece yerli üretim yapanlar. 
B. Yerli üretim ve ithal malzeme pazarlayanlar. 
C. Sadece ithal malzeme pazarlayanlar. 
D. Yerli üretimlerini ihraç edenler. 

Sektörde çalışan firmaların daha çok ’B' katagorisinde çalıştıkları bir gerçek 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Ürün çeşitlemesi açısından çok enteresan noktalar elde edilmiştir. 

A. Yerli üretimi terkedenler (Soğutma Gurubu) 
B. Yerli üretimi kuvvetlenen cihazlar (Fan-Coil, Klima Santralı, Pencere Tipi) 
C. İhraç edilebilir cihazlar (Fan-Coil, Klima Santralı) 
D. Yerli imalatı yapılmayanlar (Split Klima) 

Öncelikle belirtmek isterizki, klima sektörü "SADECE İNSANLARIN KONFOR 
ŞARTLARINI SAĞLAYAN CİHAZLAR DEĞİLDİR". Klima sektörünü bütün sektörlerin 
YAPI TAŞI olarak görmek mümkündür. 

Klimanın, ayakkabı imalatından, elektronik, inşaat, yükleme, depolama, gıda, 
tekstil, enerji üretimi, otomotiv, v.s. gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılan ve kulla¬ 
nıldığı yerlerde gerek istihsali, gerek insan verimliliğini arttıran ve netice olarak MİLLİ 
PRODÜKTİVİTE olgusunu geliştiren çok önemli bir sektör olarak görmek mümkündür. 

1983 sonrası ülkemizin ekonomi politikasında yapılan revizyonlar neticesi Türkiye 
halkının standardı yükselmiş ve bu da klima sektörünün gelişmesinin başlangıcı olmuş¬ 
tur. Ancak bu noktada vurgulanması gereken, teşvik uygulaması , yapılan oteller için 
baş döndürücü tempoda klima cihazları ithal edilmiş, yerli sanayi , ansızın yakalanmış 
ve çok önemli gelişim fırsatını kaçırmıştır. 

Neticesi olarak hadde layık veya olmayan bir çok yabancı marka otellerimizi 
ve tesislerimizi doldurmuş ve otellerimizin bazıları 5-6 yıl gibi kısa zamanda revizyon, 
tamir gibi ek maliyetleri üstlenmek durumunda kalmışlardır. 
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Sektörümüzün genel kanaatim aşağıdaki maddelerde sıralayabiliriz. 

A. LİBERAL EKONOMİ 

Liberal ekonominin bütün getirileri ve götürüleri ithal ve yarii mallar 
arasında bir koruma beklemeksizin sektör üyeleri AT ülkeleri ve 
firmaları ile teknolojik olarak geri olmadıklarını bilmelerine rağmen 
üretim gücü alarak hazırlıksız yakalandıklarını da kabul etmektedir¬ 
ler. Geçiş süresinin bir miktar uzatılması (mesela 1998 yılına kadar) 

sektör üyelerinin genel kanaatidir. Bu süre içinde ithal malzemeler 
için yeterli TSE şartları sağlanabilir. 

B. İTHAL MALZEME İLE HAKSIZ REKABETTEN SON DERECE RAHATSIZ 

B.1. Hiçbir kalite standardına uymayan yabancı markalı cihazlar 
ithal olduğu için ilgi görmektedir. 

B.2. Biz sektör firmaları satış evvelsi ve sonrası hizmet vermek için 
maliyeti etkileyen çalışmalar yaparken, ithal malzemelerin ba¬ 
zıları bir kasa, bir masa ofisleri ile çalışmakta servis, bakım, 
start-up, yedek parça hizmeti vermemekte ve neticede milli 
ekonomi iki katlı zarar görmektedir. 

B.3. ÖTV, taslak olarak sektörümüzde birinci yıl % 25, ikinci yıl için 
% 75 olarak düşünülmektedir. Fonların aynı oranda kaldırıl¬ 
ması ile ithal malzemelere büyük bir avantaj sağlayan bu 
yeni vergi tasarısı, yeni ihracat çabaları içinde olan sektörü¬ 

müzde büyük bir engelleme olacaktır. Klima lüks bir tüketim 
malzemesi değildir. Özellikle prosesde, turizmde ve insan 
sağlığı için öncelikli olarak kullanılan bir ihtiyaç ürünüdür. ÖTV 
oranlan birinci yıl için % 0 ve ikinci yıl için % 10 olarak düşü¬ 
nülebilir. 

B.4. İthal malzemelere TSE şartlarının uygunluğu mutlaka aranma¬ 
lıdır. Bugün pencere tipinden en komplike klima sistemine ka¬ 
dar ithal ünitelerde bir standart aranma noktasından uzağız. 
Gelecekte ülkemizin bir klima mezarlığı haline gelmemesi için 
ithal mallara standart uygulaması ve denetimi bir an önce 
başlatılmalıdır. Bu noktada demeğimiz vazife almaya hazırdır. 

C. İMALAT KALİTEMİZDE YALNIZ İÇ PİYASAYI DEĞİL İHRACAT SEFERBERLİĞİNE 
KATILMA ARZUSU HAKİMDİR. 

D. KÜÇÜK VE ORTA BOY SANAYİ GURUBUNU OLUŞTURAN SEKTÖRÜMÜZ 
DEVLET TEŞVİĞİNİ BEKLEMEKTEDİR. 
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Netice olarak yıllık 1 trilyon (yerli imalat) bütçesi 10.000 kişilik istihdamı ile küçük 
sektör görünümündeki durumumuz hergün gelişmektedir. Sektör firmalarımız dergi, 
fuar, tüketici eğitimi, eleman istihdamı, demekleri ile oldukça düzgün gelişim göster¬ 
mektedir. Şayet doğru seçimler yapılırsa ülkemiz klima malzemesi ihraç edebilen 
bir ülke haline gelecektir. İtalya bu gerçeği yakalamıştır. 

Bu konuda üzerimize düşenler sektör olarak yapmaya hazır olduğumuz gerçeğini 
sunar, raporumuzun ve 7. Beş yıllık kalkınma planının ülkemize hayırlı olmasını dileriz 

Saygılarımızla. 

ISKID 

Isıtma-Soğutma-Klima-İmalatçıları Derneği 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: KLİMA 

Yıllar 
Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 20.000 6.000 12.000 30 6.000 9.000 

1989 20.000 10.000 21.000 50 9.000 20.000 
1990 20.000 8.000 34.000 40 10.500 26.000 
1991 60.000 13,000 45.000 22 12.000 39.000 8 6.000 

1992 60.000 20.000 110.000 33 19.000 104.000 6 5.000 

1993(Tahmini) 60.000 19.000 153.000 32 19.000 160,000 
HEDEFLER 

1994 60,000 24.000 185.000 40 24.000 192.000 2.850 
1995 60.000 30.000 230.000 50 30.000 240.000 3.100 

1996 60.000 36.000 270,000 60 36.000 290.000 3.300 

1997 60.000 42.000 330.000 70 42,000 340.000 3.750 

1998 60,000 48.000 370.000 80 48 000 380.000 4.200 
1999 60.000 54.000 420.000 90 54.000 430.000 5.000 

2000 60.000 60.000 470,000 100 60.000 480.000 5.500 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: SEBİLLER 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US$ 

(FOB) 
1988 1000 406 112 41 451 170 

1989 1000 613 265 61 623 372 

1990 1000 349 203 35 363 310 

1991 1000 1713 1.464 171 1612 1.673 

1992 1000 265 315 27 366 637 

1993(Tahmini) 1000 640 1.285 64 640 1.736 

HEDEFLER 

1994 17500 1000 1.924 57 1000 2.172 

1995 17500 1400 2.644 80 1400 3.797 

1996 17500 1750 3.276 100 1750 4.746 

1997 17500 1750 3.276 100 1750 4.746 

1998 17500 1750 3.276 100 1750 4.746 

1999 17500 1750 3.276 100 1750 4.746 

2000 17500 1750 3.276 100 1750 4.746 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 

231 



TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: SU SOĞUTMA KULESİ 

Yıllar 
Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US$ 

(FOB) 
1988 900 260 1.400 28 260 1.400 
1989 900 370 2.460 41 370 2.460 
1990 900 500 4.360 55 500 4.360 
1991 900 425 5,800 47 425 5.800 
1992 900 410 7,300 45 410 7.300 1 2125 

1993(Tahmini) 900 450 15.830 50 450 15.830 1 2250 

HEDEFLER 

1994 900 450 15.830 50 440 15.450 10 22,500 
1995 900 550 19.300 61 540 18.950 10 22.500 
1996 1000 600 21.060 60 585 20 525 15 33.750 

1997 1000 700 24.570 70 685 24.050 15 33.750 

1998 1100 800 28.080 72 780 27.375 20 45.000 
1999 1200 900 31.590 75 880 30.900 20 45.000 
2000 1200 1000 35.100 63 980 34.400 20 45.000 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: ŞİŞE SOĞUTUCULARI 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 8000 7473 2.008 93 8 295 2.918 
1989 12000 9034 3.809 75 9.044 5.687 
1990 12000 12093 6.596 100 10.400 8.005 

1991 11000 9138 7.309 83 10.684 11.357 144 36 666 

1992 17000 16058 19.066 94 15.338 21.996 716 173.537 

1993(Tahmini) 17000 15591 34.420 91 14.527 35.590 1.086 245.000 

HEDEFLER 

1994 32750 19250 43.455 52 17.250 45.904 2.000 450.000 100 

1995 32750 26200 57.971 80 23.200 61.345 3.000 675.000 100 

1996 32750 32750 71.830 100 27.750 73.782 5.000 1.120.000 100 

1997 32750 32750 71.830 100 27.750 73.782 5.000 1.120.000 100 

1998 32750 32750 71.830 100 27.750 73.782 5.000 1.120.000 100 

1999 32750 32750 71,830 100 27.750 73.782 5.000 1.120.000 100 

2000 32750 32750 71.830 100 27.750 73.782 5.000 1.120.000 100 

NOTLAR: 
1.) Kurulu Kapasite Tanımı Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 

maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 
2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: DERİN DONDURUCULAR 

Yıllar 
Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Liretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 1000 797 251 80 727 331 
1989 1000 620 364 62 681 599 
1990 1000 1033 865 100 981 1.012 
1991 2000 1240 1.275 62 1.121 1.726 
1992 2000 1148 1,749 57 1160 2.531 

1993(Tahmini) 2000 2436 7.465 121 2643 10.074 

HEDEFLER 

1994 15500 9750 34.671 62 9.750 43.134 
1995 15500 12400 43,695 80 12.400 54.858 
1996 15500 15500 54.319 100 15.500 68.572 
1997 15500 15500 54.319 100 15,500 68.572 

1998 15500 15500 54,319 100 15.500 68.572 

1999 15500 15500 54.319 100 15.500 68.572 
2000 15500 15500 54.319 100 15.500 68.572 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: FAN-COIL CİHAZLARI 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Liretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 10000 8000 5.200 80 8.000 5.200 100 

1989 10000 8000 7.200 80 8.000 7.300 100 

1990 10000 8000 10.400 80 8.000 10.400 100 

1991 10000 10000 18.000 100 10.000 18.000 100 

1992 25000 15000 40.500 60 14.000 37.800 1000 250.000 100 

1993(Tahmini) 25000 15000 60.000 60 14.000 56.000 1000 250.000 200 

HEDEFLER 

1994 25000 15000 60.000 60 14.000 56.000 1000 250.000 200 
1995 25000 15000 60.000 60 14.000 56.000 1000 250.000 200 
1996 25000 15000 60.000 60 14.000 56.000 1000 250.000 200 

1997 25000 18000 72.000 72 16.500 66.000 1500 375.000 200 

1998 25000 20000 80.000 80 18.500 74.000 1500 375.000 200 
1999 30000 20000 80.000 83 18.000 72.000 2000 500.000 200 
2000 30000 22000 88.000 73 20.000 80.000 2000 500.000 200 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: PAKET TİPİ SU SOĞUTMA CİHAZI 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Liretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar ÜS $ 

(FOB) 
1988 200 150 850 75 150 850 

1989 200 180 1.440 90 180 1.440 

1990 250 180 2.150 72 180 2.150 
1991 300 180 3.350 60 180 3,350 
1992 400 180 5.400 45 180 5.400 

1993(Tahmini) 450 200 14.000 44 200 14.000 

HEDEFLER 

1994 450 200 14.000 44 200 14.000 

1995 450 250 17.500 56 250 17.500 
1996 450 250 17.500 56 250 17.500 
1997 450 300 21.000 67 300 21,000 

1998 500 400 28.000 80 400 28.000 

1999 500 500 35.000 100 500 35.000 

2000 700 600 42 000 86 600 42.000 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: KONVEKTÖR 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 1200 4 0,29 0,33 4 0,31 
1989 1200 5 1,41 0,41 5 1,53 
1990 1200 8 2,35 0,66 8 2,46 
1991 1200 10 9,60 0,83 10 10,14 
1992 1200 15 21,00 1,25 15 22,70 

1993(Tahmini) 1200 45 96,00 2,08 45 104,10 
HEDEFLER 

1994 100 
1995 150 

1996 150 

1997 250 

1998 250 
1999 250 

2000 250 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: APAREYLER 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 10000 3500 1.130 35 3500 1.130 
1989 10000 4660 2.129 47 4660 2.129 
1990 15000 5200 3.525 35 5200 3 525 
1991 18000 7500 7.100 42 7.000 6.625 500 85.000 

1992 18000 11000 13.300 61 8700 10.500 2300 350.000 

1993(Tahmini) 18000 15000 27.200 83 13000 23.500 2000 275,000 
HEDEFLER 

1994 24000 15000 27.200 63 13000 2000 275.000 
1995 24000 17000 30.500 71 15000 2000 275.000 
1996 24000 19000 34.450 79 16500 2500 343.750 

1997 24000 20000 36.250 83 17500 2500 343.750 
1998 24000 20000 36,250 83 17500 2500 343.750 
1999 24000 21000 38.000 88 18000 3000 412.500 
2000 24000 21000 38.000 88 18000 3000 412.500 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 
tco^c>e/j s/vtöÇl 

ÜRÜN ADI: ^CONDENSING UNU) 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 
Milyon TL 

Miktar Milyon TL Miktar US$ 

(FOB) 
1988 4000 1500 3.000 38 1500 3.000 

1989 4000 1500 4.000 38 1500 4.000 
1990 4000 1500 5.500 38 1500 5.500 
1991 4000 1800 8.500 45 1800 8.500 
1992 4000 2000 13.000 50 2000 13.000 

1993(Tahmini) 4000 2300 23.000 58 2300 23.000 
HEDEFLER 

1994 4000 2600 26.000 65 2600 26.000 

1995 4000 3000 30.000 75 3000 30.000 
1996 4000 3000 30.000 75 3000 30.000 
1997 4000 3000 30.000 75 3000 30.000 

1998 5000 4000 40.000 80 4000 40.000 
1999 6000 5000 50.000 83 5000 50.000 
2000 6000 5000 50.000 83 5000 50.000 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: KLİMA SANTRALI 

Yıllar 
Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US$ 

(FOB) 
1988 1020 300 2 400 29 300 2.400 
1989 1020 350 4.000 34 350 4.000 
1990 1020 450 7.365 44 432 7.070 18 110.000 
1991 1020 500 12.950 49 500 12.950 
1992 1030 700 20.150 67 650 18.700 

1993(Tahmini) 1030 600 26.875 58 460 23.650 

HEDEFLER 

1994 1030 620 27.800 60 550 24.640 
1995 1030 700 31.350 67 600 26.880 
1996 1040 700 31.350 67 600 26.880 

1997 1040 800 35.800 76 700 31.360 
1998 1040 900 40.300 86 800 35.840 
1999 1040 950 42.500 91 800 35.840 
2000 1050 1000 44.800 95 900 40.320 

NOTLAR: 
1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 

maksimum üretim miktarı(orialama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 
2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 

240 



TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: ASPİRATÖR HÜCRESİ 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 

Üretim 
Miktarı 

Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) ' 
1988 1500 500 550 33 500 550 

1989 1500 600 820 40 600 820 \ 
1990 1500 700 1.400 47 700 1.400 
1991 1500 700 1.900 47 700 1.900 

1992 1500 850 2.800 57 850 2 800 

1993(Tahmini) 1500 1200 5.600 80 1200 5.600 

HEDEFLER 

1994 1800 1200 5.600 67 1.200 5.600 

1995 1800 1500 6.990 83 1.500 6.990 

1996 2200 2000 9.320 91 2.000 9.320 
1997 2200 2000 9 320 91 2.000 9.320 
1998 2500 2200 10.250 80 2.200 10.250 

1999 3000 2500 11.650 83 2.500 11.650 
2000 3000 2750 12.815 92 2.750 12.815 

NOTLAR: 

1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 
maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 

2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değeder, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: SOĞUTMA GRUBU 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 

Miktarı 

Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 215 165 2.450 76 165 2.450 

1989 255 150 3.220 58 150 3.220 

1990 235 170 6.300 72 170 6.300 

1991 450 330 21.625 73 300 19,650 30 66.900 

1992 730 360 28.300 49 300 23,600 60 262.000 

1993(Tahmini) 730 300 45.350 41 250 37.800 50 240.000 

HEDEFLER 

1994 695 400 60.400 58 368 55.570 32 387.000 150 
1995 695 460 69.460 66 355 53.600 105 906.430 150 

1996 895 570 86.070 64 435 65.685 145 1.141.240 150 
1997 925 625 94.375 67 470 70.970 165 680.145 150 
1998 925 680 102.680 73 505 76.250 175 1.494.050 150 

1999 925 740 111.740 80 545 82.300 195 1.697.955 150 

2000 1125 800 120.800 71 585 88.335 215 1.786.860 150 

NOTLAR: 
1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 

maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 
2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v.b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 
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TABLO 1: 

ÜRÜN ADI: EŞANJÖR 

Yıllar 

Kurulu 

Kapasite 
Üretim 
Miktarı 

Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı(%) 

Yurtiçi Satışlar İhracat Araştırma 
Geliştirme 
Harcamaları 

Milyon TL 
Miktar Milyon TL Miktar US $ 

(FOB) 
1988 300 250 1.200 83 250 1.200 
1989 400 300 1.750 75 300 1.750 

1990 500 300 2.300 60 300 2 300 

1991 500 400 4.000 80 400 4.000 

1992 600 300 4.000 50 300 4.000 

1993(Tahmini) 600 300 6.000 50 300 6.000 

HEDEFLER 

1994 600 300 6.000 50 300 6.000 
1995 700 400 8.000 57 400 8.000 
1996 700 400 8.000 57 400 8.000 
1997 700 450 9.000 64 450 9.000 
1998 700 450 9.000 64 450 9.000 
1999 800 500 10.000 63 500 10.000 
2000 800 500 10.000 63 500 10.000 

NOTLAR: 
1.) Kurulu Kapasite Tanımı: Mevcut Makina ve teçhizat ile üretimi sınırlayan diğer faktörlerin ortadan kalkması halinde ulaşılabilecek 

maksimum üretim miktarı(ortalama 2 vardiya çalışma esas alındı.) 
2.) Araştırma-Geliştirme harcamalarına, ürün geliştirme, dizayn, araştırma kurumlarına yaptırılan işler, v b. dahildir. 
3.) 1994-2000 yılları için verilecek değerler, 1993 yılı fiyatları ile verilmiştir. 

243 



TABLO 2 : YURTİÇİ SATIŞLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%) OLARAK 

ÜRÜN ADI: KLİMA 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğerleri 
Tüketim Piyasası 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

YURTİÇİ SATIŞLARIN BELİRLİ PİYASALARA 
GÖRE DAĞILIMI (%) 

1988 1989 1999 1991 1992 1993 

Direkt üretim 
Tesislerine Satışlar 

Tüketim Piyasasına 
Satışlar 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

Bu tablo sadece tüketim piyasasına satış yapan ürünler için doldurulmuştur. 
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TABLO 2 : 

ÜRÜN ADI: 

YURTİÇİ SATIŞLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%) OLARAK 

SU SOĞUTMA GRUBU 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 15 15 15 15 15 15 

Enerji 10 10 10 10 10 10 

Ulaştırma 
Haberleşme 
Turizm 40 40 40 40 40 40 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 25 25 25 25 25 25 
Diğerleri 10 10 10 10 10 10 

Tüketim Piyasası 

100 100 100 100 100 100 

YURTİÇİ SATIŞLARIN BELİRLİ PİYASALARA 
GÖRE DAĞILIMI (%) 

1988 1989 1999 1991 1992 1993 

Direkt üretim 
Tesislerine Satışlar 90 90 90 90 90 90 

Tüketim Piyasasına 
Satışlar 10 10 10 10 10 10 

100 100 100 100 100 100 

Bu tablo sadece tüketim piyasasına satış yapan ürünler için doldurulmuştur. 
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TABLO 2 : 

ÜRÜN ADI: 

YURTİÇİ SATIŞLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM! (%) OLARAK 
APAREYLER 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 5 5 5 5 5 5 

Enerji 
Ulaştırma 
Haberleşme 
Turizm 60 60 60 60 60 60 

Konut 
Eğitim 
Sağlık 25 25 25 25 25 25 

Diğerleri 10 10 10 10 10 10 

Tüketim Piyasası 

100 100 100 100 100 100 

YURTİÇİ SATIŞLARIN BELİRLİ PİYASALARA 
GÖRE DAĞILIMI (%) 

YOK 

1988 1989 1999 1991 1992 1993 

Direkt üretim 
Tesislerine Satışlar 

Tüketim Piyasasına 
Satışlar 

100 100 100 100 100 100 

Bu tablo sadece tüketim piyasasına satış yapan ürünler için doldurulmuştur. 
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TABLO 2 : YURTİÇİ SATIŞLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%) OLARAK 

ÜRÜN ADI: ŞİŞE SOĞUTUCULARI, DERİN DONDURUCU. SEBİL 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğerleri 
Tüketim Piyasası 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

YURTİÇİ SATIŞLARIN BELİRLİ PİYASALARA 
GÖRE DAĞILIMI (%) 

1988 1989 1999 1991 1992 1993 

Direkt üretim 
Tesislerine Satışlar 80 80 80 80 80 80 

Tüketim Piyasasına 
Satışlar 20 20 20 20 20 20 

100 100 100 100 100 100 

Bu tablo sadece tüketim piyasasına satış yapan ürünler için doldurulmuştur. 
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TABLO 3: STOKLAR 

Değer : Milyon TL 

TESİSTE ÜRETİLEN ÜRÜNLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

SOĞUTMA GURUBU 
Miktar 16 13 15 40 27 22 

Değer 223.696.800 477.463.700 973.230.176 87.312.085 1.035.663.438 2.620.845.530 

KLİMA SANTRALI 
Miktar 25 18 23 41 23 39 

Değer 1.115.640.000 136.289.800 212.667.000 726.187.400 1.321.826.400 2.101.016.800 

SU SOĞUTMA KULESİ 
Miktar 10 12 10 19 15 15 

Değer 13.338 64.092 84.829 211.838 229.590 445.714 

EŞANJOR 
Miktar 26 18 17 26 18 15 

Değer 514.120.200 66.366.418 91.787.300 134.313.650 196.145.300 318.246.400 

CONDENSING UNIT 
Miktar 2 3 3 3 3 4 

Değer 5.648.785 13.950.460 28.024.600 73.840.300 92.646.400 197.640.800 

EVAPORATÖR 
Miktar 23 21 35 38 27 36 

Değer 12.206.800 20.950.560 58.846.350 96.640.754 204.342.810 296.110.400 

H. SOĞUTMALI KONDENSER 
Miktar 2 3 2 3 2 2 

Değer 7.200.000 17.964.000 23.846.400 47.650.000 80.543.000 91.364.000 

ASPİRATÖR HÜCRESİ 
Miktar 5 7 10 13 15 13 

Değer 5.532.000 9.643.400 20.850 400 35.010.000 50.045.000 610.030.000 

KONVEKTÖR 

Miktar 4 127 8 10 578 171 

Değer 294.740 6 009.500 2.350.600 9.650.400 89.513.000 111.667.000 

PAK-COLD 

Miktar 1 4 10 16 26 

Değer 7.543.000 48.550.000 175.600.000 448.340.000 1,768.000.000 

Hammaddeler Değer 
Yarı Ürünler Değer 
TOPLAM Değer 

NOT: 
1.Tablo tesis bazında doldurulmuştur. 
2.Değerler cari fiyatlarla verilmiştir. 248 



TABLO 3: STOKLAR 

Değer : Milyon TL 

TESİSTE ÜRETİLEN ÜRÜNLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

ISITMA-SOGUTMA APAREY 
Miktar 435 345 371 740 144 387 

Değer 104.422 173.285 266.470 750.258 300.318 488.294 

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ 
Miktar 67 272 156 26 15 

Değer 9.950 62.560 42.650 13.000 10.206 

VANTİLATÖR-ASPİRATÖR 
Miktar 20 26 35 30 9 38 

Değer 8.837 63.908 79.146 154.582 77.550 294.625 

KLİMA 
Miktar 539 279 3.003 445 1.510 2.310 

Değer 297 315 5.023 1.096 2.851 8.646 

RADYAN SOBA 

Miktar 3.654 19.654 

Değer 3.615.017 31.296.778 

KABİNLİ FAN-COİL 
Miktar 244 178 128 

Değer 165.094 120.427 98.051 

KOMPRESÖR-CONDENSER 
Miktar 7 7 

Değer 86.235 86.235 

YATIK VİTRİNLER 
Miktar 144 17 7 39 2 

Değer 67 35 9 74 6 

ŞİŞE SOĞUTUCULARI 
Miktar 25 12 1.708 18 24 

Değer 6 6 932 14 29 

SEBİLLER 
Miktar 24 14 101 

Değer 7 7 85 

Hammaddeler Değer 
Yarı Ürünler Değer 
TOPLAM Değer 

NOT: 

1 Tablo tesis bazında doldurulmuştur. 
2.Değerler cari fiyatlarla verilmiştir. 
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TABLO 3: STOKLAR 

Değer : Milyon TL 

TESİSTE ÜRETİLEN ÜRÜNLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

DERİN DONDURUCULAR 
Miktar 110 48 101 220 207 

Değer 34 34 90 231 319 

DİĞER MAMULLER 
Miktar 27 15 11 11 12 

Değer 6 1 0,4 0,4 1 

Miktar 

Değer 
Miktar 

Değer 
Miktar 

Değer 
Miktar 

Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 

Değer 
Hammaddeler Değer 1.760 4.252 3.223 9.282 18.039 18.127 

Yarı Ürünler Değer 536 779 790 1.520 5.776 11.973 

TOPLAM Değer 

NOT: 
1.Tablo tesis bazında doldurulmuştur. 
2.Değerler cari fiyatlarla verilmiştir. 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : SU SOĞUTMA KULESİ 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

SAÇ KG 800 7 
PLASTİK MALZ. 7 
MOTOR 11 
YATAK RULMAN 2 
ALÜMİNYUM 5 
BOYA 1 
FAN 2 10 

DİĞER MALZ. 11 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 1 
TOPLAM 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : APAREY 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

FAN 5 
MOTOR 2 
SERPANTİN 3 

SAÇ 1 
ELEKTRİK MALZ. 0,5 
DİĞER YERLİ 1 

DİĞERLERİ 4,5 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : PAKET TİPİ KLİMA CİHAZI 

Başlıca Malzeme MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Girdileri Miktar Birimi Yerli İthal Yerli İthal 

KOMPRESÖR 0,5 
SERPANTİN 

DİĞER İTHAL 
0,5 

0,2 
DİĞER YERLİ 0,1 
ELEKTRİK MALZ. 
DİĞERLERİ 

0,2 
0,5 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 0,13 0,7 
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TABLO 4 BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : KLİMA 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

SACLAR KG 12.085 7.827 0.087 0.038 

BOYA KG 0.0541 0.002 

BAĞLANTI ELEMNL. ADET 122 59 0.019 0.012 
KOMPONENT ADET 8 89 0.910 4.024 
ALÜMİNYUM KG 1.850 0.296 
PLASTİK KG 1.014 0.061 
PLASTİK ADET 34 0.106 
LASTİK ADET 14 0.028 
DEMİR ADET 40 1 0.062 0.003 
KAĞIT ADET 11 0.030 
SAİR MALZEME ADET 50 0,119 
BAKIR BORU KG 6.368 0,422 
POLİETİLEN ADET 3 0.306 0.035 0.157 
AMBALAJ ADET 5 0.035 

Diğerleri ADET 3 0.068 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 1.501 5.013 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

(1136 BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : DERİN DONDURUCULAR 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

1/4 TEE EKOVAT ADET 1.136 779 
!0W (40W) FAN MOTORU ADET 1.136 124 
1/4 KONDANSER ADET 1.136 103 
1811 DF TERMOSTAT ADET 1 1.136 61 
BAKIR BORU KG 3.146 196 

SAÇ KG 34.710 188 
BOYA KG 837 36 

POLIOL-IZOSIYANAT KG 8.181 279 

Diğerleri 675 22 

Eneıji Yakıt Dahil) 23 
TOPLAM 1.928 558 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

(400 BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : ŞİŞE SOĞUTUCUSU - CKD 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

CAM ADET 400 256 
POLİOL - İZOSİYANAT KG 2.152 68 

BAKIR BORU ADET 800 9 

SAÇ ADET 4.000 197 
EVAPARATÖR ADET 400 100 

EKOVAT ADET 400 295 

FAN MOTORU - PERV. ADET 400 86 

RAF ADET 2.000 93 

CONDANSER ADET 1.200 85 

Diğerleri 762 

Enerji Yakıt Dahil) 8 
TOPLAM 1.959 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

(15191 BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : ŞİŞE SOĞUTUCUSU 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

1/6 TEE 0,90 EKOVAT ADET 15.191 10.097 
10W (40W) FAN MOTORU ADET 15.191 1.660 
1/5 KONDANSER ADET 15.191 959 
BAKIR BORU KG 28.042 1.955 
SAÇ KG 467.503 2.706 
BOYA KG 13.672 674 
POLİOL - İZOSİYANAT KG 91.146 3.459 

Diğerleri 6.287 24 
Enerji Yakıt Dahil) 304 
TOPLAM 22.687 5.658 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : FAN-COİL CİHAZLARI 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

DKP SAÇ KG 150 

ELEKTRİK MOTORU ADET 1 0,3 
BAKIR BORU 0,5 
SAÇ VİDASI, PERÇİN 0,1 
HAVA FİLTRESİ 0,2 
BITUM - BOYA 0,2 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 0,5 
TOPLAM 2.5 0,3 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : EŞANJÖR 

Başlıca Malzeme MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Girdileri Miktar Birimi Yerli İthal Yerli İthal 

ÇELİK BORU 
ÇELİK SAÇ 
DİĞERLERİ 

METRE 
KG 120 

350 
420.000 
650.000 

5.250.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 1.070.000 5.250.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : CONDENSING UNIT 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

KOMPRESÖR ADET 1 33.100.000 

BAKIR BORU KG 100 5.000.000 
ÇELİK SAÇ KG 200 700.000 

ÇELİK PROFİL KG 120 480.000 

ELEKTRİK MOTORU ADET 1 2.761.000 
PİK DÖKÜM KG 50 600.000 

OTOMATİKLER 4.350.000 
ELEKTRİK PANOSU ADET 1 4.350.000 
DİĞERLERİ 1.450.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 10.341.000 42.450.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : SALON TİPİ KLİMA CİHAZI 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

EKOVAT ADET 1 5.500.000 
BAKIR BORU KG 150 7.500.000 
ALÜMİNYUM KG 165 4.125.000 

DKP SAÇ KG 210 840.000 
OTOMATİKLER GRUP 1 7.650.000 
ELEKTRİK MOTORU ADET 3 1.270.000 
ELEKTRİK PANOSU ADET 1 3.450.000 
RADYAL FAN ADET 1 1.750.000 
AKSIYAL FAN ADET 2 300.000 
DİĞERLERİ 1.950.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 13.685.000 20.670.000 

261 



TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : EVAPORATÖR 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

BAKIR BORU KG 30 1.500.000 
ALÜMİNYUM KG 40 1.000.000 

ELEKTRİK MOTORU ADET 2 888.000 
PERVANE ADET 2 220.000 
DKP SAÇ KG 80 320.000 
DİĞERLERİ 1.350.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 2.778.000 1.500.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : HAVA SOĞUTMALI KONDENSER 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

BAKIR BORU KG 50 2.500.000 

ALÜMİNYUM KG 65 1.625.000 
ELEKTRİK MOTORU ADET 2 888.000 
PERVANE ADET 2 220.000 
DKP SAÇ KG 65 270.000 
DİĞERLERİ 870.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 3.873.000 2.500.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : ASPİRATÖR HÜCRESİ 

Başlıca Malzeme MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Girdileri Miktar Birimi Yerli İthal Yerli İthal 

ASPİRATÖR 
ELEKTRİK MOTORU 
GALVANİZ SAÇ 
KARE PROFİL 
DİĞERLERİ 

ADET 
ADET 

KG 
KG 

1 
1 

145 
15 

1.785.000 
851.000 

1.160.000 
120.000 
480.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 4.396.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : KONVEKTÖR 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

BAKIR BORU KG 3,6 180.000 
ALÜMİNYUM KG 3,8 95.000 
DKP SAÇ KG 21,9 87.600 
DİĞERLERİ 125.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 307 600 180.000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : PAK-COLD PAKET TİPİ SU SOĞUTUCU CİHAZ 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

EKOVAT ADET 1 5.520.000 
BAKIR BORU KG 120 6.000.000 

ALÜMİNYUM KG 130 3.120.000 
POMPA ADET 1 900.000 
DKP SAÇ KG 180 720.000 
OTOMATİKLER GRUP 1 7.650.000 
ELEKTRİK PANOSU ADET 1 3.200.000 
ELEKTRİK PANOSU ADET 2 770.000 
AKSIYAL FAN ADET 2 300.000 
DİĞER MALZEME 1.650.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 
TOPLAM 10.660.000 19.170 000 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : KLİMA SANTRALI 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

FAN ADET 1 4.350 

MOTOR ADET 2 1.500 

SERPANTİN ADET 6.000 

İZOLASYON MALZ. 1.900 
VANTİLATÖR ADET 1 1.785 
ASPİRATÖR ADET 1 1.785 
ELEKTRİK MOTORU ADET 1.702 
GALVANİZ SAÇ KG 680 5.440 
KARE PROFİL KG 70 560 
DİĞER YERLİ MALZ. 4.000 

Diğerleri 
Eneği Yakıt Dahil) 420 
TOPLAM 25.092 4.350 
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TABLO 4 : BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (1993 YILI) 

( 1 ADET BİRİM ÜRÜN İÇİN) 

ÜRÜN ADI : SOĞUTMA GRUBU 

Başlıca Malzeme 
Girdileri Miktar Birimi 

MİKTARI DEĞERİ (Milyon TL) 
Yerli İthal Yerli İthal 

KOMPRESÖR ADET 2 5.793 
BAKIR BORU KG 280 316 31 2.973 
SİYAH SAÇ KG 120 1 
ELEKTRİK MALZ. MUHTELİF 700 
SOĞUTMA PARÇALARI MUHTELİF 1 
OTOM. KONT. MUHTELİF 1 

SAÇ KG 600 

ELEKTRİK MOTORU ADET 1 11.873 
ÇELİK SAÇ KG 650 5.592 

ÇELİK PROFİL KG 195 760 

PRESOSTAT ADET 1 380 

YAĞ PRESOSTADI ADET 1 950 

SOLENOİD VALF ADET 1 1.900 

EXP. VALF ADET 1 2.500 

TERMOSTAT ADET 1 650 

DONMA TERMOSTATI ADET 1 680 

DRİER FİLT. ADET 1 450 
MANOMETRE ADET 2 100 

ELEKTRİK PANOSU ADET 1 14.000 

DİĞER MALZMELER ADET 6.000 

Diğerleri 
Enerji Yakıt Dahil) 1 
TOPLAM 40.110 15.826 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI: KLİMA (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 

-Direkt İşçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

1.110.648 
4.713 

30.152 
27.740 

80,57 
0,34 
2,19 
2,01 

SINAİ MALİYET 1.173.253 85,11 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

27.371 
82.112 
95.797 

1,99 
5,96 
6,95 

TİCARİ MALİYET 205.280 14,89 

TOPLAM 1.378.533 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 3.00 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI: KLİMA (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt işçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

4.351.394 
175.207 

35.205 
173.474 

74,09 
2,98 

0,6 
2,95 

SINAİ MALİYET 4.735.280 80,62 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

232.660 
560.944 
344.432 

3,96 
9,55 
5,86 

TİCARİ MALİYET 1.138.036 19,38 

TOPLAM 5.873.316 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 6.50 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE !992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SU SOĞUTMA GRUBU 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 49 55 

-Direkt İşçilik 15 17 

-Amortisman 2 2 

-Diğer İmalat Giderleri 3 3 

SINAİ MALİYET 69 77 

-Finansman Masrafları 8 10 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 2 2 
-Diğer Masraflar 10 11 

TİCARİ MALİYET 20 23 

TOPLAM 89 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 40 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbır ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : KLİMA SANTRALLERİ 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 35 50 

-Direkt İşçilik 15 21 

-Amortisman 2 3 

-Diğer İmalat Giderleri 10 14 

SINAİ MALİYET 62 88 

-Finansman Masrafları 2 3 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 5 7 

-Diğer Masraflar 1 2 

TİCARİ MALİYET 8 12 

TOPLAM 70 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 48 

NOT 
1 .Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SU SOĞUTMA KULESİ 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 39 

-Direkt İşçilik 4.2 
-Amortisman 0,5 
-Diğer İmalat Gide-leri 2,2 

SINAİ MALİYET 45.9 

-Finansman Masrafları 1 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 0.7 

-Diğer Masraflar 5 

TİCARİ MALİYET 6,7 

TOPLAM 51 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SEBİLLER (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 214.156 60 

-Direkt İşçilik 15.239 4 

-Amortisman 11.191 3 

-Diğer İmalat Giderleri 34.316 10 

SINAİ MALİYET 274.902 77 

-Finansman Masrafları 33.302 9 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler - -

-Diğer Masraflar 47.095 13 

TİCARİ MALİYET 80.397 

TOPLAM 355.299 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 

NOT 

1 .Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SEBİLLER (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 864.667 60 

-Direkt İşçilik 131.381 9 

-Amortisman 20.807 1 
-Diğer İmalat Giderleri 173.236 12 

SINAİ MALİYET 1.190.091 83 

-Finansman Masrafları 12.697 1 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 124.797 9 

-Diğer Masraflar 112.755 8 

TİCARİ MALİYET 250.249 17 

TOPLAM 1.440.340 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 22.71 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : ŞİŞE SOĞUTUCULARI (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 211.611 61 

-Direkt İşçilik 15.058 4 

-Amortisman 11.191 3 

-Diğer İmalat Giderleri 33.776 10 

SINAİ MALİYET 271.636 79 

-Finansman Masrafları 32.906 10 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler - -

-Diğer Masraflar 41.349 12 

TİCARİ MALİYET 74.255 

TOPLAM 345.891 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : ŞİŞE SOĞUTUCULARI (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 915.861 64 

-Direkt İşçilik 109.635 8 

-Amortisman 17.363 1 

-Diğer İmalat Giderleri 144.562 10 

SINAİ MALİYET 1.187.421 83 

-Finansman Masrafları 12.668 1 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 124.518 9 
-Diğer Masraflar 112.502 8 

TİCARİ MALİYET 249.688 17 

TOPLAM 1.437.109 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 20 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 

kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : DERİN DONDURUCULAR (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 226.942 60 

-Direkt İşçilik 16.148 4 

-Amortisman 11.191 2 
-Diğer İmalat Giderleri 37.033 10 

SINAİ MALİYET 291.314 76 

-Finansman Masrafları 35.291 10 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler -

-Diğer Masraflar 49.906 14 

TİCARİ MALİYET 85.197 24 

TOPLAM 376.511 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 33.49 

NOT 
1 .Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 

kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : DERİN DONDURUCULAR (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 1.195.082 65 
-Direkt İşçilik 131.406 7 
-Amortisman 20.811 1 

-Diğer İmalat Giderleri 

SINAİ MALİYET 1.520.569 82 

-Finansman Masrafları 16.222 0,8 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 159.453 9 
-Diğer Masraflar 144.066 8,2 

TİCARİ MALİYET 319.741 18 

TOPLAM 1.840.310 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 33,49 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (İ988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : HAVA KANALI (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt işçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

14.000 
6.000 

500 
1.500 

SINAİ MALİYET 22.000 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

500 

1.500 

TİCARİ MALİYET 2.000 

TOPLAM 24.000 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 50 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÖRÜN ADI : FAN-COIL CİHAZLARI (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt İşçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

2.800.000 
1.000.000 

100.000 
100.000 

SINAİ MALİYET 4.000.000 

-Finansman Masrafları 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

100.000 

100.000 

TİCARİ MALİYET 200.000 

TOPLAM 4.200.000 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 44 

NOT 
1 Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

JRÜN ADI : KONVEKTÖR (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

Malzeme 36.480 50 

Direkt İşçilik 29.470 40 

Amortisman 736 1 

Diğer İmalat Giderleri 1.460 2 

SINAİ MALİYET 68.506 

-Finansman Masrafları . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 2.950 4 

-Diğer Masraflar 2.210 3 

TİCARİ MALİYET 5.160 

TOPLAM 73.666 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 50 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : KONVEKTÖR (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 1.100.000 50 

-Direkt İşçilik 880.000 40 

-Amortisman 22.000 1 
-Diğer İmalat Giderleri 44.000 2 

SINAİ MALİYET 2.046.000 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 88.000 4 
-Diğer Masraflar 66.000 3 

TİCARİ MALİYET 154.000 

TOPLAM 2.200.000 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 50 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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~LER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

CRESİ (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

580.200 

290.100 
9.670 

19.200 

60 

29,9 
1 

19 

899.170 

43.500 
24.750 

4.6 
2.6 

T 68.250 

967.420 100 100 

40 

yatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
/ergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

■ rulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : ASPİRATÖR HÜCRESİ (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 2.010.000 60 

-Direkt işçilik 1.005.000 30 
-Amortisman 33.500 1 

-Diğer İmalat Giderleri 66.800 2 

SINAİ MALİYET 3.115.300 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 150.750 4,5 
-Diğer Masraflar 83.750 2,5 

TİCARİ MALİYET 234.500 

TOPLAM 3.349.800 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 40 

NOT 
1 Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : HAVA SOĞUTMALI KONDENSER (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 1.478.000 54,7 1.023.000 100 

-Direkt işçilik 875.000 32,4 
-Amortisman 35.000 1,3 
-Diğer İmalat Giderleri 70.000 2,5 

SINAİ MALİYET 2.458.000 

-Finansman Masrafları . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 140.000 5.2 
-Diğer Masraflar 105.000 3,9 

TİCARİ MALİYET 245.000 

TOPLAM 2.703.000 100 1.023.000 100 

Katma Değer Oranı (%) 45,3 

NOT 
1 Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : HAVA SOĞUTMALI KONDENSER (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 19.300.000 54,7 13.361.900 100 

-Direkt İşçilik 11.420.000 32,4 

-Amortisman 456.820 1.3 
-Diğer İmalat Giderleri 913.000 2,6 

SINAİ MALİYET 32.089.820 

-Finansman Masrafları . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 1.827.000 5,2 
-Diğer Masraflar 1.370.000 3,8 

TİCARİ MALİYET 3.197.000 

TOPLAM 35.286.820 100 13.361.900 100 

Katma Değer Oranı (%) 45,3 

NOT 
1 Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 

kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : EVAPORATÖR (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 157.800 37,5 105.200 100 

-Direkt İşçilik 184.170 44 

-Amortisman 5.260 1,2 
-Diğer İmalat Giderleri 26.310 6.2 

SINAİ MALİYET 373.540 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 36.834 8,7 
-Diğer Masraflar 10.520 2,4 

TİCARİ MALİYET 47.354 

TOPLAM 420.894 100 105.200 100 

Katma Değer Oranı (%) 62,5 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : EVAPORATÖR (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 1.281.000 37,5 854.000 100 

-Direkt İşçilik 1.494.500 43,8 
-Amortisman 42.700 1.3 
-Diğer İmalat Giderleri 213.500 6,2 

SINAİ MALİYET 3.031.700 

-Finansman Masrafları 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 298.900 8,7 
-Diğer Masraflar 85.400 2,5 

TİCARİ MALİYET 384.300 

TOPLAM 3.416.000 100 854.000 100 

Katma Değer Oranı (%) 62,5 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SOĞUK SU ÜRETİCİ CİHAZLAR (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 5.103.000 34,5 13.118.000 100 

-Direkt işçilik 6.898.000 46,5 
-Amortisman 557.000 3,8 
-Diğer imalat Giderleri 836.000 5.7 

SINAİ MALİYET 13.376.000 

-Finansman Masrafları . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 1.115.000 7,6 
-Diğer Masraflar 278.000 1,9 

TİCARİ MALİYET 1.393.000 

TOPLAM 14.767.000 100 1.311.800 10C 

Katma Değer Oranı (%) 64,8 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SOĞUK SU ÜRETİCİ GRUPLAR (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 26.035.000 35,8 60.746.000 100 

-Direkt İşçilik 33.337.000 45,8 
-Amortisman 1.335.000 1,8 
-Diğer İmalat Giderleri 4.005.000 5,6 

SINAİ MALİYET 64.712.000 

-Finansman Masrafları . . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 5.340.000 7,3 
-Diğer Masraflar 2.670.000 3,7 

TİCARİ MALİYET 8.010.000 

TOPLAM 72.722.000 100 60.746.000 100 

Katma Değer Oranı (%) 65,2 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETl.ER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : PAK-COLD PAKET TİP SU SOĞUTUCU CİHAZ (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 8 406.000 48,2 19.614.000 100 

-Direkt İşçilik 7.005.000 40,2 
-Amortisman 280.000 1,6 
-Diğer İmalat Giderleri 1.120.000 6,4 

SINAİ MALİYET 16.811.000 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 420.000 2,4 
-Diğer Masraflar 185.000 1,2 

TİCARİ MALİYET 605.000 

TOPLAM 17.416.000 100 19.614.000 10C 

|Katma Değer Oranı (%) 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 

kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SALON TİPİ CİHAZ 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 766.500 41.2 1.788.500 

-Direkt İşçilik 803.000 43,1 
-Amortisman 36.500 1,9 
-Diğer İmalat Giderleri 36.460 1,9 

SINAİ MALİYET 1.642.460 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 146.000 7,95 
-Diğer Masraflar 73.000 3,95 

TİCARİ MALİYET 219.000 

TOPLAM 1.861.460 100 1.788.500 100 

Katma Değer Oranı (%) 58,9 

NOT 

1 Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BÎRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : SALON TİPİ CİHAZ (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 

-Direkt işçilik 
-Amortisman 

-Diğer İmalat Giderleri 

5.280.000 

5.532.000 
251.400 

252.100 

41.2 
43.2 

1.9 
1.9 

12.321.00C 

SINAİ MALİYET 11.315.500 

-Finansman Masrafları 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

1.005.600 
502.800 

7.9 
3.9 

TİCARİ MALİYET 1.508.400 

TOPLAM 12.823.900 100 12.321.000 10C 

Katma Değer Oranı (%) 58,8 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 

kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞ! UR) 
IÇOMOeNSAT&fL 

ÜRÜN ADI : jCONDENSING UNIT (1988)] 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 612.000 42,9 1.836.000 100 

-Direkt işçilik 587.000 41,1 

-Amortisman 32.640 2,3 

-Diğer İmalat Giderleri 32.510 2,3 

SINAİ MALİYET 1.264.150 

-Finansman Masrafları . 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 130.000 9,1 
-Diğer Masraflar 32.460 2,3 

TİCARİ MALİYET 162.460 

TOPLAM 1.426.610 100 1.836.000 100 

Katma Değer Oranı (%) 57,2 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : CONDENSING UNIT (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 7.189.000 42,9 21.567.000 10C 
-Direkt İşçilik 6.901.000 41.3 
-Amortisman 343.430 2.1 
-Diğer İmalat Giderleri 370.216 2,2 

SINAİ MALİYET 14.803.646 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 1.535.850 9,2 
-Diğer Masraflar 391.600 2,3 

TİCARİ MALİYET 1.927.450 

TOPLAM 16.731.096 100 21.567.000 10C 

Katma Değer Oranı (%) 57 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : EŞANJÖR (1988) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 430.720 24,6 646.080 100 

-Direkt işçilik 837.500 47,9 
-Amortisman 23.930 1,4 
-Diğer İmalat Giderleri 95.700 5,6 

SINAİ MALİYET 1.387.850 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 287.160 16,4 
-Diğer Masraflar 71.790 4,1 

TİCARİ MALİYET 358.950 

TOPLAM 1.746.800 100 646.080 100 

Katma Değer Oranı (%) 55,3 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : EŞANJÖR (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt İşçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

1.961.000 
3.813.000 

108.943 

433.690 

24,7 
47,9 

1.4 
5.5 

2.941.000 10C 

SINAİ MALİYET 6.316.633 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

1.307.520 
322.400 

16,5 
4 

TİCARİ MALİYET 1.629.920 

TOPLAM 7.946.533 100 2.941.000 10C 

Katma Değer Oranı (%) 74,1 

NOT 

1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : APAREYLER (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt işçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

1.135.000 

191.000 

28.000 

74.000 

SINAİ MALİYET 1.428.000 

-Finansman Masrafları 

-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

150.000 

125.000 

TİCARİ MALİYET 275.000 

TOPLAM 1.703.000 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 50 

NOT 
1.Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbirürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 
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TABLO 5 : BİRİM MALİYETLER (1988 VE 1992 İÇİN DOLDURULMUŞTUR) 

ÜRÜN ADI : PAKET TİPİ KLİMA CİHAZI (1992) 

YURTİÇİ ÜRETİM AET ÜLKELERİ 

DEĞER (TL) (%) DEĞER (TL) (%) 

-Malzeme 
-Direkt İşçilik 
-Amortisman 
-Diğer İmalat Giderleri 

26.600.000 

4.715.000 

940.000 

1.325.000 

SINAİ MALİYET 33.580.000 

-Finansman Masrafları 
-Dışarıya Yaptırılan Hizmetler 
-Diğer Masraflar 

5.000.000 

4.250.000 

TİCARİ MALİYET 9.250.000 

TOPLAM 42.830.000 100 100 

Katma Değer Oranı (%) 55 

NOT 
1 .Katma Değerin fabrika satış fiyatına oran verilmiştir. Katma değer olarak işçilik, 
kira, faiz, amortisman, dolaylı vergi, kar, rant toplamı alınmıştır. 

2.Herbir ürün için ayrı ayrı doldurulmuştur. 

onn 



TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI URUN İTHALATI (US $) 

KLİMA 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 200.000 100.000 1.300.000 400.000 
1989 400.000 200.000 2.000.000 600.000 
1990 400.000 200.000 1.800.000 500.000 
1991 500.000 200.000 3.000.000 900.000 
1992 800.000 600.000 5.100.000 2.200.000 

1993 (Tahmin) 900.000 700.000 4.900.000 2.100.000 

HEDEFLER 

1994 1.400.000 1.100.000 7.600.000 3.400.000 
1995 1.600.000 1.400.000 8.500.000 4.200.000 
1996 1.800.000 1.700.000 9.500.000 5.600.000 
1997 2.000.000 1.900.000 10.100.000 6.800.000 
1998 2.300.000 2.300.000 10.600.000 8.200.000 
1999 2.500.000 2.500.000 11.000.000 9.300.000 
2000 2.700.000 2.700.000 10.900.000 10.400.000 
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TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

KLİMA SANTRALLARI 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 

AET’DEN 

YAPILAN TOPLAM 

AET’DEN 
YAPILAN 

1988 35.600 35.600 
1989 63.000 63.000 
1990 77.800 77.800 
1991 224.424 224.424 

1992 203.358 203.358 
1993 (Tahmin) 128.000 128.000 

HEDEFLER 

1994 300.000 300.000 

1995 300.000 300.000 

1996 300.000 300.000 

1997 300.000 300.000 

1998 300.000 300.000 

1999 300.000 300.000 

2000 300.000 300.000 
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TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

APAREYLER 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 167.000 167.000 

1989 193.000 193.000 

1990 214.138 214.138 
1991 210.886 210.886 
1992 320.321 320.321 

1993 (Tahmin) 165.559 165.559 

HEDEFLER 

1994 450.000 450.000 
1995 450.000 450.000 
1996 450.000 450.000 
1997 450.000 450.000 
1998 450.000 450.000 
1999 450.000 450.000 
2000 450.000 450.000 
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ABLO 6 : 

RÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

PAKET TİPİ KLİMA CİHAZI 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 

1989 - -

1990 - -

1991 83.453 64.500 

1992 114.000 76.000 

1993 (Tahmin) 63.000 45.000 

HEDEFLER 

1994 150.000 100.000 

1995 150.000 100.000 

1996 150.000 100.000 

1997 150.000 100.000 

1998 150.000 100.000 

1999 150.000 100.000 

2000 150.000 100.000 

304 



TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

SOĞUTMA GRUBU 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 
AETDEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 45.210 40.000 
1989 29.686 - 40.000 -

1990 41.237 - 103.411 5.726 
1991 616.620 326.800 49.930 29.002 
1992 572.573 364.500 31.571 -

1993 (Tahmin) 451.761 170.500 84.565 23.317 

HEDEFLER 

1994 975 615 200 60 

1995 1010 615 240 60 

1996 1040 615 300 90 

1997 1070 615 140 90 
1998 1100 625 160 90 
1999 1130 625 160 120 
2000 1160 625 180 120 
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TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI URUN İTHALATI (US $) 

ŞİŞE SOĞUTUCULARI 

HAMMADDE YARI URUN 

YILLAR TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 (Tahmin) 

598.127,97 
489.474 

286.553 

HEDEFLER 

1994 
1995 

1996 

1997 
1998 

1999 
2000 

361.464 
462.754 
578.342 
722.927 
722.927 
722.927 
722.927 
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TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

SALON TİPİ KLİMA CİHAZI 

YILLAR 

HAMMADDE YARI ÜRÜN 

TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 
1989 
1990 
1991 1.300 1.300 

1992 1.800 1.800 

1993 (Tahmin) 2.000 2.000 

HEDEFLER 

1994 3.000 3.000 
1995 3.500 3.500 
1996 4.000 4.000 
1997 4.000 4.000 
1998 4.000 4.000 
1999 5.000 5.000 
2000 5.000 5.000 
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TABLO 6 : 

JRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

PAK-COLD PAKET TİP SU SOĞUTUCU CİHAZ 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 

1989 
1990 
1991 

1992 2.500 2.500 
1993 (Tahmin) 4.000 4.000 

HEDEFLER 

1994 5.000 5.000 
1995 6.000 6.000 
1996 7.000 7.000 

1997 8.000 8.000 
1998 8.000 8.000 
1999 9.000 9.000 

2000 10.000 10.000 
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TABLO 6 : 

ÜRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI URUN İTHALATI (US 5) 

DERİN DONDURUCU 

HAMMADDE YARI URUN 

YILLAR TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET’DEN 
YAPILAN 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 (Tahmin) 422.011 

HEDEFLER 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 
1999 
2000 

1.292.485 

1.643.776 
2.054.721 
2.054.721 
2.054.721 
2.054.721 
2.054.721 
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ABLO 6 : 

IRÜN ADI 

HAMMADDE VE YARI ÜRÜN İTHALATI (US $) 

VCONDENSING UNIT) 

YILLAR 

HAMMADDE YARI URUN 

TOPLAM 
AET'DEN 
YAPILAN TOPLAM 

AET'DEN 
YAPILAN 

1988 

1989 

1990 

1991 
1992 3.000 3.000 

1993 (Tahmin) 3.500 3.500 

HEDEFLER 

1994 5.000 5.000 

1995 6.000 6.000 

1996 7.000 7.000 

1997 7.000 7.000 

1998 7.000 7.000 

1999 7.500 7.500 

2000 8.000 8.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : KLİMA 

YURTİÇİ FİYATLAR 

YILLAR 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı AET FİYATI 

1988 2.377.416 2.627.037 2.916.000 

1989 2.981.545 3.294.612 3.690.000 

1990 2.981.545 3.294.612 3.690.000 

1991 3.999.672 4.419.684 4.950.000 

1992 7.126.704 7.875.036 8.820.000 

1993 11.981.016 13.258.944 14.850.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : KLİMA SANTRALI 

YURTİÇİ FİYATLAR 

YILLAR 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı AET FİYATI 

1988 4.000.000 5.000.000 6.000.000 

1989 7.000.000 9.000.000 10.000.000 

1990 13.000.000 15.000.000 17.000.000 

1991 24.000.000 26.000.000 28.000.000 

1992 38.000.000 42.000.000 47.000.000 

1993 62.000.000 69.000.000 80.000.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : SOĞUTMA GRUBU 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 12.000.000 13.000.000 14.000.000 

1989 20.000.000 22.000.000 25.000.000 

1990 33.000.000 36.000.000 40.000.000 

1991 54.000.000 59.000.000 65.000.000 

1992 89.000.000 97.000.000 107.000.000 

1993 150.000.000 163.000.000 180.000.000 
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I MIMLU / I MYMILAK (UMKI M YM I LMKLMJ 

ÜRÜN ADI: DERİN DONDURUCU 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 362.582 435.098 

1989 717.682 861.217 

1990 993.331 1.180.000 

1991 1.265.057 1.385.344 

1992 1.819.392 2.151.949 

1993 2.968.723 2.873.000 

Q1 A 



TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI: SEBİL 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 355.299 426.359 

1989 497.578 597.094 

1990 682.837 855.289 

1991 1.114.152 1.037.719 

1992 1.440.339 1.739.590 

1993 2.523.877 2.421.300 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARI FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : ŞİŞE SOĞUTUCU 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 347.749 417.299 

1989 523.897 628.677 

1990 641.478 769.039 

1991 1.042.485 1.067.440 

1992 1.437.109 1.453.281 

1993 2.487.759 2.304.346 



TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : 160 YATIK VİTRİN K/N 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 675.922 811.107 

1989 1.337.185 1.630.714 

1990 1.610.365 1.965.543 

1991 2.999.934 2.940.000 

1992 

1993 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : PAK-COLD 

YURTİÇİ FİYATLAR 

YILLAR 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı AET FİYATI 

1988 

1989 7.543.000 8.221.800 9.043.900 

1990 12.823.000 13.977.000 15.374.700 

1991 21.799.000 23.761.000 26.137.000 

1992 37.030.000 40.362.700 44.398.900 

1993 62.258.000 67.861.200 74.647.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARI FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : SALON TİPİ CİHAZ 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 3.649.960 3.978.500 4.376.300 

1989 6.020.000 6.561.800 7.217.980 

1990 9.934.000 10.828.000 11.910.000 

1991 15.715.000 17.129.000 18.842.000 

1992 25.144.900 27.408.000 30.148.000 

1993 41.488.000 45.221.900 49.744.000 



TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : SU SOĞUTMA KULESİ 

YURTİÇİ FİYATLAR 

YILLAR 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı AET FİYATI 

1988 7.000.000 8.500.000 11.000.000 

1989 10.000.000 12.000.000 15.500.000 

1990 15.000.000 18.000.000 23.000.000 

1991 23.000.000 27.500.000 35.000.000 

1992 34.000.000 41.000.000 53.000.000 

1993 51.000.000 61.000.000 80.000.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : KONVEKTÖR 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 124.610 137.000 150.000 

1989 201.000 221.000 243.000 

1990 335.000 368.000 405.000 

1991 536.000 589.000 648.000 

1992 858.000 943.000 1.038.000 

1993 1.390.000 1.516.000 1.685.000 

321 



TANLU / : M Y A I LAK (U AKI fi YA I LAKLA; 

ÜRÜN ADI : HAVA SOĞUTMALI KONDENSER 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 3.726.000 4.061.000 4.467.000 

1989 10.571.000 11.522.000 12.674.000 

1990 17.443.000 19.012.000 20.914.000 

1991 29.130.000 31.751.000 34.926.000 

1992 48.648.720 53.026.000 58.328.000 

1993 77.836.000 84.841.000 93.325.000 
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TANLO 7 : FİYATLAR (CARI FİYATLARLA) 

JRÜN ADI : ASPİRATÖR HÜCRESİ 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 967.420 1.054.450 1.159.930 

1989 1.567.220 1.708.270 1.879.090 

1990 2.429.190 2.647.820 2.912.602 

1991 3.692.370 4.024.680 4.427.000 

1992 5.649.000 6.157.000 6.773.000 

1993 8.182.900 8.837.000 9.721.000 

QOQ 



TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 

ÜRÜN ADI : EVAPORATÖR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

YILLAR 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı AET FİYATI 

1988 520.000 566.900 623.590 

1989 884.000 963.560 1.059.900 

1990 1.503 000 1.638.200 1.802.000 

1991 2.555.000 2.785.000 3.063.000 

1992 4.270.000 4.654.000 5.119.000 

1993 7.384.000 8.049.000 8.853.000 
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I MNLU t : flTrtl LAK (UMKI riTMILMKLM) 

ÜRÜN ADI : EŞANJÖR 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 
Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 
Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 1.468.900 1.601.100 1.761.000 

1989 2.423.700 2.641.800 2.906.000 

1990 3.400.000 3.706.000 4.076.600 

1991 6.598.000 7.191.800 7.911.000 

1992 10.887.500 11.867.000 13.054.000 

1993 17.964.375 19.581.100 21.539.200 



TANLO 7 : FİYATLAR (CARİ FİYATLARLA) 
|sû /"j Tt— 

ÜRÜN AD| : (CONDENSING UNIT) 

YILLAR 

YURTİÇİ FİYATLAR 

AET FİYATI 

Fabrika 

Çıkış 
Üretici Fiyatları 

Toptan 
Satış Fiyatı 

Parekende 

Satış 
Tüketici Fiyatı 

1988 4.867.000 5.305.030 5.835.500 

1989 8.031.000 6.753.700 9.629.200 

1990 13.653.000 14.881.700 16.370.000 

1991 22.528.000 24.555.600 27.011.200 

1992 38.298.096 41.744.900 45.919.000 

1993 63.191.000 68.878.190 75.766.000 
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TABLO 8 : İSTİHDAM (Yıl Ortalaması) 

KİŞİ OLARAK 

YILLAR 

YÜKSEK TAHSİL ORTA TAHSİL İŞÇİ 

TOPLAM Teknik İdari Teknik İdari Kalifiye Düz 

1988 35 19 33 43 147 141 418 

1999 36 23 30 30 184 121 424 

1990 46 25 31 34 192 165 493 

1991 49 25 29 25 137 180 445 

1992 52 24 35 30 178 200 519 

1993 60 31 36 34 173 225 559 

NOT : Bu tablo tesis bazında doldurulmuştur. 
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TABLO 9: YENİ YATIRIMLAR 

işletmeye 
M ma 
Yılı 

Yatırım 

Süresi 

(Yıl) 

Yaratılan Kapasite 
(Ürünler İtibariyle) 
(Miktar /Yıl) 

İlave Yıllık 
Üretim 

Değeri 
(Milyon TL) 

Toplam 
Yatırım Tutarı 
(Milyon TL) 

Yaratılan İstihdam (Kişi) 
İnşaat. 
Süresinde 

(Yıllık) 
İşletmede 
(Yıllık) 

1993 1 80/Yıl 5.575 1.500 . 5 

1994 1 100 /Yıl 6.968 1.500 - -

1997 2 200/Yıl 14.000 3.000 - 5 

2000 2 200/Yıl 14.000 3.000 

NOT : 

1. Değerler 1993 yılı fiyatlarıyla verilmiştir. 
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TABLO 10: 1992 YILI SABİT SERMAYE STOKU (Cari Fyatlarta) 

DEĞER BİRİKMİŞ amortisman 
YAŞ (MİLYON TL) (MİLYON TL) 

Makina-Tesisler 1-20 657 509 

Alet-Edavat 1-20 465 401 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

KALDIRMA-TAŞIMA MAKİNALARI 
ALT KOMİSYONU RAPORU 



Konu: Yedinci beşyıllık kalkınma plânı, "Makina İmalât San." 
özel İhtisas kom. raporu. 

İlgi: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
13.7.1993 Tarih 7.9.1.1.2-93-3A73 sayılı yazılan 

Yukarıda kaydedilen DPT Müsteşarlığı yazısı ile Makina İmalât San. özel ihtisas 
komisyonuna bağlı "Kaldırma ve Taşıma Makinaları Alt Kom."Bşk. Şecaattin Sevgen'in 

gurubunda hazırlanan "alt komisyon görüşleri" ekli olarak takdim edilmiştir. 

1- Sektöre bağlı kuruluşlardan sadece ikisine ait "Anket Formu" edinilebilmiş olup 
ekte takdim edilmiştir. 

2- Bu İmalât konusu makinalar, çok defa dolgu işi olarak ele alınmakta olduğundan uzun 
süre bu konuda hiçbir imalât görülmüyorken uygun bir parti iş alındığında yan 
sanayiden yararlanmak suretiyle yeniden faaliyet gösterildiği gözlenmektedir. 

Gerçek anlamda bir ihracat yapılmamaktadır. Sadece dış firmaların yurt içinde aldığı 

İşleri yeril müesseselerin imal ettiği durumlar mevcuttur. 
Bu belirlenen hususlar da dikkate alındığında özetle dlyebilirlzki: 

2.1- Kaldırma-iletme maklnalarında dış pazar bulmak şansı zayıftır. 

Ancak bu makinalar, dışarda alınacak bir komple tesis kapsamında olduğu ve 
kredi şartları sağlandığı takdirde İhracat gündeme gelebilir. 

2.2- Pazar teessüs etmesi halinde sektörün kapasite sorunu olacağı düşünülemez zira 

konunun proje başlanğıcından itibaren teknolojisine sahip müesseselerimiz halen 

vardır. Kolaylıkla teşkilatlarını genişletebilirler. 

3- Fiyat olarak dünya piyasalarına rekabet şansımız, Doğu Avrupa gurubundaki düşük 

işçilik ve genel İşsizlik nedeni İle gittikçe zayıflamaktadır. 
•İç piyasada ise kalitesiz ürünlerin haksız rekabeti bu sektörde tehlikeli boyutlarda 
olup ilerde kaliteli ürün yapanları da ortadan kaldırabilir. 

U- Sektör kendi konusundaki İlerlemesini, ancak daha ağır şartnameleri 

gerçeklemeye yönelik siparişleri alabildiği sürece ve ölçüde gerçekleyebilir. 
Bunun için de gerek eskalasyon gerekse kredi sorununa yardımcı olanakları 
edinmesi ve yeterlik belgesi sisteminin uygulanmasını zorunlu görmekteyiz. 

5- Geleceğe Yönelik Gelişme ve Beklentiler : 

Planlama form'larında yapımcıların beklenti tahminlerini vermekten kaçındıkları 
gözlenmektedir. 
Sektörde pazarın, içerde yatırımların artmasına dışarda ise kredi v.s. faktör¬ 
lere bağımlı olması nedeni ile sağlıklı tahmin yapılamayışının bu tereddüdü 
yarattığını düşünmekteyiz. 

6- Daha detaylı analiz ve önerilerin ekli raporda verilmiş olduğunu kaydetmek 
istiyoruz. 

Alt Kom. Başkanı 

Şecaattin SEVGEN 
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1- Maklna Sanayiinin Genel Durumu : 

1.1- Genel Görünüm : 

Geçen dönem raporlarında Makina Sanayiinin kötüye gidişine işaret edilerek, 

önlem alınması temenni edilmiş ancak maalesef etkin ve planlı bir iyileş¬ 
tirme başlatılmadığı ve konu takibe alınmadığı için Sektörde büyük ölçüde 

küçülme ve çekilme meydana gelmiştir. 

Yatırım mamulleri üreten özellikle arta büyüklükte (yaklaşık 100-A00 kişilik) 
ve kaliteli mal üretmeyi başarmış müesseselerden birçoğu makina fabrikalarını 
kapatmış, bir kısmınında küçülmek ve yaşamını bir süre daha sürdürebilmek 
için, hatta kalite kaybı bahasına, taşaron ve iş dağıtıp toplamaya yönelmesi 
ile sektör ciddî bir kaliteli eleman kaybına uğramıştır. 
"Makina Sanayii" Sektörünün "Yan Sanayii" doğurması, beslemesi ve küçük 
kuruluşların, organik şekilde gelişerek ilerde orta büyüklükte devamlı- 

sağlıklı müesseselerin nüvesini teşkil edebilmesi açısından çok önemli 
bir karakteristik yapısı vardır. 

Halen her vilâyet ve kasabanın girişindeki sanayi çarşılarının sadece 
oto ve traktör tamircisi olmanın ötesine geçebilmeleri, her yıl mezun 

olan binlerce teknisyen ve mühendisin dahil olduğu çığ gibi büyüyen 
işsizliğin giderilmesi sorunlarının cevapları buralarda yatmaktadır. 

1.2- Kaldırma Maklnaları Sektörüne Genel Bakış : 

Ülkemizde kuruluştan itibaren bu konuyu seçen makina imalâtçısı müesseselerin 
sayısı fazla değildir. 
- inşaat ve tesis müteahhidi müesseselerden, işlerindeki makina kapsamını da 

kendileri yapmak düşüncesi ile makina fabrikaları kurmak suretiyle vinç ve 

diğer kaldırma iletme makinaları imaline girişenler vardır. 
- Ana konu olarak çelikhane veya çelik konstrüksiyon veyahut gemi inşası 

seçildiği halde vinç imali ile ilgilenenler olmuştur. 
- Sadece ufak kaldırma üniteleri ile işe başlayıp büyük vinçlere yönelmek 

istiyenler de bulunmaktadır. 

- 1960’lı yıllardan itibaren ülkemizde kurulan veya büyümeye yönelen fabrika¬ 
lar, çoğu devlet desteğindeki yatırımlar olmak üzere yoğun bir şekilde 
gündeme gelmiştir. İşte bu dönemde "Kaldırma ve iletme makinaları Sektörü" 
kendine düşen işlere talip olmuş, güven verdiği ölçüde giderek daha büyük 
ve zor ünitelerin yapımını üstlenerek gelişmiştir. Bu tesislerden bellibaşl: 
hatıra gelenleri şöylece sayabiliriz.: Etibank tesisleri, Bakır izabe 
tesisleri (Rabak, Sarkuysan, Murgul, Erbakır..) Kâğıt fabrikalan(Dalaman 
Aksu, Afyon, Kartonsan, Olmuk..) Çimento fabrikaları (Nuh, İskenderun, 
ÇimEntaş, Afyon, Aşkale, Balıkesir, Pınarhisar..) Seramik ve Cam fabrikalar: 
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(Anadolu, Trakya, Eczacıbaşı (Vitra)....) Küçük çelikhanelerCMetaş, Tuber, 
Ferro dük, Kaliteli Çel. San., Şenaa, îçdaş....) Liman vinçleri (Samsun, 
İskenderun, H.Paşa, Alsancak...«) otomobil fabrikaları (Oyak-Renault,Tofaş) 
giderek büyük celikhaneler (Kırıkkale, Karabük, Asilçelik, Sivas, Erdemir) 
ve bütün bu süreç içerisine pekçak Hidrolik,Termik ve Doğalgaz Santralı için 
(L00 Tan Kapasiteye kadar) vinçler, kaldırma sistemleri.... 

Önemli bazılarını saydığımız bu büyük yatırımların büyük ölçüde tamamlanmış 
olması ile sektör işsizliğe yönelmiştir. 

Bu yatırımların yerli kapsamındaki kaldırma-iletme sistemlerini üstlenen, 
konusunu ve kaliteyi ciddiye alan müesseselerin gelişerek çoğunun, projeleri 

• dahil imalinde, batılı anlamda cevap verir duruma geldikleri gözlenmektedir. 
IMe yazıkki bugün küçülerek silinmek mertebesine gelenler de tunlardan başlamış 

görünmektedir. 

Diğer taraftan son yıllarda kendini geliştirmeleri ve ileri teknoloji uygulama¬ 

ları İle seçilmiş bu müesseseler, Türkiyede iş alamazken, komple tesisi üstle¬ 
nen (Erdemir Genişleme Projesini alan V/AI gibi)yabancı firmalar çelikhane 
makinaları, çelik yapılar, vinçler, pota taşıma arabaları gibi işleri bu 
fabrikalara sipariş etmekten çekinmemiştir. 

Takdire şayandır ki bu müesseseler, birikimlerinin getirdiği teknolojik seviye 
ve kapasite sayesinde, gerekli projelerin yapımı dahil, yabancı - yerli müşavir 
ve kontrolların onayından geçerek aldıkları işleri teslim etmiş bulunuyorlar. 

2-Sektördeki Gerilemenin Sebeplerinin Araştırılması : 

2.1- Bu sektöre konu olabilecek işleri kapsıyan yatırımlar büyük kısmı ile 
’ tamamlanmıştır. Bundan sonra ancak bazılarında tevsiat veya entegre 

tesisler ilavesi beklenebilir. 

2.2- Büyük ihalelerin "Komple Tesis" olarak ihaleye çıkarılması : özel ve ileri 
teknoloji, büyük parasal tutarları ve yabancı para ihtiyacı nedeni ile 
kredi temin şartı taşımaları, bu tip ihalelerin dış firmalara gitmesi ile 
sonuçlanmaktadır.Bazı tip santrallar, çelikhane tesisleri, metro sistemleri, 
petro kimya tesisleri, hatta bazı "karayolu yapımları" örnek olarak göste¬ 
rilebilir. 

2.3- Yurtiçi ihale usullerinin islâh edilmesi gerekir. Bu açıdan bir dış ihale 
ile mukayesesi dahi düşünülemez. Bir dış alım veya ihalede mutlaka yabancı 
para ile ödeme vardır (bir çeşit eskalasyon). Belli şartlar oluşmadıkça 
idare ceza öder, süre verir. Projede değişim, şartların değişmesi .... fiyat 
düzeltmesine gider. Zamanında ödenmiyen alacaklar için fark ödenir. Yurtiçi 
ihalelerde sabit fiyat ve (TL) bazında iş ihalesinde ve tek taraflı maddeler¬ 
de daha fazla ısrar edilmemelidir. 



2.A- Mevcut enflasyon ortamında teşvik ve korumaların dikkatle gözden geçirilmesi 
gerekir. Yerli yapımcılarımızın, Türkiyede büyük kapsamlı iş alan yabancı 
firmalardan ve sadece yerli kısma farklı mukayese katsayısı uygulanan hallerde 
iş alabilmiş olmaları ilginçtir. 

2.5- Hammadde fiatlarında sık ve büyük zamlar gözlenmektedir. (Monopol ve Kitlere 
bağlı ürünlerde rekabet dışı fiyat ayarlamaları). Ayni şekilde Elektrik fiyatı 
gibi önemli bir girdi de yabancı ülkelerle kıyaslanamaz mertebelerdedir. 
Sabit fiyatla, uzun teslim süreli, sipariş üzerine işler yapan makina imalâtçı¬ 
larının bu değişimleri fiyatlarına yansıtmaları mümkün olamamaktadır. 

2.6- îşçi ücretlerinin oluşumu, artışı ve tazminat uygulamasında da müesseseleri yok 
almaya götüren faktörler mevcuttur. 

Yüksek vergi nisbetleri, ücrete yansıtılmış fon kesintileri, hiçbir ülkede 
olmıyan sosyal yardım kalemleri, bunun yanısıra siyasi baskılarla(sendikal hakla¬ 
rın mesnetsiz ve sınırsız isteklere dönüşmesi sonucu) ödenemiyecek mertebelerde 
her yıl yenilenen toplu sözleşme zamları gibi. 

2.7- Kalitesiz imalât yapan, çeşitli yollardan düşük ücretli işçi çalıştıran müesse- 
selerin olumsuz rekabeti. 

Kuşkusuz bir tarafta yabancı müşavirliklerin hazırladığı ve yerli firmaları 
bertaraf etmeyi hedefliyen aşırı ve tek taraflı şartnameler, diğer tarafta 
tamamen kontrolsuz bir alanda (tüketiciyi koruyan müesseselerin de nüfuz 
edemediği) başıboş çalışabilen bir çeşit korsan yapımcıların mevcudiyeti söz 
konusudur. 

2.B- Yüksek kredi ve enflasyon. 

Düşük sermayeli ve az kârla ayakta durmak noktasında uzun yıllardır direnen makina 
imalât müesseseleri, biraz büyücek bir iş söz konusu olupda kredi kullanmaya 
başvurmuş iseler, sırf daha kaliteli ve daha büyük bir hizmet veya yeni bir 
ürün heyecanı ile giriştikleri bir işte yaşamlarının sonunu hazırlamış olmaktadır. 

2.9- Bu sektör konusu mamuller, komple tesis kuran müesseseler tarafından çok defa 
dışardan getirilmesi zorunlu teçhizat arasında gösterilmektedir. Maalesef genel¬ 
likle 2ci el'den alınan (özellikle eski demirperde gerisi memleketlerin 

modernleşme esnasında artığı), demode ve yedeklenmesi imkânsız olan bu makinalar, 
üretime geçildiğinde işletmenin başına dert olmaktadır. Ne varki bu pişmanlık, 
bu durumdaki diğer müteşebbis müesseselerin ayni hatayı tekrarlamasına engel 

olamamaktadır. 

2.10-Biten, teslim edilen işlerin parası zamanında ödenmemektedir. Devlet teşekkülleri 

başta olmak üzere sözleşme metinlerinin tek taraflı hazırlanmış olması ve yapımcı 
müesseselerin birlik halinde bazı haklı durumları karşılamak alışkanlığında 

olmayışı sonucunda, finansman masrafları, hesapta olmıyan şarjlar getirmekte ve 

faydalı birikim imkanını yok etmekten de öteye işyerlerini faiz yükü altında 
ezmektedir. 000 



2.11- Görülmektedirki özel bir şartname ile ihale edilen, bir proje yapılarak imal 

edilmesi söz konusu olan ve teslim süreleri orta ve uzun dönemlere sarkan 

işlerde, eskalasyon uygulamasının mutlaka kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde yukarıda sayılan faktörlerin etkisi katmerlenerek geldiğinden müesse- 
selerin kaybı, telafi edilemez boyutlara çıkmaktadır. 

3- DEĞERLENDİRME : 

3.1- Geçmiş dönemde sanayie işlerlik kazandıracak ve ileriye dönük bazı prensiplerin 

ele alındığını görmekteyiz. Japonya'da 2.ci dünya savaşı sonrası özelleştirmeye 
geçme kararının uygulamasında, eski büyük aile şirketlerinin yeniden göreve 
çağrılıp teşvik edilmesine benzer bir düşünceden örnek alınmış olabilir. 
Felsefe olarak, Türkiye'deki büyük kuruluşların yurt dışındaki belli bölgelerde 
her türlü ticari faaliyette ayrıcalıklı temsilcilik yapması bir süre gündemde 

ve uygulamada kalmıştır. Meseli doğu Avrupa ülkeleri ile ticaret, belli firmalar¬ 
dan geçmek zorunda idi. Ancak zamanla, bu düşüncenin sakıncaları akademik çevre- 

lercede ele alınmış ve büyük Amerikan holdingleri dahil "Küçük daha mükemmeldir" 

sonucuna varan bir felsefeyi benimsemişlerdir. Esas düşünce ve tesbitler, yaratı¬ 

cılık ruhunun ve severek - büyük ilgi ile yapılan işlerin, mükemmelliğe katkı 
sağlıyan kuruluşların küçük-orta gruptan geldiğinin farkedilmesi ile belirmiştir. 
Gerçektende ciddi ve temelden sağlam kurulmuş küçük ve orta büyüklükte müessese- 
lerin sağlıklı gelişmeleri sağlandığı takdirde değişime, yeniliklere, yeni 
girişimlere müsait nüveler oluşabilmektedir. 

Bu güne kadar hiçbir köklü yeniliğin büyük müesseselerden çıkmadığı tesbit edilmiş¬ 
tir. r 

3.2- Ülk’emizde sanayici işadamının imajı, çok yanlış ön yargılarla oluşması neticesinde 
kendisine zarar vermiştir ve halen bu haksızlık devam etmektedir. 

Bu yargının, medya, devlet sektörü ve hatta halkımızın gözündeki bu yanlış 
görüntünün değişmesi zorunludur. 
Özünden itibaren bir sanayi kuruluşunun yapısını ana çizgileri ile belirtmek 
istiyoruz. Sanayi kuruluşu nedir, ne yapar ? 
Sanayi kuruluşu, belli bir yerleşim yerinde belli bir tesis kurmak, belli teçhizat 

alet ve tezgahı temin etmek, belli bir teknik ve idari kadro oluşturmak suretiyle 
işe başlar. 

Kanun ve kurallara tamamen uygun kayıtlar tutar, belli belgeleri zamanında ibraz 
eder. İşçisinin bütün ihtiyacını, yemek, yıkanma, doktor, servis hizmetleri 
dahil hatta çevre temizliği, bahçe-ağaçlandırma dahil sağlamak ve bunu devam 
ettirerek sürekli teftiş vermek zorundadır. 

Çalışma sırasında bunalıp iş ceketini çıkaran işçiden, yanıbaşma konulan gözlügü 
takmamasından, her türlü iş kazasından işvereni sorumludur. 
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İşçisine çocuk ve tahsil yardımı ayakkabı, iş elbisesi, havlu, sabun(giderek 
takım elbise) verir. Evlenme, doğum, ölüm yardımı ve ayrıldığında tazminat 
öder. S.S.K. Emeklilik sigortasını, konut edinme fonu, tasarruf fonu... 

sendika aidatı ... gibi vergi ve aidatları tahsil ederek zamanında yatırmakla 

yükümlüdür. 
Demekki bugün küçülmeyi hedef alan "Devletin" kaçındığı işlemleri yerine getirece 

yegâne kurum "Sanayici tipi-îşveren"dir. 
Diğer taraftan yaşamak, sağlıklı ve devamlı bir faaliyet sürdürebilmek için iş 
bulmak, projesini hazırlamak, malzeme ve teknolojisini sağlamak, işçilik ve 
imalâtın bütün sorumluluğunu taşıyarak işi bitirip başarı ile teslim etmek ve 
ayrıca bu kademeye kadar harcadığı masrafları karşılamak üzere hakettiği parayı 
tahsil etmek başarısını da göstermek zorundadır. 

Not edelimki; hiç kimse çalışmayan bir makinayı almaz ve hiç kimse bir defadan 
fazla aldanmaz. 

Her an hesap verecek durumdadır. Her sanayicinin takvimi belli zamanda yapacağı 
ödemelerle doludur(vergiler, sigortalar, bonolar, aidatlar, borçlar). Bunları 
zamanında ve nakit parası ile karşılamak zorundadır. Aksi halde faiz yükü ile 

birkaç ay içerisinde silinecektir. 

Yinede yenilikleri takip etmek, daha iyisini yapmak, ucuz ve kötü mal ile 
rekabet etmek zorundadır. 

Köklü bir ağaç gibi sabit olduğundan (müteahhit gibi bir iş bitince veya tüccar 
gibi satış sağlanınca sayfayı kapatamaz) sürekliliği sağlamak zorundadır ve bu 
nedenle de az kazanca rıza göstermektedir. Değişen para-faiz-işçilik ücretleri- 
hammadde artışları-enflasyon gibi faktörlerden tüccar ve müteahhide göre çok 
daha fazla etkilenmesi bundandır. 

Görülüyorki Sanayici ve sanayi kuruluşları işçinin ve tüketicisinin sömürücüsü 
değil, aksine onların velinimetidir. Devletin en sağlam vergi kaynağıdır. Tıpkı 
tarlaya tohum ekip tabiatla mücadele eden çiftçi gibi ürün yaratır. 
Birçok yeni konuda yan sanayiin kurulması, bunlarla ilgili ticaretin oluşması 
sonuçta gençlerimizin çalışma sahaları bulabilmesinde en verimli saha sanayidir- 
ve buna vesile olan Sanayicinin geniş ve yaygın bir kitledeki yanlış imajının 
değişmesi gerektiği çok açıktır. 

3.3- Türkiye gibi 6Q milyonu aşan bir ülkenin sadece tarım, turizm ve ticaretle 
sağlıklı gelişmesi düşünülemez. 
. Sanayi üretimi ve bunun geliştirilmesi şarttır. 
.-Teknoloji, istendiği anda hemen alınıp uygulanamaz. Şayet belli konularda 

yetişmiş yani üreterek, sorunları yaşıyarak ve çözerek,kendi yerel insanlarını 
kullanma gelenekleri, hammadde ve yan sanayii gibi yerel çevre koşullarında 
imalât yapabilen, projesine hakim olup çeşitleme becerisi edinebilmiş ekipler 
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olmadıkça yeni bir teknoloji üretim sürecine geçirilemez. Esasen bu tür 
beceri 'edinmemiş insan gücü ile sürekli değişim içerisindeki dünyaya uyum 
sağlamak mümkün değildir. 

. Dış firmalarla işbirliği yaparak (herşeyi yeter mükemmellik ve ülkeye 
yarar bırakır mertebede) her konuyu halletmeyi ümidetmek fazla iyimserliktir. 
Zira bir girişimin ülkeye birşey bırakır hale gelmesi ancak karşı tarafın 
insafına bağlı bulunmaktadır. Çok defa belli bir yerli yüzdesine gelmeden 
ve henüz ithal miktarı yüksek iken iş dağılmaktadır. En azından yeni bir model 
değişimini zorunlu kılarak yeniden büyük dış yatırımlara ihtiyaç gösterilmekte¬ 
dir. 

. Bir ülkenin en büyük şansı, kendi ihtiyacını karşılarken kendi insan kaynakları¬ 
nı iş içerisinde yetiştirip, o konuda yaratıcı, proje ve tesis kurabilen,kendi 

başına yeni tipler yapacak düzeye getirmektir. 
. Türkiye'de 1983 sonrası gelişmede, gittikçe artan ithalât (katlanarak büyüyen 

dış borç) ve buna karşılık, kurulan tesislerde hiç bir araştırma-geliştirme 
yani yeni tip~ve gelişme üretecek aşamaya gelinemeyişi, dışa bağımlılığı artır¬ 
maktadır. Kendi başına proje ve tesis kuracak mertebeye yaklaşmış birikimler 

ise silinip kaybolmak sürecine girmiştir. 

İlginç tarafı şudur ki; konunun içerisinde olmıyanlar buna, çağa ve değişime 
uyamadığı için ve kendilerini yenileyemediği için bu müesseselerin küçüldüğü 
veya kapandığı teşhisini koymaktadır. 
Halbuki bu sonuç daha ziyade istikrar ve kararlılık istiyen makina sanayiinde 
enflasyon, kredi faizleri, yüksek işçilik ücretleri, kalitesiz malın rekabeti, 

yanlış ihale usulleri gibi nedenlerle meydana gelmektedir. 

Müesseseler gelişmelerine ayıracak parasal kaynak birikimine ulaşamadan ellerin¬ 
deki bigi ve beceri birikimi ile birlikte dağılıp yok olmaya sürüklenmektedir. 

. Meyazık ki teşvik kredileri ve muafiyet uygulamalarında pekçok ve zamanında 

farkedilemiyen yanlışlıklar yapılmıştır. Bir Polatlı Kazı Mak.Fb.,Yarım kalmış 
takım fb.'binaları, hiç turist uğramıyan -yerlerde teşvik kredileri ile başka 
tesisler kurulması, hiç bir imalâtı veya malı olmıyan ihracatçıların teşvik 
alabilmeleri gibi. 

A- ÖNERİLER : 

A.1- Batı Avrupa ülkelerinde köklü birikimi olan tanınmış firmaların mali kriz 
hallerinde nasıl yönlendirildiklerine şahit olmaktayız, örneğin Amerika'da. 
Esasen belli bir kalitenin altında (herhangi bir konuda) imalât yapmak söz 
konusu olmadığı halde rakip firmaların kartel... yapmaları engellendiği gibi 
haksız ve hesapsız rekabet ile işin yapılmasını tehlikeye koymak veya biribi- 
rini söndürmeye gitmeleri engellenmektedir. 
Büyük mali sorunların aşılmasında ise firmalar, konusu yakın büyük komplekslere 
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dahil edilmek (hatta bazan AEG gibi bir elektrik firması, Daimler-Benz gibi 
otomotiv guruba katılabiliyor) gibi yöntemlerle hayatiyetini devam ettirebiliyorlar. 

!*.2- Ülkemizde aayıaı mahdut büyük kuruluşlara bakıldığında ilgi alanları yelpazesinin 
inanılmıyacak kadar geniş olduğu görülmektedir. 
Tekstil, lâstik üretimi, şişe suyu pazarlama, et ve süt mamülleri, bankacılık ayni 
çatı altında toplanmaktadır. Burada konularda derinliğine inmek yerine ticari 
sirkülasyon ve ciroyu artırıcı yatay istikamette değişik her kanunun ele alındığı 
görülmektedir. 
Bu müesseselerin bu güne kadar yatırım malları ve ağır makina sanayiine ilgi ve 
iltifat gösterdikleri görülmemektedir. 
Görülüyorki makina sanayiinde birleşmeleri oluşturacak ortamlar yaratılmadıkça 

eldeki birikimleri taşıyan ufak-orta müesseseler, sıra ile yok olmak yolundadır. 

t+.3- Büyük ihalelerin giderek büyük paketler halinde yapılmaya yöneldiğini daha önceki 
satırlarımızda belirtmiştik. 
Bu boyutlar önemli finansman ve büyük çapta tesis projeleri yapılması, uygulamada 
iyi kontrol zorunluğunu beraber getirdiğine göre : 

. Parasal açıdan kredi sağlamak, 

. Komple tesisin uyumlu çalışması için genel işleyiş ve ara ünitelerle koordinasyon 
sağlıyacak projelerin yapılması, 

. Yapılanma sürecinde etkin bir kontrol ve müşavirlik hizmetinin önemi aşikârdır. 

îşte bu önemli faktörlerin ürkütmesi sonucu yatırımcı müesseseler makina tesislerinde 
gittikçe daha büyük nisbette anahtar teslimi komple tesis ve ihalesi-ve kredili 
dış firma seçimine yönelmiş bulunmaktadırlar. 

Halbuki, kredi sorununu halledecek (Trading Co.) finansman müesseselerinin oluşması 
halinde sorunun bir kanadı çözümlenecektir. Esasen bugün bankalarımızın birer mevduat 
bankası.olmaktan ileri geçirilmesi gerekir. 

İnanıyoruz ki finans şirketleri uygulaması ile derhal büyük tesislerin genel sistem 
projelerinden itibaren yapılmasını üstlenecek proje gurupları ve hemen ardından 
müşavirlik ve kontrol müesseseleri de kendiliğinden kurulacaktır. 
Yurtdışında iş alabilen inşaat firmalarımıza ilâve iş olarak (otel vs. dışında ) bu 
komple tesislerde ayrıca pek çok iş düşecektir. 
Meselâ Asya Türk Devletlerine hizmet edebilmek ancak bu tip bir düzenleme ile yapıla¬ 
bilir. Bu uygulama uzun yıllardanberi ülkemizde büyük tesisler kuran Japon Marubeni, 

IHI gibi ve İtalyan Konsorsiyum firmalarında v.s. görülmüştür. 

Bu yöntemledirki, bugün iş bulmakta güçlük çeken pekçok makina imalâtçısı(Küçük - Orta) 
müesseseler,"uygun fiatlarla ve Uluslararası ihalelerde bile AvusturyalI, İtalyan 
veya Güney Kore firmalarına rekabet edebilir düzeye çıkacaklardır. 
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4.A- Makina sanayiinde iş alanı açabilecek bazı konular görmekteyiz. 
. Askeri ihtiyaçların yerli sanayie yönlendirilmesinde bugüne kadar yapılan¬ 

lardan daha farklı yöntemler uygulanması, meseli ihtiyaç olan bazı üniteler 
için yapabilir müesseselere prototip siparişi verilmesi gibi. 
Not: Halen işçiden kesilen fonlar yerine bir "araştırma fonu" 

tesis edilerek bu maksatla kullanılması düşünülebilir. 

. Küçük santral ünitelerinin yapımının ileri dönük toplu bir araştırma konusu 
alarak ele alınması. 

Belli tiplerin seçilip, prototip geliştirilmesi ve büyük santrallardar sonra 
veya yanısıra, elektrik, türbin-jeneratör...dahil tamamen yerli imalire dönük 
projeler geliştirmek. 

. Yukarıda bahsettiğimiz finansman Şirketlerinin kurulması, proje-kontrcl 
müesseseler! ve yapımcıların konsorsiyum haline getirilmesine yönelik 

ciddi çalışmalar yapılmalıdır. 

. Türkiye'de Karayolu yapımında öncelik ve yeterlik sınırının aşıldığı kanaatin¬ 
deyiz. Toplu taşımacılığın önceliği tanınarak, elektrifikasyona dayalı 

(akaryakıta alternatif bulmak zorunluğunu gündeme getirmelidir) demiryolu 
nakliyesi, şehirlerde tramvay sistemleri, ekonomik deniz nakliyesinin 
geliştirilip demir yolu ile kolay aktarmasını sağlayıp büyük üretim veya 
tüketim merkezlerine ulaşmak, nükleer enerji ve gerekli yan sanayiini kurmak 

imkânları açıktır. 
Bu gibi stratejik planlamaların Makina Sektörüne, liman aktarma tesisleri, 
mobil vinçler, demiryolu vagon ve araçları, gemi sanayii için vinç ve 

teçhizat imali gibi büyük ölçekte yeni iş sahaları açacağını düşünmekteyiz. 
Ancak bu kabil yeni ve büyük uygulamaların devreye konulmasının "özelleştirme" 

. sloganı dikkate alınsa bile henüz özel sektörün gücünün yetmediği noktalarda 

devlet imkânları ile fırsat yaratılması açısından ele alınırsa mevcut sektör¬ 
lerin "koruma","teşvik" isteklerinden daha adaletli daha yaygın ve kapsamlı 
bir katkısı olacağı muhakkaktır. 
Endüstrinin mühendislik, imalât, montaj ve yan sanayii olarak bir bütün 
teşkil ettiğini düşünürsek bunların biribirinin varlığına neden olması gibi, 

geriye gitme halinde biri diğerinin sönmesine sebep olduğunu unutmamak gerekir 
Benzer hususlara geçen dönem raporlarında da yer yer rastlamış bulunuyoruz. 

Biz^daha detaylı olarak sergileyerek, vakit kaybetmeden gerekli girişimlerin 
başlamasına yardımcı olmak istedik. 

Tekrar çok kısa özetlersek yeni çalışma sahalarının açılması, yerli 

finansman şirketlerinin kurulması ve bankaların sanayideki büyük imalat 
projelerine yönlendirilmesi, yerli mühendislik-müşavirlik firmalarınır 
kurulup, büyümelerinin teşvik ediimesi, yerli teknolojinin (her konuda) 
yaratılmasına yol açmak üzere küçük-orta büyüklükte olup ciddî işler yapmış 
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kuruluşların birikimlerinin yak almağına fırsat bırakmadan bir araya getirilmek 

veya şartlardaki kötülüklerin giderilmesi veyahut çak büyük kuruluşlara katılma
larını sağlamak gibi yapılabilirliği alan ve ileriye dönük verimli çalışmaların 
dikkatle ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 

Sektörümüz, birçok kuruluşa hizmet etmiş almakla beraber ülkemiz ve ihtiyacı olan 

yeni yatırımlara bakıldığında henüz doymuş bir sektör değildir ve gelişmeye 
müsaittir. 

Diğer taraftan bu sektör konusu işlerin Avrupada terkedilmeye başlanmış alması, 
komşu ve yakmdoğu ülkelerle yapılacak komple tesislerde pay alma şansını 
artırmaktadır. 

Böylece sektörümüz,(ikame yolu ile) döviz kaybını önlemek ve dışarıdan yüksek fiyatlar 
la makina alınmasına fırsat vermemek,gerekse istihdam yaratmak açısından etkin

liğini sürdürecektir. 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MAKİNA İMALAT SANAYİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

MAKİNA ELEMANLARI 

ALT KOMİSYONU RAPORU 



I. GİRİŞ 

Makina Elemanları Özel İhtisas Komisyonu olarak 84.82, 84.83, 84.84, ve 84.12 
GTIP No'lu mal guruplarında üretim yapan firmaların mevcut durumu ve 7. Plan 
Dönemindeki projeksiyonları İncelenmeğe çalışılmıştır. Ancak makina elemanları 
olarak çok dağınık sektörlere hitap edildiği için ve maalesef sektördeki fir¬ 
maların ilgisizliği nedeni ile yeterli bilgi temini mümkün olamamıştır. 

Vaklaşık 16 civarında firma'ya yapılan yazışmalar olumlu sonuç vermeyince, 
mevcut anket formu özet hale getirilerek yeniden 8 firmaya faxlanmış ancak 
Dunlardan da sadece 5 adedinden cevap alınabilmiştir. Bu rapor sektörün bü¬ 

yüklüğüne göre değil,sadece cevap veren bu firmaların bilgilerinin derlenme¬ 
sine göre oluşturulabilmiştir. 

II. MEVCUT DURUM 

II. 1. Sektördeki Kuruluşlar 

Sektör; Rulman, Dişli ve Dişli kutuları, Varyatörler, Transmisyon Kayışları ve 
Conta üreticilerini kapsamaktadır. 

Sektörde yeralan aşağıdaki firmalarla temas kurulmuştur. 

1- ORS 

2- Hema Dişli 
3- Pankurt Dişli 
4- Remas 

5- Zet Redüktör 

6- Yılmaz Redüktör 

7- Asmaş A.Ş. 
8- Limöz A.Ş. 
9- Imak Dişli 

1Q- Sönmez Dişli 
11- Pakin Dişli 
12- Tisan 

13- Dişli San. 
14- Arsal Cam San ve V-Kayışları 
15- Gürsoy Conta 
16- Temel Conta 

»r 

Bunlardan cevap verenlere göre şu bilgiler özetlenebilir. 
Tamamı özel sektör mülkiyetindedir. 
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KKO Kapasite 
Kuruluş Adı Yeri Üretim Konusu KaDasitesi (%) İlavesi 
ORS Ankara Bilyalı Rulman 14 Mil. Ad. 87 Yapılıyor 
(İsmi saklı) İstanbul Dişli redüktör 60 -

Pankurt " Dişli ve D Kutusu 60 Yapılıyor 
I-Mak 11 Redüktör Varyatör 30,000 Birim 85 -

Remas " " " " " 67 Yapılıyor 

11.3. Üretim ve Üretim Yöntemi 

Rulman sektöründe üretimin AT ve EFTA'da kullanılan teknolojilere çok yakın olduğu, 
bazı otomasyon ilaveleri ile mevcut tesisin rakip teknolojilerle rahatlıkla rekabet 
edebileceği tespit edilmiştir. 

Dişli ve Redüktör sektöründe ise çok sayıda firma olduğu için teknolojik yapı firmalara 
göre değişiklik arzetmekle birlikte AT ve EFTA teknolojisinden uzak olunduğu ve ilave 
yatırımlar olmaksızın rekabet şansının olmadığı anlaşılmaktadır 

a) Üretim Girdileri 
Sektörün ana girdilerinin çelik, kesici takım ve kimyasal maddeler olduğu bilinmektedir. 
Ancak, 3 firma dışında yerli ve ithal miktarlar ve temin bedelleri bildirilmediği için genel 
bir miktar tablosu yapmak mümkün olmamıştır 

b) Ürün Standartlan 
Tüm cevap veren firmalar TSE ve DİN normlarına uyduklarını beyan etmişlerdir Sadece 
rulman sektöründe ISO-9002 belgesi vardır 

c) Üretim Miktarları 

Firma Adı Ürün Birim 1988 1989 1990 1991 1992 
ORS Bil. Rulman Mil.Ad 7,35 9,60 9,30 9,10 10,60 
(İsmi saklı) Dişli redük. Ton 40 40 40 40 40 

Pankurt Dişli veD.Kutu " 150 160 170 170 180 
I-Mak Redük. Varya. " 15 15 15 15 15 
Remas M II " 2,0 2,5 1,5 1.1 2,3 

d) Üretim Değerı(Milyar TL.) 

Firma Adı Ürün 1988 1989 1990 1991 1992 
ORS Bil.Rulman 35 70 100 150 250 

(İsmi saklı) Dişli redük. 0.6 
Pankurt Dişli veD.Kutu 8 12 16 20 24 

I-Mak Redük. Varya. 4 5 6 7 8 

Remas " 11 3,5 4,2 5,6 8,6 9,9 
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II. 4 Dış Ticaret 

Rulman hariç diğer sektörlerde ithalat olmadığı, gene Rulman ve iki dişli 
firması hariç diğer firmaların ihracatının da olmadığı saptanmıştır. 

Sektörde yaklaşık yıllık 10 mio $ tutarında hammadde ve yarımamul ithalatı 
yıllara göre değişken olarak 1-4 milyon $ ihracat yapılmaktadır. Hammadde 
alımlarının ağırlığını alaşımlı çelikler oluşturmaktadır. Rulman sektöründe 
yarı mamul olarak bilya ithalatı, dişli redüktör sektöründe ise rulman ve 
kaplin ithalatı yapılmaktadır. Toplam ithalatın 5 yıllık ortalaması gözönüne 
alındığında 7 milyon dolarlık bölümü AT ve EFTA'dan geri kalan kısmı iÇe 
Japonya'dan yapılmaktadır. 

Mevcut verilere göre Dişli sektöründe toplam yıllık 500 000 $' 11k, rulman sek¬ 
töründe ise yıllara göre ortalama 3 Milyon î'lık ihracat yapılmaktadır. İhra¬ 
catın tamamına yakın kısmı AT ve EFTA ülkelerine yapılmaktadır. 

II. 5. STOK DURUMU 

Tüm sektörlerde imalat ağırlıklı olarak alınan siparişlere göre yapıldığı 
ve dişli sektöründe standart bir tüketim trendi sözkonusu olmadığı için stok 
hareketleri olmadığı ve stok düzeylerinde büyük değişiklikler oluşmadığı 
belirtilmiştir. 

II. 6. YURT İÇİ TÜKETİM 
Halen yurtiçi tüketim miktarları sektördeki mal guruplarına göre aşağıdaki 
miktarlarda tahmin edilmektedir. 

Dişli sektöründe cari fiyatlarla yurtiçi tüketimin temini mümkün olmamıştır. 
Rulman sektöründe ise toplam yurtiçi tüketim ithalat ve yerli üretim toplamı 
140 milyon $ seviyesindedir. 

II. 7 FİYATLAR 

Sektörde fiyat yapısı ile ilgili bilgi temin edilememiştir. 

II. 8 İSTİHDAM 

Ankete cevap veren firmalara göre istihdam durum özeti şöyledir. 

Dişli 
Dişli Kutusu Varyatör 
Rulman (Bilyalı) 
Rulman (Makaralı ve 

400 ton 

7500 ton 

17 000 000 Adet 

6 000 000 Adet 
iğneli) 
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ORS REMAS IMAK P ANKURT (“/ 
Yüksek Teknik 30 7 4 10 

Eğitim İdari 10 2 -

Orta Teknik 90 5 

Eğitim Memur 40 4 - 20 

İşçi Kalifiye 420 56 44 70 

Vasıfsız 40 - -

Toplam Çalışan Sayısı 630 74 53 100% 

111. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

I1I.1. GENEL POLİTİKA 

Sektördeki firmaların genel kanısı üretim verimliliğinin arttırılması ve yatırımların 
teşvikinin sağlanması halinde sektörün yurtdışı rekabet şansı vardır. Ancak, özellikle dişli 
ve redüktör sektöründe taleplerin düzensiz olması üretim programlarının yıldan yıla 
büyük değişikliklere uğramasına ve üretimin verimsiz olmasına yol açmaktadır. Rulman 
sektöründe pazar bilgileri ve üretim tam bir uyum içindedir. Tüm sektörde ihracat 
potansiyeli mevcuttur, önümüzdeki plan döneminde sektör daha çok yurtdışına açılmağa 
zorlanmalı, böylece kalite konusunda da belirli asgari hedefler zorlanmalıdır. 

111.2. TALEP PROJEKSİYONU 

1993-1999 Yılları Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

1993 

Dişli (Ton) 400 
Dişli Kutuları (Bin Ton) 7,5 
Bilyalı Rulmanlar(Milyon Ad.) 17,5 

1993-1999 Yılları Yurtiçi İhracat Projeksiyonu 

1993 

Dişli (Ton) 100 
Dişli Kutulan (Bin Ton) 0,50 
Bilyalı Rulmanlar (Milyon Adet) 3 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 
200 300 400 500 600 700 
0,65 0,75 1,00 1,20 1,40 1,65 
4 6 7 8 9 10 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

450 500 580 650 750 850 

7,6 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 
18,0 20,0 21,5 23,0 25,0 27,0 
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III. 3. ÜRETİM HEDEFLERİ 

1993 - 1999 Üretim hedefleri 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dişli 650 1 770 t 1190 t 1300 t 1750 t 2170 t 3230 t 

Dişli Kutusu 7400 t 7500 t 8500 t 9700 t 14200 t 17200 t 19500 t 

Bilyalı Rulman(MeA) 12.5 Mio 14.5 Mio 17 Mio 20 Mio 22 Mio 25 Mio 26 Mio 

III. 4. İTHALAT PROJEKSİYONU 

a) Bitmiş ürün bazında 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Dişli 500 t 550 t 600 t 650 t 700 t 750 t 800 t 

Dişli Kutusu 5000 t 5500 t 6000 t 6500 t 7000 t 7500 t 8000 t 

Bilyalı RulmaniA4s.Y\ 7.5 mio 7 mio 9 mio 8.5 mio 9 mio 9 mio 11 mio 

b) Yarı-Urün ithalatı (Milyon $ olarak) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Dişli ve Dişli 1 1.2 2 2.5 2.75 
Kutusu 

Bilyalı Rulman 2.5 2.7 3 3.2 3.5 

c) Gelecek 5 yıl Hammadde ithalatı (Milyon $ olarak) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Dişli Sektörü 1.5 2.25 2.6 3.3 4.0 

Rulman Sektörü 10 11 12 13.5 15 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

İncelenen her iki sektörde de sektörlerin özelliği dinamiklik ve sürekli 
yenileme gerektirmesidir. Bu nedenle en güncel teknolojiler kullanılmalı, 
mevcut ölçeklerin küçüklüğü nedeni ile az olan yurtdışı rekabet şansını 
arttırmak için ölçekler büyütülmeli, yeni kapasite yatırımlarına gidilmelidir. 

Yeni ve modern teknoloji yatırımları daha az malzeme kullanımı, daha hızlı 
üretim, daha düşük işçilik maliyetleri avantajını birlikte getireceğinden 
rekabette büyük avantaj sağlanacaktır. 

Bu bilişte olan sektör firmalarından ORS, REMAS, PANKURT yeni yatırımlar 
planlamaktadırlar ve bu amaçla teşvik belgesi almışlardır. 

Gerçek yurt içi talep projeksiyonları ve gerekse ihracat potansiyeli düşünülen 
yatırımların daha da büyütülmesi, yeni kapasite, yeni teknoloji ile verim 
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artırıcı çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Yapılacak yatırımlar ile yeni plan dönemi sonuna kadar bugünkü kapasiteler 
hemen hemen ikiye katlanmakta ancak sektörün özelliği nedeni ile önemli 
ölçüde işgücü gerektirmemektedir. Dolayısı ile kurulu tesislerde verim art¬ 
tırılacak ancak istihdam katkısı önemsiz kalacaktır. 

V. SONUÇ, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

Sektör yatırım teşvikleri ve mevcut yapısı ile desteklenir, halen enbüyük 
sorun olan ölçek küçüklüğü giderilir ise kısa ve uzun vadede AT ve EFTA 
pazarlarında rekabet şansı olacak bir sektör olarak görülmektedir. 

Mevcut pazar yapısında B.D.T., K.t.I.B. ve Ortadoğu Pazarları dahi dikkate 
alınmadan yeterli talep olduğu, üretim azlığı nedeni ile ithalatın büyüyerek 
devam edeceği, anlaşılmaktadır. Mevcut sanayinin ithal ikamesi açısından çok 
büyük değerler yarattığı, ayrıca düşük değerlerde de olsa ihracat dövizi 
kazandırdığı görülmektedir. Sektör yapısı itibarı ile hem rulman üretiminde 
hem de dişli üretiminde katma değeri çok yüksek bir sektördür. 

Rulman sektöründen örnek vermek gerekir ise hammadde maliyeti 0.70 $/kg olan 
çeliğin 12 Ş/kg’ 1 ık mamule dönüşmesi sözkonusudur ki makina imalat sanayinde 
bilinen en yüksek katma değerdir. 

AT ve EFTA pazarlarında rekabet açısından sektörün temel sorunları : 

1) Ölçek küçüklüğü ; Kapasite arttırıcı yatırımların kredi ile gerçekleşti¬ 
rilmesi halinde kredi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile rekabette 
aşırı finansman maliyetinin ortaya çıkması 

2) Hammadde temininde maliyet; Rekabet sözkonusu olan ülkelerde hammadde 
yerel olarak temin edilebildiği için navlun giderleri ve stok maliyetleri 

yerli üreticinin ilave olarak ödemek zorunda olduğu masraflardır. 

3) î şç i 1 ik Maliyetleri; Sektör AT ve EFTA ile karşılaştırıldığında en büyük 
avantajı işçilikten kazanmaktadır. Gerek çalışma saatleri gerek saat ücretleri 

AT ve EFTA1lı rakiplere göre avantaj sağlamaktadır. Ancak net işçilikler 
üzerine binen aşırı vergiler bir tür istihdam vergisine dönüşmekte bu da hem 
sektörün bu avantajının kaybolmasına hem de yeni istihdamdan caydırıcı olma¬ 
sına neden olmaktadır. 

4) Enerji Maliyetleri ; özellikle elektrik enerjisini AT ve EFTA ile karşılaş¬ 
tırmalı olarak en pahalı kullanan ülke Türkiyedir. 
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Devletin KIT'leri verimli çalıştıramama , ama buna rağmen özelleştirmekten 
kaçınma politikaları nedeni ile sektördeki sanayici enerji'ye aşırı fiyat 
ödemek durumundadır. 

Diğer sektörlerde hammadde ve enerji temini için devlet tekeline mahkum diğer 
firmaların da ortak sıkıntısı, belki de biiyük ölçüde enflasyonun nedeni de 
budur. 

Bu sorunlara rağmen sektörün yaşatılması ve geliştirilmesi için: 

A- Yatırımların teşviki ve gerekirse sübvansiyonu sağlanmalı, kredi maliyetleri 
ucuzlatılmalı, yatırım yapmak, birşey üretmek cazip hale getirilmelidir. 

B- Tüketici ve yerli üreticinin korunması için tüm sektör için zorunlu 
standart uygulaması getirilmeli, standart dışı malların ithalatı engellen¬ 
melidir. Bu konuda, Gümrükler ve TSE işbirliği yapmalı Standart dışı mal 
ithalatı da sanayici sorumlu sanayici sorumlu-Devlet mercini bilmelidir. 

C- Belli bir ölçek büyüklüğü sağlanana kadar mevcut sektörler ithalata karşı 
korunmaya devam etmeli bu amaçla gümrük birliğine kademeli bir geçiş plan¬ 
lanmalıdır. Sektörde uluslararası rekabet edilecek firmalar ortalama 90 - 100 

yıllık geçmişe ve üretim tecrübesine sahip firmalardır. Ancak genç sektörümüz 
bunlarla da rekabet edilebileceğini kanıtlamıştır. Gümrük birliği her bakımdan 
tüm sektörlere bir dinamizm kazandıracaktır, ancak bunun bir geçiş dönemi 
olmadan yapılması yeni doğan sanayinin sokağa terkedilmesi olacaktır. 
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VII BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

MAKİNA İMALAT SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

"SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI" ALT KOMİSYONU 

RAPORU 
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DPT VII BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

MAKİNA İMALAT SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI ALT KOMİSYONU 

GÖREV DAĞILIMI 

BAŞKAN: Ahmet Doğan IŞIK 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

Yerli Katkı ve Sınai Entegrasyon Şb.Md. 

RAPORTÖR : Saltuk DÜZYOL 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Uzman 

ÜYELER Adnan ÖZER 

MKEK Genel Müdürlüğü 

Şb.Md 

Müyesser SANDIKÇIOĞLU 
Roketsan A Ş. 

Yatırımlar Fiyatlandırma Md 

Selçuk DEDA 

Nurol Makma A Ş. 

Program Müdürü 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Devlet Planlama Teşkilatının VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, Makına imalat Sanayii Özel İhtisas Komisyonu bünyesinde kurulan Savunma 
Sanayii Ekipmanları Alt Komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve hazırlanan rapor ekte 
sunulmuştur. 

Söz konusu rapor ile, savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik düzenlemelerde dikkate 
alınmak üzere, savunma sanayicilerinin kollektif düşüncelerinin bir sentezi, sektördeki 

mevcut altyapının durumu ve gelişme imkanları, sektörün genel problemleri ve kuruluşların 
bu problemlerin çözümündeki beklentileri verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, 

komisyon çalışmalarının “yalnızca silah ve mühimmat, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve 

bunların akşamı” ile sınırlandırılması ve hava ve deniz savunma sistemlerinin kapsam dışı 
bırakılması sebebiyle, aslında çok geniş bir yelpazede düşünülmesi gerekli olan savunma 

sanayii altyapısının bütün yönleriyle ele alınması mümkün olmamıştır 

Bilindiği üzere, genel ekonomik ve sınai yapının bir parçası olarak diğer sektörlerdeki 

faaliyetlere benzerlik göstermekle beraber, savunma sanayii kendine has bazı özellikleri haiz 
bulunmaktadır. Bunlar; kullanılan ilen teknoloji, hedeflenen yüksek kalite, az sayıda 

müşteriye hitap eden ve politik etkilere maruz kalabilen bir pazar, üretim için ihtiyaç duyulan 

büyük ve özel yatırımlar vb gibi hususlardır. Bu nedenle, savunma sanayiinin yalnızca 

makına imalat sanayiinin bir parçası gibi düşünülemeyeceği ortadadır. Sektörün kullandığı 

teknoloji ve yetişmiş ınsangücünün seviyesi, yüksek kalite standartları, rekabet şartları ve 

özel pazar yapısı sebebiyle, savunma sanayiinin kalkınma planlarında başlı başına bir sektör 

olarak ele alınması uygun olacaktır 

Savunma sanayiini geliştirmeye yönelik bir genel model üzerinde değerlendirmelerde 

bulunmadan önce, ülkemizin mevcut imkanlar çerçevesinde sahip olduğu tüm opsiyonların 

gerçekçi bir muhasebesinin yapılması ve bu alanda şartların dikte ettiği asgari hedeflerin ve 

ulaşılması planlanan seviyenin tesbiti gerekmektedir. 
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Türkiye'nin, gerek milli bütçe ve gerekse fon uygulamaları ile savunmaya tahsis edebildiği 
kaynaklar toplamı yıllık 6.0 milyaı dolara ulaşmaktadır. Bu meblağın personel ve diğer can 
harcamalar dışında kalan 2.5-3.0 milyar dolan ise savunma teçhizatı ve hizmetten alımma 

tahsis edilmektedir. Kuşkusuz, Türkiye gibi çok yönlü tehditlere manız bir ülkenin 
savunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerı'nin 1950’lerden bu yana birikmiş modernizasyon 

ihtiyacının karşılanması bakımından bu sınırlı meblağ yetersiz kalmaktadır. Ancak, yerli 
savunma sanayii altyapısının belli bir plan dahilinde geliştirilmesi ve desteklenmesi 

bakımından bu meblağ yeterli bir büyüklüğe sahip bulunmaktadır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
2030 yılına kadar olan savunma sanayii hizmet ve teçhizat ihtiyacı toplamının 150 milyar 

dolar mertebesinde olacağı dikkate alındığında ise, savunma teçhizatı tedarığine yıllık bazda 

tahsis edilen kaynakların bu zaman süresince azalmayıp tersine yıldan yıla artan bir seyir 

takip edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, ülkemizin bilimsel ve teknolojik altyapısının seviyesi ve ihracat imkanları 

dikkate alınarak, sınırlı olmakla birlikte Türkiye’nin ekonomik büyüklükleri içinde büyük bir 

rakamı ifade eden sözkonusu kaynağın yatırım fizibilitesi açısından belli kriterler 
çerçevesinde kullanılması ve mümkün olan azami ölçüde yerli sanayiye yönlendirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bu istikamette gerçekleştirilecek çalışmalarda gözönünde 
bulundurulmasında fayda mülahaza edilen bazı tesbıtleri aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür. 

Sanayileşme ve rekabet gücü açısından bölge ülkeleri arasında önde gelen, AT ülkeleri ile 
de mukayese edilebilecek bir seviyede bulunan Türkiye’nin, henüz istenilen hedeflere 
ulaşamamış olduğu görülen bilimsel ve teknolojik altyapısı gibi, araştırma-gelıştirme, 
bağımsız dizayn ve teknoloji üretme kabiliyetlerinin de sınırlı olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, geliştirme, üretim ve yatırım fizibilitelerinin sağlanmasında güçlükler çekileceği 
bilmen bağımsız programlar yerine, savunma sanayiinde kısa ve orta vadede temel altyapının 
henüz oluşturulamadığı alanlarda, öncelikle teknoloji transferine dayalı bir sanayileşme 
modelinin benimsenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ne ölçüde büyük olursa olsun, tek müşteriye 
bağımlı bir sanayileşme modelinin sakıncaları gözönünde bulundurularak savunma 
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ürünlerinin ihracatı konusuna özel bir öncelik ve önem verilmesinde ve bu alandaki ihracat 

politikalarının, dış politika uygulamalarına paralel olarak Devlet yönlendirmesinde 

geliştirilmesinde zaruret olduğu değerlendirilmektedir Savunma sanayii altyapısı geliştirme 
stratejisinin temel prensibi olması gerektiği düşünülen teknoloji transferinin, savunma 

ürünleri ihracatında uluslararası düzeyde ilk etapta karşılaşılabilecek imaj sorununun da 

çözümüne yardımcı olacağı düşünülmektedir 

Türkiye’de savunma sanayii alanında 1980’lere kadar edinilen tecrübelerin ortaya 
koyduğu bir diğer tespit ise, kamu işletmelerinin, yapısal sınırlamaları nedeniyle diğer birçok 

alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de lokomotif görevi yapmakta yetersiz kaldığı ve 
Devlet yönlendirmesi ile, özel sektörün bu alanda aktif olarak yer almasının sağlanması 
gerektiği hususudur Geçmişte uygulamaları görülen ve günümüze kadar uzanmış örnekleri 
bulunan kamu sahipliğindeki savunma sanayii işletmeleri, statik yapılan, sınırlı ihracat 
potansiyelleri, gelişmelere kapalı yapıları, politik etkiye açık istihdam politıkalan ile, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında hızlı bir gelişim içerisine giren Savunma Sanayiinin gereklerine 
ayak uyduramamıştır. 1980’lerden itibaren uygulamasına geçilen, savunma sanayiini özel 

sektöre açarak dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen; yabancı üreticilerin, belli bir 
geçiş dönemi süresince yerli ortakları ile birlikte üretimin her aşamasında aktif sorumluluk 

aldıkları “Ortak Yatırım Şirketi” modelinin benimsendiği politikalar neticesinde bugüne 

kadar kaydedilen ilerlemeler, sözkonusu politikaların isabetliliğine işaret etmektedir. Bu 
politikaların, teknoloji transferine dayalı yerli üretim programları ile savunma sanayii 

altyapısını gelıştırrerek yan sanayiye ış ve teknoloji aktardığı, yurtdışına gitmekte olan döviz 

miktarı ve dolayısı ile savunma teçhizatı alımlarının ödemeler dengesi üzerindeki negatif 

yükünü azalttığı, yeni yatırımlarla yeni istihdam olanakları ve özetle birçok alanda ülke 

ekonomisine ve sanayiine katma değer yarattığı görülmektedir Bu nedenle, savunma sanayii 

alanında kamu kesiminde halen sürdürülmekte olan uygulamaların dikkatle gözden 

geçirilmesine ve stratejik nitelikte olmayan faaliyetlerin özel sektöre aktarılmasına ihtiyaç 
duyulduğu değerlendirilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geniş boyutlu ihtiyaçları, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek 

üretim programlarını fızibl kılabilecek nitelikteyse de, Ülkemizin ekonomik ve sınai 
gerçekleri dikkate alınarak kaynak kullanımı fizibilitesinin temini açısından savunma 
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teçhizatı üretiminde uluslararası konsorsiyumlara iştirak konusunun da önemli bir alternatif 
olarak ele alınmasında fayda görülmektedir. 

Savunma sanayii geleneksel olarak teknolojinin itici güçlerinden biri olmuştur. Hızla 
gelişen yeni teknolojilerin öncelikle savunma sistemlerinde uygulama alanı bulması, ülkelerin 
bu alana önemli finansman kaynağı ve yetişmiş insangücü tahsis etmelerine neden olmuştur. 
Bir ülkenin dış politika uygulamalarının yaptınm gücü niteliğindeki askeri varlığının en başta 
gelen unsurları arasında yer alan savunma sanayiinin, önümüzdeki dönemlerde de Devlet 
desteği ve yönlendirmesinde önemini muhafaza edeceği değerlendirilmektedir. Türkiye’nin 
de, gerek teknolojik altyapısının gelişimine ve gerekse asken altyapısının desteklenmesine 

sağlayacağı katkı dikkate alınarak, önümüzdeki 35 yıllık dönemde 150 milyar dolarlık bir 
harcama yapılması beklenen silah, araç ve gereç tedariği çerçevesinde, üretim ve tedank 
faaliyetlerim mümkün ve ekonomik olduğu ölçüde yurtiçine yönlendirecek mahiyette 
istikrarlı bir polıtka izlemesinde zaruret olduğu değerlendinlmektedir. 

Bu nedenle, geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında, özel sektörün de aktif iştiraki ile savunma 
sanayii alanında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’mn faaliyetleri neticesinde Ülkemizde teşkil 
edilen yeni yapılanmanın geliştirilerek muhafazasında ve yine bu teşkilat bünyesinde 

oluşturulan kadroların, ulaşılan uzmanlık seviyesi paralelinde çalışmaları giderek daha geniş 

ölçüde yönlendirmesinde fayda görülmektedir. 

Yukanda yer verilen tespitlerin ışığı altında; 

-Türk Silahlı Kuvvetlerı’nin silah, araç ve gereç ihtiyacının mevcut tesislerde bulunan 

imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesi suretiyle karşılanmasına öncelik verilmesinde ve proje 

bazında tesis kurulmasından kaçınılmasında, 

-Temel altsistemler bazında bilimsel ve teknolojik altyapı tesis edilmesine yönelik 

tedbirlerin alınmasında ve sistem entegrasyonunda uzmanlaşma ile aynı sistemlerin farklı 

platformlara uygulanması konulanna öncelik ve ağırlık verilmesinde, 
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-Silahlı Kuvvetler bünyesinde faaliyet göstermekle birlikte, izlenen istihdam ve ücret 

politikaları ve dolayısı ile yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretim fizibilitesini sağlamakta 
zorlanan tesislerden kritik nitelik taşımayanların ve özel sektörden de temin edilebilecek 

nitelikte hizmet sağlayanların, mevcut kabiliyetlerin muhafazası ve mümkün olduğu ölçüde 

geliştirilmesi şartı ile elden çıkarılarak özelleştirilmesinde ve bu hizmetlerin serbest rekabet 

ortamı içerisinde özel sektörden temin edilmesinde, sağladıkları hizmet ulusal güvenlik 

açısından özellik ihtiva edenlerin ise rekabet koşulları altında faaliyet gösterecek bir yapıya 

kavuşturulmalarında, 

- Bu şekilde özelleştirmeden sağlanacak gelirler ve tesislerin elden çıkarılması ile personel 

ödemelerinin, tesis işletme ve idame giderlerinin ortadan kalkmasından elde edilecek 

tasarrufların, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kamu sahipliğinde faaliyetine devam 
etmesinde zaruret görülen savunma sanayii tesislerinin modernizasyonunda kullanılmasında 

ve bu kuruluşların en efektif şekilde ve büyüklükte çalışabilecek yapıya kavuşturulmalarında 

fayda mülahaza edilmektedir 
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I giriş 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması : 

Savunma Sanayii Sektörü, bünyesinde Türk Savunma Sanayii'nin nihai ürün bazında 

üretim ve hizmet sağlayan kuruluşlarının, ve bu kuruluşlarda sağlanan ürün ve hizmetlerle 
ilgili kabiliyet ve kapasitenin irdelenmesi gereken bir sektör olması sebebiyle çok geniş bir 

alanı kapsamaktadır Savunma sanayiinin sivil sanayiden ayrı düşünülemeyeceği 
değerlendirildiğinde, bu sektörde ilgili yarı mamul ürün ve üreticileri, imalat ve müşavirlik 

hizmetleri veren kuruluşların da yer alması gerektiği anlaşılacaktır. 

Ancak, Savunma Sanayii Ekipmanları Sektörü'nün oldukça geniş bir yelpazeyi kapsaması 
ve içerdiği bazı konuların diğer sektörlere ait alt komisyonlarda inceleniyor olması sebebiyle, 

sektör aşağıda Gümrük Tarife İstatistik ve Pozisyon Numaraları ile belirtilen faaliyet 
alanlarındaki ana mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır : 

87.10.00.11 Tanklar, Zırhlı Savaş Araçları 

87.10.00.91 Tanklar ve Zırhlı Savaş Araçlarına ait diğer aksam 

Çeşitli Silah ve Mühimmat 

93.01 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç) 

93.02 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 

93.03.10 Ağızdan doldurmak ateşli silahlar 

93.03.90 Diğerlen 

93 .04 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları 
gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç) 
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93.05.10 Revolverler ve tabancalara ait aksam, parça ve aksesuarlar 

93 05.90.91 Diğerleri 

A. 93 .01 pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar 

B Diğerleri 

93 .06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri 

harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut 

sıkıştırıcıları dahil) 

93.06.30.91 93.01 pozisyonundaki hafif makınalı tabancalara ait fişekler ve bunların 

aksam ve parçaları 

93.06.30.92 Diğerleri 

93.06.30.93 Harp silahlarına ait fişekler ve bunların aksam ve parçaları 

93.06.90.91 Diğerleri 

93 .07 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzen silahlar ve bunların aksam 

ve parçalan ve bunların kın ve kılıfları 
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II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

1. SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR : 

"Savunma Sanayii Ekipmanları Sektörü”nde faaliyet gösteren ve raporun hazırlanmasına 

katkıda bulunan kuruluşlar aşağıda yer alamaktadır : 

(*) SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

İnönü Bulvarı, Kırazlıdere Mevkii 06100 B.Evler / ANKARA 

Tel : (312) 417 23 26 Faks : (312) 417 32 66 

(*) MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜHİMMATSAN 

Mühimmat San. ve Tic, A Ş. Gn. Müd.lüğü / KIRIKKALE 

Tel : (318) 224 30 00-224 28 34 Faks : (318) 224 28 94 

ÇANSAŞ 

Çankın Silah San ve Tic. A Ş. 
Yapraklı Yolu 4.km. 18060 ÇANKIRI 

Tel : (376)213 15 21 Faks : (376)213 24 85 

ELROKSAN A Ş. Gn. Müd.lüğü, Elmadağ / ANKARA 

Tel (312) 863 46 80 (5 Hat) Faks : (312) 863 27 48 

FİŞEKSAN A Ş„ Çiftlik / ANKARA 
Tel : (312)211 01 62 (6 Hat) Faks : (312)211 01 42 

SİLAHSAN Hafif Silah San, ve Tic. A Ş. KIRIKKALE 
Faks : (318) 224 28 95 
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AV FIŞHK San. ve Tic. A Ş. 06270 Kayaş / ANKARA 

Tel : (312) 372 30 00 Faks : (312) 372 34 44 

ÇELİKSAN Çelik ve Ağır Silah San. ve Tıc.A.Ş KIRIKKALE 
Tel : (318) 224 30 00 

(*) ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A Ş. 

Samsun Karayolu 40.km Elmadağ / ANKARA 
Tel . (312) 863 42 00 (7 Hat) Faks :(312)8634208 

(*) FMC-NUROL Savunma Sanayii A Ş. 

Oğulbey Mevkii, Konya Yolu 8. km, Gölbaşı / ANKARA 
Tel (312) 484 00 77 (20 Hat) Faks (312) 484 00 71-73 

(*) OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayi A Ş. 
Eski Londra Asfgaltı No:20 34590 Bahçelievler / İSTANBUL 
Tel : (212) 555 15 40 Faks : (212) 556 02 20 

(*) NUROL MAKİNA Sanayi ve Ticaret A Ş. 
Avrupa Hun Bulvarı No: 6 Organize Sanayi Bölgesi Sıncan / ANKARy 

Tel : (312)267 05 30 (10 Hat) Fax : (312)267 01 55 

(*) HUĞLU Av Tüfekleri Kooperatifi 
Huğlu/Beyşehır/KONYA 
Tel : (332) 516 11 53 Faks : (332) 516 10 32 
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Tablo 1: 

SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ KURULUŞLAR 

SIRA 

NO 

Kuruluşun 

Adı Yeri Mülkiyeti Üretim Konusu 

1 MÜHİMMATSAN Kınkkale Kamu/MKEK Tahrip mermileri, obüs mermisi, roket 
harp başlığı, 500 lb. tahrip bombası 

2 ÇANSAŞ Çankırı Üçaksavar topları, ZMA için 25mm.top 

3 ELROKSAN Ankara Muhtelif roket 

4 FISEKSAN Ankara Muhtelif kalibrede fişek 

5 SİLAHSAN Kınkkale Otomatik ve makınalı tüfekler, 

Tabancalar 

6 AV-FİŞEK Ankara Av fişekleri 

7 ÇELİKSAN Kınkkale 155 mm. K/M Obüs 18 mm. havan, 

105 mm. tank topu 

8 FNSS A Ş. Ankara Özel Zırhlı Muharebe Aracı 

9 ROKETSAN A Ş. Ankara Kamu(%30) Stınger Uçuş Motoru. Stinger Fırlatma 

Motoru 

10 OTOKAR A.Ş İstanbul Özel Zırhlı Tekerlekli Taktik Araç 

11 NUROL MAKİNA Ankara Özel Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı 

(Prototip) 

12 11UĞLU Kooperatifi Konya Özel Av Tüfekleri 
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2 MEVCUT KAPASfTE VE KULLANIMI : 

a : Mevcut Kapasite D : Kapasite Kullanım Oranı (%) 

Tablo 2. Savunma Sanayii Eklpmanlan Sektöründe Kurulu Bazı Ürünlerin Kapasiteleri 

SIRA 
NO: ANA MALLAR 

KAPASİTE 
BİRİMİ 

19 88 

(a) %(b) 
19 8 9 

(a) %(b) 
19 90 

(a) %(b) 
19 9 1 

(a) %(b) 
19 92 

(a) %(b) 
1 9 3 

(a) %(b) 

1 FİŞEKLER ( x1000) 
(muhtelif çapta) 
(93.06.30.91) 

Adet 60000 70 60000 61 60000 75 60000 72 “ “ “ " 

2 AV FİŞEKLERİ (x1000) 
(93.06.21.00) 

Adet 26000 91 26000 95 26000 88 26000 77 26000 91 2600 89 

3 TABANCALAR 

(muhtelit çapta)(93.02) 
Adet 14000 111 14000 63 14000 66 14000 64 14000 65 1400 114 

4 ZIRHLI MUHAREBE ARAÇLARI Adet 120 100 155 100 35 100 
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3. ÜRETİM 

a ÜRETİM YÖNTEMİ - TEKNOLOJİ : 

Savunma Sanayii ekipmanları, genelde know-how, üretim metodları ve kalite standardları 
itibariyle yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdir. Ülkemizde, modern anlamda, yeniden 
yapılanma süreci içerisinde bulunan sektörde, bugüne kadar uluslararası düzeyde teknik 
işbirliği ve teknoloji transfen vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Yapılan üretimlerin büyük 
çoğunluğu, M S B ’nca belirtilen ihtiyaçlara yönelik olarak iç piyasada tüketilmekte ve 
kullanılan teknolojinin genelde eski olması, NATO'nun AQAP (Allied Quality Assurance 
Publıcations) Sertifikalarını henüz haiz olmayan firmalarca üretilmesi, sermaye ve kapasite 
yetersizliği, hammadde teminindeki güçlükler ve aşın istihdam gibi problemlenn yol açtığı 
yüksek maliyetler sebebiyle dış pazar imkanı bulamamaktadır. 

Halen A.B.D., AT ve EFTA ülkelerinin sahip olduğu teknolojik imkanlar ile 

karşılaştırıldığında, henüz yapılanmasını tamamlayamamış durumdaki Türk Savunma 
Sanayıı’nin rekabet gücü yetersizdir, 

b. ÜRÜN STANDARTLARI : 

Savunma sanayii ekipmanları üretimi, diğer sınai faaliyetlerle mukayese edildiğinde çok 

önemli bazı özellikleri haizdir. Vazgeçilemez nitelikteki bu özellikler savunma sanayii 

üretiminin diğerlerinden daha sıkı şartlara bağlanması zorunluluğunu da beraberinde 

getirmektedir.Temelde bu ürünlerin çok ağır kullanım şartlan altında hizmet verecek 

nitelikte olmasından kaynaklanan bu zorunlulukların başında kalite kontrol ve kalite teminatı 

gelmektedir. Bu nedenle tüm ülkeler, daha teknik tasarım safhasından başlayarak, tüm 

imalat süresince devam edip teslimat aşamasına kadar süren bir Kalite Temın/Kalıte Kontrol 
Sistemi kurulmasına ve uygulanmasına yönelmişlerdir. 

Bu sistem, özellikle savunma araç-gerecı sahasında yakın işbirliği ve müşterek üretim 
programı uygulayan NATO Teşkılaü bünyesinde hassasiyetle ele alınmış ve belirli müşterek 
esaslara bağlanmıştır. 
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Bu çerçevede NATO tarafından hazırlanmış bulunan Müttefik Kalite Temin Yayınları 
(AQAP - Allıed Quality Assurance Publıcations) tüm NATO ülkelerinde kullanılmaktadır. 

Türkiye'de bu dokümanların kullanılmaya başlanması geçtiğimiz son beş yıl içerisinde 
olmuştur. 

Halihazırda başta NATO müşterek üretim programları ve NAMSA olmak üzere, önemli 

tum uluslarası projelerde AQAP Yeterlilik Belgesi aranmaktadır. Bu ihtiyaç giderek NATO 
dışı ilişkilerde de yaygınlaşmaktadır. Bu bakımdan, savunma sanayiine yönelik faaliyetlerin 
özel sektöre de açılımının gerçekleştirildiği bu son beş yıllık dönemde, bu alanda üretime 

katılmak isteyen tüm sanayicilerimizin, üretim alanları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
ve AQAP Dokümanları doğrultusunda kendi Kalite Temin / Kalite Kontrol sistemlerim 

kurarak, bu konuda yetkili merci durumundaki Milli Savunma Bakanlığı'ndan AQAP 
Yeterlilik Belgesi almaları; 

-Gerek milli ihtiyaçları, gerekse diğer NATO ülkelerinin isteklerim karşılayacak ürün 

kalitesini temin etmelerine, 

-NATO müşterek projelerine katılabilmelerine, 

-Uluslararası ihalelere iştirak edebilmelerine, 

-Ürünlerinin diğer uluslarası pazarlara girme şansına sahip olabilmesine 

önemli katkılar sağlayacaktır 

Son beş yıl içerisinde, AQAP-4 ve AQAP-1 Dokümanları seviyesinde kalite teminat 
sistemini haiz olduklarıbelgelenen firmalarımızın sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. 

ISO 9000 ve AQAP normlarına uygun bir kalite teminat sisteminin kurulması yüksek 

maliyetler sebebiyle gelişen teknolojiyi anında yakalama şansı bulunmayan firmalarımız için 
uzun bir süreç gerektirmektedir Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın bu seviyede 
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bir kalite teminat sistemini kurmalarındaki imkansızlık, büyük ç:-.plı sr nıııa projeleriud-j 
doğrudan yer almalarını güçleştirmektedir. Bu konudaki sıkıntılar, bu firmaların ISO 9000 

ve AQAP Yeterlilik Belgelerine sahip bulunan büyük çaplı savunma sanayii kuruluşlarına 
taşeron olarak iş yapmaları suretiyle aşılabılmektedir 

Sistem üreticisi konumundaki savunma sanayii kuruluşlarımız, bugüne kadar çok sayıda 

küçük ve orta ölçekli firmanın kalite güvenilirliği açısından belirli bir düzeye gelmelerini 
sağlayarak, sökonusu firmaları sertıfıye etmiştir. Bu firmalar, halihazırda savunma sanayiine 

ış yapabilir düzeye gelmiş olup, yerli katkının arttırılmasında büyük rol oynamaktadırlar. 
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C. UHtlIM MİM AHİ 

Tablo 3. BAZI ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI 

SIRA Y I L L A R 
SIO : ANAMALLAR Birim 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 

1 7,62 mm. FİŞEKLERİ Milyon Adet 32,1 24,9 27,6 31,0 
2 TABANCA FİŞEKLERİ' Milyon Adet 7.2 9,5 n.o 10,8 18,6 
3 G3 PİYADE TÜFEĞİ Adet 22783 23156 24193 10001 5680 
4 7,65 - 9 mm. TABANCA Adet 15500 8820 9 73 8985 9077 

5 AV TÜFEKLER Adet 0 0 21193 22355 28624 

6 AV FİŞEKLERİ Milyon Adet 23,6 24.6 2,9 20,0 23,6 
7 AAPC ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI Adet 0 0 0 65 155 

8 AFV ZIRHLI MUHAREBE ARACI Adet 0 0 0 55 0 

MOT : AV TÜFEKLERİNE AİT RAKAMLAR HUGLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİNDEN TEMİN EDİLMİŞ OLUP, 
1993-1994 YILLARINDAKİ ÜRETİM MİKTARLARI SIRASIYLA 32324 VE 31497 ADET OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 
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4 DIŞ TİCARET DURUMU 

a İTHALAT 

Tablo 4 la SAVUf*4A SANAYİİEKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE BAZI URUN İTHALATI 

SIRA 
NO ANAMALLAR 

Y 
1 9 S 8 

Adet 

İLLA 

Değer(S) 

R 
1989 

Adet Değer($) 
1990 

Adet Değer{$) 

199 1 

Adet Değer(S) 
1992 

Adet Değer(S) 

ACV - ZIRHLI MUHAREBE ARACI 20 29502000 

Tablo e Ib. SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜ BAZI YARI URUN İTHALATI 

SIRA 
NO ANAMALLAR 

Y 

19 8 6 
A del 

İLLA 

Değer(S) 

R 
1989 

Adel Değer(S) 
1990 

Adet Değer(S) 
19 9 1 

Adet Değer(S) 
1992 

Adet Değer($) 

2 

AV FISEGİ PLASTİK TAPASI 
AV FISEGİ DUMANSIZ BARUTU 

8200000 9150000 _ 7300000 11000000 

20000 kg 
29000000 : 

Tablo 4c. SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE BAZI HAMMADDE İTHALATLARI 

SIRA Y İLLA R 
NO : ANAMALLAR 19 8 8 19 8 9 1990 199 1 19 9 2 

Adet Değer($) Adet Değer($) Adet Değer($) Adet Değer($) AdBt Değer(S) 

, TABANCA KOV ve GÖMLEK YUKSUGU 50000 kg 193809 _ _ 75000 kg 309275 69000 kg 310500 80000 kg 352000 
2 G3 PİYADE TUFEGİ - 219601 - 106565 - 133839 - 60194 - 23956 

3 MP5 OTOMATİK TABANCA - 98539 - 37250 - 84752 - 58275 - 59238 
4 7.65-9 mm TABANCA - 168924 - 131555 - 83601 - 105759 - 91470 
5 12 - 16 Klb AVÇIFTESI - 68977 - 32535 - 40267 - 37172 - 20472 
6 AV FISEGİ PLASTİK TUPU 9200000 - 10200000 - 12000000 — 13000000 - 26000000 -

7 STİNGER UÇUŞ VE FIRLATMA MOTORU - - - - - 554000 - 789000 - 1095000 
8 ZIRHLI MUHAREBE ARAÇLARI ' " 1365853 ‘ 29213732 ' 91698477 51562832 
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İTHALAT DAĞLIMI 

Tablo 4d AT. EFTA ve DGER ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BAZI URUN İTHALATI 

SIRA YILLAR 
NO: ANAMALLAR 1988 1989 1990 1991 1992 

Adet Değer($) Adet CBğer(S) Adel CBğer(S) Adet Değer(S) Adet Değer(S) 

1 acv - zirhli muharebe araci 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI (FOB) - - 20 29502000 - - 

Tablo 4e AT. EFTA ve DlGER ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BAZI YARI URUN İTHALATLARI 

SIRA YILLAR 
NO: ANAMALLAR 1988 1989 1990 1991 1992 

Adeı Değef(t) Adel Değef($) Adel Değer($) Adeı Değef(S) Adel De§er($) 

1 AV FISEGİ PLASTK TAPASI 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI 8200000 9150000 7300000 - 11000000 - 29000000 

2 AV FISEGİ DUMANSIZ BARUTU 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI : - 20000 kg -

3 PLASTİK DİP TAKVİYE TAPASI 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI - - - - 32000000 

4 STINGER FIRLATMA ve UÇUŞ MOTORU 

A B D 
AT ÜLKELERİ TOPLAMI 

“ 1787000 - 6510X3 - 1887003 
1000 - 20» 
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Tablo < 11 AT. EFTA ve DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BAZI ÜRÜNLER İÇİN HAMMADDE İTHALATI 

SIRA Y 1 L L A R 
NO ANA MALLAR 19 88 1 989 19 90 19 9 1 1 992 

Adet Değer(S) Adet Ceğer(S) Adet Değer(S) Adel Değer(S) Adet Cteğer(S) 

ı ELEKTRİKLİ KAPSÜL ( ..) 

Dİ GER (FOB) 2000000 256000 2000000 266000 2000000 266000 1000000 149500 2000000 320000 

2 BALL POVVCER BARUT ( ,.) 

DlGER . (FOB) 120000 kg 810000 100000 kg 672000 50000 kg 336000 50000 kg 416735 50000 kg 472979 

3 MAYONLUK ÇELİK SERİ T 

DlGER : (FOB) - - - - 50000 kg 50652 50000 kg 49087 76000 kg 72368 

4 TABANCA KOV. ve GÖMLEK YUKSUGU 

DlGER (FOB) 50000 kg 193809 - - 75000 kg 309275 69000 kg 310500 80000 kg 352000 

5 G3 PİYADE TUFEGİ _ 219601 _ 106565 _ 133839 _ 60194 23956 
6 MPS OTOMATİK TABANCA - 98539 - 37250 - 84752 - 58275 59238 
7 7,65 - 9 mm TABANCA - 168924 - 131555 - 83601 - 105759 91470 
8 12 - 16 Klb AV ÇİFTESİ - 68977 - 32535 40267 - 37172 20472 

9 AV FlSEGl PLASTK TUPU 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI 9200000 - 10200000 - 12000000 - 13000000 - 26000000 

10 STINGER UÇUŞ VE FIRLATMA MOTORU 

AT ÜLKELERİ TOPLAMI _ 
_ _ _ _ 263000 _ 363000 379000 

ABD - - - - - 291000 - 426000 716000 

11 ZIRHLI MUHAREBE ARAÇLARI 

ABD VE AT ÜLKELERİ TOPLAMI - - 1365853 - 29213732 - 91698477 51562832 
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b İHRACAT 

Tablo S SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜ BAZI ÜRÜNLERİN İHRACATI 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

Adet 

İLLA 
9 68 

Değer($) 

R 

Adet 
9 89 

Oeğer(S) A del 
19 90 
Değer($) 

1 99 1 
Adet Değer(S) 

199 2 
Adet Değef(S) 

9 7.62 mm. FİŞEKLER 15600 5206 24850 10043 80000 57140 35000 23596 29000 22417 
10 TABANCA FİŞEKLERİ 213600 45750 284300 69220 46500 26691 215050 103433 90000 46214 

G3 PİYADE TUFEGİ - - 2906 842615 22312 5872405 1022 502896 790 534155 

MP5 OTOMATİK TABANCA 802 251978 1240 382406 793 256939 212 109117 606 416842 
15 7.65 - 9 mm TABANCA - - - - - - 80 27579 - -

16 STINGER UÇUŞ MOTORU KOMPLESİ -

-
- - - - 10 49346 642 3473496 

17 STINGER FIRLATMA MOTORU KOMP - - -

- - - 150 516077 323 1273734 
10 AAFC ZIRHLI PERSONEL TASIYCI - - - - - - 65 67893000 155 103666 
19 AFV ZIRHLI MUHAREBE AFtACI - - 20 29502000 50 84275000 " -

NOT SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜ İHRACATI. TAMAMEN URUN İHRACATI SEKLİNDEDİR 
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İhracat daglimi 

Tablo Sa. AT. EFTA VE CMGER LLKELERE SEKTÖRÜN BAZI IRU M. ERİNİN İHRACATI 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

YILLAR 
1086 1960 

Adat Doğer<$) Adat 
1 900 

A dal Dağar ($) 
109 1 

Adal Oağer(S) 
1092 

Adat CBğar(S) 

1 TABANCA FİŞEKLERİ 

ÇEKOSLOVAKYA ; 
ISPANYA 

15000 3213 I I - I 
-

10000 513S 

2 G3 PİYADE TUFEGİ 

AT & EFTA LLKELERİ TOPLAMI: FOB 
DİĞER (FOB) 

- 620 
2266 

179792 
662669 22312 5672405 1022 S02896 790 534155 

3 MPS OTOMATİK TABANCA 

AT & EFTA ÜLKELERİ TOPLAMI: FOB 
Dİ GER : (FOB) 

756 238154 140 
44 13624 1100 

42909 
339496 

66 27995 
707 228944 

48 

164 
24701 
84416 

76 
530 

51397 
365444 

4 7.65 - 9 nını TABANCA 

Dİ GER (FOB) - - - 60 27579 - -

S STINGER UÇUŞ MOTORU KOMPLESİ 

AT & EFTA ÜLKELERİ TOfVAMI: FOB - - - 10 49346 642 3473496 

6 STINGER FIRLATMA MOTORU KOMP 

AT & EFTA LLKELERI TOPLAMI: FOB - -
- 150 516077 323 1273734 

7 AAPC ZIRHLI IÇRSONEL TASIYCI - - 65 67693000 155 103666 

e AFV ZIRHLI MUHAREBE ARACI - - 20 29S02000 50 84275000 " 
" 
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5. İSTİHDAM 

SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLARI SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU (Kisi) 

YILLAR 

ISGUCU 1988 1989 1990 1991 1992 

teknik 351 399 454 399 407 

idari 214 198 269 289 284 

ORTA 
TEKNİK 89 98 201 287 340 

MEMUR 596 629 650 574 556 

isçi 
kalifiye 2669 2485 2446 1300 1372 

DUZ 2959 2799 2776 2184 2242 

NOT : SEKTÖRDEKİ İSTİHDAM MİKTARINDA SADECE II. BOLÜMDE BELİRTİLEN 
KURULUŞLAR BAZ ALINMIŞTIR. 
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6 MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

6 1. GENEL DURUM : 

a Yatırımların Finansmanı ve Teşviki : 

Ülkemizde Savunma Sanayii, çoğu kez yüksek teknolojiyi haiz ürünlerin yalnızca Silahlı 
Kuvvetlerimizin mevcut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretildiği; yüksek yatırım 

finansmanı gerektiren, buna karşılık sivil alanlarda pazar imkanı bulunmayan bir sektör 
olması sebebiyle, büyük oranlarda devlet desteğine ve teşviklere ihtiyaç göstermektedir. Aksi 

takdirde savunma sanayii kuruluşlarının yalnızca kendi imkanları ile asken amaçlı büyük 
yatırımlara girebilmeleri son derece zordur 

Geçmiş dönemlerde ithal ikamesine dayalı politikalar çerçevesinde bazı savunma sanayii 

yatırımları yapılmıştır. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Silahlı Kuvvetler 
vakıflarının öncülüğünde ASELSAN, ASPİLSAN, TUSAŞ, İŞBİR, HAVELSAN gibi 
savunma sanayiine yönelik şirketler oluşturulmuştur. Ancak, gelir kaynaklarının yetersizliği 
sebebiyle vakıf kuruluşlarının savunma sanayii alanındaki faaliyetleri sınırlı kalmıştır. 

Yaşanan tecrübeler doğrultusunda; modern bir savunma sanayiinin kurulmasına ve 

geliştirilmesine, yapılacak yatırımlar için sürekli ve istikrarlı bir fınans kaynağına ve bu 

kaynağın kullanımını ve yerli sanayinin savunma sanayiine entegrasyonunu sağlayacak bir 
teşkilata ihtiyaç olduğunu göstermiştir Bu ihtiyaç ve geçmiş tecrübe sonucu Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 13.11 1985 tarihinde ve 3238 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 

3238 sayılı kanun ile ortaya konulan savunma sanayii modelinin en önemli özelliği, 
savunma sanayiini yerli ve özel sektöre açması ve yerli firmaları yabancı firmalarla işbirliğine 
girmelerini teşvik etmesidir 

Oluşturulan yeni politika ile, 
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- Türkiye'yi başta NATO ülkeleri olmak üzere, diğer pekçok ülke karşısında sürekli alıcı 

durumundan kurtarıp dengeli işbirliğini mümkün kılan, 

-Günümüz teknolojisi ile donatılmış ve gelişen teknolojilere uyum sağlama yeteneği olan, 

-İhracat potansiyeli geliştirebilecek bir savunma sanayiinin kurulması, 

Bu hedeflere yönelik olarak da, 

-İlen teknoloji içeren yem yatırımların teşvik edilmesi, 

-Yurtiçi teknoloji potansiyelim artıracak nitelikte araştırma-gelıştırme faaliyetlerinin 
yönlendirilmesi ve bu faaliyetler için kaynak yaratılması, 

-Mevcut yurtiçi sanayi potansiyelinden azami seviyede faydalanılması, 

öngörülmüştür 

Uygulamaların finansman ihtiyacına cevap vermek üzere genel bütçe dışında değişik 
kaynakların aktarılması ile kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu, 3238 Sayılı 

Kanun'un 12. Maddesı’ne dayanarak T C Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlığın emrinde 

oluşturulmuştur. 

Fonda yapılan her türlü işlemler, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir kurulun denetimine tabıdır Müsteşarlık 

ayrıca, 3346 Sayılı "Kamu iktisadı Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’nce Denetlenmesinin 

Düzenlenmesi Hakkındakı Kanun" gereğince TBMM'nin denetimine tabı bulunmaktadır. 

Sektörde yatırımların finansmanı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının 

yanısıra; Genel Bütçe’den sağlanan kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerim Güçlendirme 

Vakfı’ndan sağlanan kaynaklar, NATO ENF Fonları ve dış kaynaklı askeri yardımlar, Devlet 
Güvenceli Firma Kredileri ve Özel ödeneklerden sağlanmaktadır. 
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b Standartlar ve Kalite Güvenilirliği 

Daha önce de belirtildiği üzere, savunma sanayii kuruluşları belirli bir süredir NATO'nun 
AQAP olarak adlandırılan kalite teminat sistemi çerçevesinde çalışmayı hedeflemektedir. 

Önde gelen kuruluşlar bu yönde çalışmalarını tamamlamış ve sertifikalarını almıştır. Bununla 
birlikte, başta MKEK'na bağlı bazı kuruluşlar olmak üzere henüz AQAP Kalite Güvenilirliği 

Belgesi alma çalışmalarını tamamlayamamış durumdaki kuruluşlarımızın sayısıda bir hayli 
fazladır Bu konuda yetkili merci olan SSM ve MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

temsilcilerinden oluşan "İnceleme, Değerlendirme ve Denetleme Heyeti” ıkı yıl geçerliliği 
bulunan ve her türlü denetlemeye açık olan AQAP sertifikalarının verilmesi ve 
denetlenmesinden sorumludur 

Sektörün kalite güvenilirliği konusunda genel anlamdaki beklentileri şöylece 
özetlenebilir: 

- Yurtiçinde mevcut kalıbrasyon merkezlerinin sahip oldukları olanakların artırılması, 

- Kritik prosesler için test ve sertifıkasyon merkezlerinin kurulması veya mevcutların 

olanaklarının genişletilmesi, 

- ISO 9000 Kalite Belgesi verme sisteminin uluslararası düzeyde kabul görecek biçimde 
düzenlenmesi. 

c. Teknoloji Transferi ve AR-GE Çalışmaları : 

Teknoloji alacak ülkelerin, bilim ve teknoloji politikalarını ve uzun vadeli hedeflerim 
ortaya koymuş ve transfer öncesinde çok kapsamlı bir hazırlık çalışması yapmış olmaları 
gerekmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığının kurulmasından bu yana geçen 
sure zarfında, SSM projelerim doğrudan ilgilendiren konuların geliştirilmesi, gerekli insan 
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gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması ve savunma sanayimiz için yerli teknoloji 
Ubanının oluşturulması amacına yönelik olarak Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan 
\RGE projelerine önemli bir pay ayrılmıştır. 

d Sektörde İstihdam Durumu : 

Ülkemizde büyük oranda kamu kesimince yürütülen savunma sanayii faaliyetlerinde, 
genelde kullanılan teknolojilerin eski olmasının, dolayısıyla emek yoğun üretimin yaygın 
'»İmasının getirdiği ve hükümet politikalarının da etkisiyle yaratılmış aşırı bir istihdam söz 
konusudur 

Diğer taraftan, son yıllarda savunma sanayii alanında faaliyet göstermekte olan 
kuruluşlarımızın sayısındaki artışa paralel olarak, bu sektördeki kalifiye eleman sayısında da 
hızlı bir artış yaşanmış; konusunda iyi bir eğitim almış ve tecrübe kazanmış olan bu 
elemanlar, kendi altyapılarını oluşturmaya çalışan savunma sanayii kuruluşları arasında 

transferler yoluyla bilgi akışını hızlandırmışlardır Yem kurulan ve kurulmakta olan savunma 
sanayii firmaları yeni ış olanakları yaratmaya devam etmektedir 

e İhracatı Teşvik Edici Politikalar : 

Savunma sanayiinde offset uygulamaları, teknoloji transferi yolu ile yem üretim imkanları 
yaratmak ve savunma sanayii ile ilgili ürünlerde ihracat artışı sağlamak amacına yönelik 

etkili bir araç olarak kullanılmaktadır Türk Silahlı Kuvvetlen'nin modernıze edilmesi 
amacıyla başlatılmış olan modernizasyon programlarının devam ettirilmesi ve offset 

politikalarının uluslararası konjonktürdeki gelişmelerden azami fayda sağlayabilecek bir 
baza oturtulması gerekliliğinden hareketle, 1991 yılı içerisinde Türkiye'nin savunma sanayii 

alanındaki offset politikasını belirleyen bir Offset Uygulama El Kitabı yayınlanmıştır. Yine 

aynr yıl içerisinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan projeler 
çerçevesinde sürdürülen offset faaliyetlerim koordine etmek üzere Offset Şube Müdürlüğü 

ihdas edilmiştir Projeler kapsamında yurt içinde üretilen ürünlerin, komple sistem olarak ya 
da kısmı parçalarının yurtdışına genellikle projeyi gerçekleştiren yabancı firmanın ülkesine 

374 



veya üçüncü bir ülkeye ihracatına yönelik offset uygulamaları kapsamında, bugüne kadar 

kontraktör firmalardan toplam 2.57 milyar dolarlık offset taahhüdü alınmıştır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan projelerde kontraktörlerden alman 

direkt ve indırekt offset taahhüdlerinin dökümü Tablo 'da yer almaktadır. 

SSM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELERDE OFF-SET TAAHHÜDLERİ 

PROJE ADI 

(Müteahhit Firma) 
YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİ 
DİREKT OFFSET İNDİREKT OFFSET 

TAAHHÜT 

(Milyon $) 
SÜRESİ 
(Yıl) 

TAAHHÜT 
(Milyon $) 

SÜRESİ 
(Yıl) 

Zırhlı Muharebe Aracı (FNSS) 08/15/89 331.7 11 245.7 8 

ZMA Kupola (Textron) 12/16/91 2.3 9 6.8 9 

ZMA Motor -Transmisyon (Türsav) 11/25/91 31.0 8 17.9 8 

ZMA Top-Taret (GIAT) 03/22/93 29.1 9 29.1 10 

ZMA Gece Görüş (Tl) 06/11/93 22.0 8 5.8 8 

F.mniyet/TTZA (Textron) 07/15/93 29.8 5 

F.mniyet/KTTZA (Otokar) 03/09/93 0.9 5 0.9 5 

Hafif Nakliye Uçağı (CASA) 02/01/91 342.2 15 135.0 7 

UNU Motor (GE) 11/15/91 41.8 11 14.2 11 

Genel Maksat Helikopteri (Sikorsky) 02/17/94 85.4 10 85.4 10 

T-700 Motor (GE) 08/11/94 43.5 3 

Helikopter-Cougar (Eurocopter) 02/22/94 67.5 10 94.5 10 

Cougar SFE (Rockwell-Collins) 08/16/94 1.7 5 

1.Paket Süper Cobra (Bell) 02/07/92 19.0 5 

II Paket Süper Cobra (Bell) 14.5 3 

Başlangıç Eğitim Uçağı (Agusta) 05/14/90 3.0 . 10 

F-16 II. Paket Motor (GE) 09/23/92 133.7 14 256.2 10 

F-16 Elektronik Harp (Loral) 09,20/89 225.0 10 

F-16RLG INS (Litton) 01/31/94 3.7 6 9.7 6 

I1F/SSB (Marconi) 03/26/90 34.3 8 119.9 5 

C3 (Aydın) 12/07/90 25 10 

Mobil Radar (Thomson-CSF) 12/07/90 23.2 10 40.0 10 

TOPLAM : 1.173.8 1,397.6 
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f. Yurtdışı Yatırım İmkanları 

Savunma sanayiimiz esas itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik olarak yapılandığından, finansman sıkıntısı çekilen ve ıç talebi ancak 
karşılayabılen bu sektörde yurtdışı yatırım imkanları oldukça kısıtlı kalmaktadır. 

g. Çevre Boyutu : 

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 3 Bölümü'nün 10 Maddesi uyarınca, bir projenin 
hazırlanmasında ekonomik ve teknolojik unsurların yanısıra planlanan bir faaliyetin 

gerçekleştirilmesi ve daha sonraki işletimi aşamasında çevreye yapacağı her türlü etkinin ve 
bu etkinin muhtemel sonuçlarının önceden belirlenmesine yönelik olarak, gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin 

bir "Çevre Etki Değerlendirme Raporu" hazırlaması istenmektedir 

Kanuna göre, bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler gözönünde bulundurularak 

çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği 
ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir 

Bu konuda Avrupa Konseyı'nın " Bazı kamu ve özel sektör projelerinde çevresel etki 
değerlendirmesi" ile ilgili 85/337/EEC sayılı bir direktifi bulunmakla beraber, milli savunma 

amaçlı projeler ile detayları ulusal yasalarda spesifik kanunlarla belirlenen projeler bu direktif 

kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde çevresel etki değerlendirmesine ilişkin uygulamalar 
oldukça hızlı bırgelişım göstermiş ve ülke mevzuatlarında yer alarak yaygın bir kullanım 

alanı bulmuştur. Ülkemizde ise ÇED yaklaşımı prensip olarak mevzuatlarda yer almakla 
birlikte bugüne kadar uygulamada bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Bunun başlıca nedeni finansman kıtlığı ve kamuoyunda çevre bilincinin gelişnemesıdır 
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Başka bir faktör ise, yönetmeliği yürütme yetkisinde olan kurum ile ilgili diğer kuruluşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyon noksanlığı ve ÇED ile ilgili bilgilerin toplanmasına ve 

değerlendirilmesine ışık tutacak "çevre standartları"nın (Arazı kullanım planları, su 

kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımları, atık suların alıcı ortamlara deşarj 

standartları vb) belirlenmemiş olmasıdır 

Türkiye'nin çevresel sorunları genel olarak bakıldığında sanayileşmiş ülkelerden daha 

fazla değildir Ancak, sanayileşmenin yoğun olduğu İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara gibi 
şehirlerde çevre kirliliği sanayileşmiş ülkelerin çevre sorunlarını aratmayacak düzeye ulaşmış 
hatta aşmıştır 

Çevre sorunlarının artışını durdurmak için Çevre Kanunu'nun etkin bir şekilde 
uygulanması ve sanayi politikalarının Çevre Etki Değerlendirmesi prensipleri ile entegre 

olacak şekilde planlanması gereklidir 

Çevre Kanunu'nun 10 Maddesi'nde yer alan ÇED yönteminin uygulanması ile, 

-Proje sahiplen çevre sorununa neden olan ve olabilecek olumsuz tüm etkilere karşı 
gerekli tüm tedbirleri alacaktır 

-İlende kirlenmiş bir çevreyi temizlemek için harcanacak milyarlarca lira tutanndakı 
harcamalar başlangıçta önlenecek böylece ülke ekonomisine yeni bir yük gelmeyecektir. 

-Ekolojik denge korunacak, Toprak, hava, su kirlenmeleri asgariye indirilecektir. 

-Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üyeliğinin kabul edilmesi halinde AT'nun ÇED 
ilkelerine uyumda zorluk çekilmeyecektir 

Savunma Sanayii Ekipmanları Sektörü açısından konu ele alındığında, genelde çevre 
kirliliğine karşı yeterli altyapının ve arıtma tesislerinin mevcut olduğu ve etkili bir şekilde 
çalıştığı söylenebilir. 
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6.2. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

Geçtiğimiz beş yıllık plan döneminde, Savunma Sanayii Müsteşarlığının faaliyetleri ile 
yerli savunma sanayii altyapısının temel unsurlarının teşkili ve mevcutların geliştirilmesi 

suretiyle aşamalı olarak dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir Bu cümleden olarak, 
savunma sanayiinin temel sektörlerim teşkil eden havacılık, asken elektronik, zırhlı araç, 

roket ve konvansiyonel silah ve mühimmat sanayilerinde, dizayn ve geliştirme kabiliyetlerim 

de ihtiva eden bir yapılanmaya ulaşılmıştır 

Altıncı Plan Döneminde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Savunma Sanayii 

Destekleme Fonu'nun desteği ile uygulamaya aktarılan bazı projeler şu şekilde özetlenebilir : 

- Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve Alt Sistemleri Projesi 

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca kontrata bağlanan ilk proje olma özelliğini taşıyan 

Zırhlı Muharebe Aracı Projesi çerçevesinde, 1997 yılına kadar 4 ayrı konfıgürasyonda 

toplam 1698 aracın Türkiye'de üretimi öngörülmektedir 198ö yılında SSM’na intikal 
ettirilen sözkonusu projenin kontratı 23 Mayıs 1988 tarihinde FNSS (FMC-ABD ve 

NUROL-Turkıye) ortak yatırım şirketi ile imzalanmış olup. Gölbaşı/Ankara'da kurulan 

tesislerde üretilen ilk araçlar 1991 yılında teslim alınmıştır Altsıstemler hariç, 1986 yılı 
fiyatlarıyla 880 milyon dolar değerindeki ZMA projesi çerçevesinde, 1992 sonu itibariyle 
toplam 991 aracın üretimi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır Bu arıda, ZMA performansının 
ve diğer bazı özelliklerinin Turk Silahlı Kuvvetlen konsept ve kullanım ıhıtıyaçlarına göre 

geliştirilmesi için alt sistemler üzerinde de sözleşme hüukümlerı çerçevesinde, projenin 
bütünlüğünü bozmayacak şekilde bazı yem düzenlemeler yapılması kararlaştırılmıştır Bu 

çerçevede, araçlara uygulanması öngörülen en son teknolojiy haiz bazı altsistemlerın 
kontrat çalışmaları da neticelendirilmiştir 

(a) “ZMA Motor-Transmısyon Projesi” çerçevesinde, araç performansının arttırılması 
amacıyla motor ve transmisyonun 260 BG’den 300 BG’ne çıkyılması kararlaştırılmış ve 
300 beygirlik 1698 güç paketinin tedariki için TÜRSAV firması ıie 145 milyon dolarlık bir 
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kontrat imzalanmıştır, 200’ncü araçtan itibaren 300 beygirlik güç paketlerinin 

uygulanmasına başlanmıştır 

(b) “ZMA Kupola Projesi” dahilinde, 292 kupolanın TAKSAN tesislerinde üretimini 
öngören 11 milyon dolarlık bir kontrat imzalanmış ve nihai montajı tamamlanan kupolalarm 
ana sistem üreticisi FNSS firmasına teslimatı başlatılmıştır. 

(c) “ZMA Top-Taret Projesi” çerçevesinde 515 adet taret ve 25 mm’lkik topun 
Türkiye’de üretimine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Eylül 1992’de Fransız GIAT 

firmasıyla imzalanan 116 milyon dolar bedele sahip kontrat çerçevesinde, taretlerin 
NUROL, 25 mm’lik topların MKEK-Çansaş tesislerinde üretilmesine yönelik çalışmalar son 

aşamaya ulaşmıştır. 

(d) “ZMA Gece Görüş Sistemleri”, zırhlı muharebe araçlarına ait alt sistemlerin gelişen 
teknoloji doğrultusunda modernize edilmesi çalışmalarının son halkasını teşkil etmektedir. 
Gece görüş sistemlerinin tedariki için ASELSAN üzerinden ihaleye çıkılmış ve Amerikan 
Texas Instruments firması ile Mayıs 1993’de imzalanan 115 milyon dolar bedele sahip 

kontrat ile 650 adet DNTSS tıpı gece ve gündüz termal görüş sisteminin üretimine yönelik 
faaliyetler başlatılmıştır. 

- F-16 Elektronik Harp Sistemi Projesi : 

F-16 savaş uçaklarına elektronik harp kabiliyeti kazandıracak olan sistemlerin ortak 

yatırım yoluyla yurtıçinde üretimini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, 
MİKES Ortak Yatırım Şirketi (Loral-ABD ve Kavala-Türkıye) ile 20 Eylül 1989 tarihinde 
313.5 milyon dolar tutarında bir kontrat imzalanmıştır. 1396 yılına kadar 122 aktif ve 160 

pasif ALQ-178 tipi elektronik harp sisteminin Türk Hava Kuvvetleri F-16'larına monte 

edilmesi planlanmakta olup. Nisan 1995 itibariyle 37 adet F-16 uçağı elektronik harp 
sistemleri donatılmıştır. Üretim MIKES firmasının Ankara/Akyurt mevkiındekı tesislerinde, 
uçaklara montaj işlemleri ise TAI tesislerinde sürdürülmektedir. Nisan 1995 itibariyle 

üretilen aktif ve pasif sistem sayısı 155’e ulaşılmıştır. 

379 



- HF/SSB Telsiz Projesi 

TSK’nın taktık ve stratejik ihtiyaçlarına yönelik frekans atlamalı ve kriptolu, elektronik 
harbe dayanıklı sırt, araç ve sabit merkez konfıgürasyonlarında 2936 adet HF/SSB telsizinin 
Türkiye'de üretilmesini öngören proje 1987 yılında SSM’na aktarılmıştır Marconi 
Komınikasyon ortak yatırım şirketi (Marconı-İngıltere ile Has, Cihan, Elit-Türkiye) ile 9 
Ocak 1990 tarihinde imzalanan yaklaşık 160 milyon dolarlık kontrat uyarınca, üretimin 

1996 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir Nisan 1995 iitibarı ile Marconi 
Komınıkasyon’un Gölbaşı/Ankara tesislerinde üretilen 1400 adet telsizin TSK’ne teslimatı 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

- Mobil Radar Komplekslen Projesi 

14 adet uzun menzilli hava arama radarı ve radarlara entegre edilecek 18 adet komuta- 

kontrol-muhabere (C3) sisteminin 1997 yılına kadar yurtıçınde üretilmesini öngören 
projenin radar kısmı için Thomson-CSF/Tekfen, C3 kısmı için ise AYESAŞ ortak yatırım 

şirketleriyle birer kontrat imzalanmıştır. Toplam 313.5 milyon dolar tutarındaki projeler 

çerçevesinde, ortak yatırım modeli şeklinde üretilen ilk komple sistem 1995 yılı içerisinde 
Hava Kuvvetlen Komutanlığına teslim edilmiş olacaktır Nisan 1995 itibarı ile 7 adet mobıl 

radar üretilmiş ve radarların C3 sistemleri ile entegrasyonu çalışmaları son aşamaya 

getirilmiştir Sistemlerin monte edileceği treylerler İbrahim Örs, kamyonlar ise Mercedes 
Benz-Türk firmalarınca imal edilmektedir 

- Hafif Nakliye Uçağı Projesi 

Hava Kuvvetlerimin ihtiyaçlarının yanında sivil havacılık ihtiyaçları da gözonünde 

bulundurularak hafif nakliye uçaklarının Türkiye’de ortak yatırım yoluyla üretilmesi amacına 
yönelik olarak, 1 1 Aralık 1990 tarihinde İspanyol CASA firması ile 550 milyon dolar 
tutarında bir kontrat imzalanmıştır. Kontrat gereği 2 adet CN-235 uçağının Ispanya’dan 
hazır olarak alınmasını takiben, Türk TAI tesislerinde imal edilen ilk ıkı CN-235 Kasım 

1992’de Türk Hava Kuvvetlen’ne teslim edilmiştir. Nisan 1995 iitıbarıyle teslim alınan CN- 
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235 sayısı 18’e ulaşmıştır. Kontrat çerçevesinde, 1998 yılında kadar 50’si TAI tarafından 
üretilenler olmak üzere toplam 52 uçak tedarik edilmiş olacaktır. 

- Genel Maksat Helikopteri Projesi : 

Aralık 1992’de Amerikan Sikorsky firmasıyla imzalanan yaklaşık 420 milyon dolar 
tutarındaki kontrat doğrultusunda, 1993 yılı içinde 45 adet S-70 Black Hawk helikopteri 

teslim alınmıştır 50 adet daha Black Hawk helikopterinin daha planlandığı üzere yurtıçinde 
üretimi ile ilgili faaliyetlere ise, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda yeterli kaynakların 

yaratılmasını müteakip başlanması öngörülmektedir. 

- İnsansız Hava Araçları (UAV) Projesi : 

Türkiye’nin genel UAV ihtiyaçlarının ve kullanım konseptlerinin belirlenmesi, UAV Ar- 
Ge çalışmalarına bilgi ve tecrübe birikimi ile teknoloji aktarımı sağlanması ve özellikle de 

acil kullanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla UAV sistemlerinin hazır alım yoluyla 

tedarik edilmesini öngören İcra Komitesi kararını takiben, 2 Ekim 1992 tarihinde Amerikan 
General Atomics firmasıyla bir kontrat imzalanmış ve 6 uçaktan oluşan bir adet UAV sistemi 
Mart 1995’de ülkemize intikal etmiştir. 

- Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi : 

Halihazırda Deniz Kuvvetlen envantennde bulunan tek ikmal gemisini yedeklemek 
amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, 150 metre boyunda ve 15.000 tonluk bir ikmal 

gemisinin yerli imkanlarla Türk tersaneleri tarafından inşası öngörülmüş ve bu amaçla Sedef 
Gemi Endüstrisi A Ş ile 1993 yılında, 33 milyon dolar tutarında bir kontrat imzalanmıştır 
Ekim 1994’de denize indirilen ve TCG Yarbay Kudret Güngör adı venlen sözkonusu gemi, 
1995 yılı içinde Deniz Kuvvetlen Komutanlığı’na teslim edilmiş olacaktır 
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- Nakliye Helikopteri Projesi 

İcra Komıtesi’nm 28 Şubat 1993 tarihli kararı istikametinde, 20 adet Cougar nakliye 
helikopterinin doğrudan tedariki için Fransız Aerospatiale firmasıyla Ekim 1993’de 253 
milyon dolarlık bir kontrat imzalanmıştır. Sözkonusu helikopterlerin teslimatına 1995 yılı 
içinde başlanacaktır 

- Deniz Eğitim Uçağı Projesi : 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 

uygulamaya aktarılan proje çerçevesinde, Ekim 1994’de Fransız Aerospatiale firmasıyla 6 
adet TB-20 uçağının teslimatını öngören 2.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalanmış ve ilk 
uçak Mart 1995’de kullanıcı kuvvete teslim edilmiştir. 

- Araştırma - Geliştirme Projeleri 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı projelerini doğrudan ilgilendiren konuların araştırılması, 

gerekli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması ve savunma sanayiinin 
geliştirilmesine yönelik yerli teknoloji tabanının oluşturulması gibi amaçlarla, toplam malı 
portesi 30 milyon dolan bulan 14 Ar-Ge projesi SSM’nm sorumluluğu altında uygulamaya 

aktarılmış, Nisan 1995 itibariyle bunlardan 8‘i üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır 

Sözkonusu projelerin çalışmaları, Türkiye’deki çeşitli üniversiteler, araştırma kuruluşları ve 

savunma sanayii firmalarınca üstlenilmiştir 

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca neticelendirilen projelen şu şekilde sıralamak 
mümkündür 

TSK'nin eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 40 adet başlangıç eğitim uçağının 
tedariki ve Türkiye’de üretimi için İtalyan Agusta firmasıyla Mart 1990’da 17 milyon 
dolarlık bir kontrat imzalanmış ve Türk TAI tesislerinde üretilen SF-260D uçaklarının 

TSK’ne teslimatı 1993 yılı içinde tamamlanmıştır. 
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TSK’nın acil silahlı helikopter ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, 5 adedi 1990 ve 5 
adedi de 1993-94 yıllarında olmak üzere Bell Textron firmasından toplam 148 milyon dolar 
bedelle 10 adet AH-1W Süper Cobra helikopteri satın alınarak kullanıcı kuvvete teslim 

edilmiştir 

1992-1994 yılları içinde lojistik destekle ilgili 25 mm mühimmat alımı (14 milyon 
dolar/Alliant Tech- Systems), Zırhlı Muharebe Aracı yedek parça alımı (5 milyon 
dolar/FMS), Hafif Nakliye Uçağı ve Genel Maksat Helikopteri yedek motor alımı (38 
milyon dolar/General Electric), HF-SSB telsizleri için test cihazları alımı (6.2 milyon 

dolar/Inter A Ş ), Başlangıç Eğitim Uçağı yedek parça ve yer destek teçhizatı alımı (4.8 

milyon dolar/Agusta, Collins, Textron, Hartzell) gerçekleştirilmiştir. 

1986-1995 yıllan arasında TSK’nin acil ıhtıyaçlannı karşılanabilmesi amacıyla Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’nca tedarik edilen diğer savunma teçhizatı ise şunlardır : 

- 9 adet Knox sınıfı firkateyn (70 milyon dolar), 

- 10 adet 35 mm uçaksavar topu (34 milyon dolar), 

- Denizaltı malzemesi (30 milyon dolar), 
- 12 adet Çok Namlulu Topçu Roketi Sistemi (66 milyon dolar), 

- Tekerlekli Taktik Araç (150 milyon dolar), 

- Ikmci Paket F-16 tedanki için finansman desteği (174 milyon dolar) 

SSM’nın doğrudan sorumluluğu altında yürütülmekte olan projelerin yansıra, Fon 

kaynaklarından TUSAŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş., ROKETSAN, MKEK 
Çankırı Uçaksavar Topu Fabrikası, ASELSAN gibi kuruluşlara finansman desteği 

sağlanmıştır. Ayrıca MKEK bünyesindeki 155 mm Mühimmat Hattı’nın modernizasyonu 
amacıyla kredi sağlanmasına ilişkin karar alınmış ve 155 mm ICM mühimmatının üretim 

faaliyetleri SSM tarafından temin edilen kredi ile başlatılmıştır. SSM’nca savunma sanayii 
kurum ve kuruluşlarına sağlanan finansman desteğinin toplam parasal hacmi 1995 yılı 
itibariyle yaklaşık 600 milyon dolara ulaşmıştır. 
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Bu çalışmaların yanısıra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ülke savunması ilgili çeşitli devlet 
kurum ve kuruluşlarına müşavirlik desteği sağlamaya devam etmektedir Bu meyanda, 

esasen Genelkurmay Başkanlığı’nın tedarik sorumluluğunda olan ve TSK’nin taktik ve 
stratejik muhabere ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yürütülen Türk Silahlı 

Kuvvetlen Entegre Muhabere Sistemı-TAFICS Projesi çerçevesinde, proje ile ilgili olarak 

müşavirlik hizmetlen venlmiştır. 

Batı Avrupa Silahlanma Grubu - WEAG faaliyetleri çerçevesinde sürdürülmekte olan 
FLA-Geleceğin Büyük Uçağı Projesi’nin yurtiçi ve yurtdışı sanayi koordinasyon faaliyetleri 

SSM tarafından yürütülmektedir Sözkonusu proje çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’nin 

payına düşen yaklaşık 3 milyon dolar mertebesindeki Ön Fizibilite Raporu ödemeleri de 
SSM tarafından yapılmıştır. 

Yine bu kapsamda sağlanan destekle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne muhtelif sayıda 

helikopter, satın alınmak ve kiralanmak suretiyle tedarik edilmiş, 1992 yılı ise yine Emniyet 

Genel Müdürlüğü için 154 adet zırhlı araçla ilgili tedarik çalışmaları neticelendirilmiştir 

SSM; Türk Savunma Sanayii Ürünleri Kataloğu, Türk Savunma Sanayii Envanteri, 
Kalite Kontrol ve Temin Dokümanları, Offset Uygulama El Kitabı, Ar-Ge Projelen 

Destekleme Esaslan gibi alanlarda yayınlar da çıkarmıştır. Aynca, Savunma Sanayii 

İmalatçılan Derneğı’nin kurulması, hafif silah ithalatı ve satışının düzenlenmesi, savunma 
sanayii güvenliği ve kalite kontrol çalışmalan, bilgi bankası kurulması, savunma sanayii 
ürünlenmizın yurtdışında tanıtılmasına yönelik fuarlara iştirak amacıyla savunma teçhizatı 

üreticilerinin yönlendirilmesi gibi faaliyetleri de bu dönemde gerçekleştirmiş ve 

gerçekleştirmeye devam etmektedir 
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6.3. SAVUNMA SANAYİİ EKİPMANLAR] SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 

6.3.1. Pazar İmkanları ve Pazarlama Sorunları : 

-Savunma programları genellikle büyük mali boyutlu, yıllara sari alımlar biçiminde 
gerçekleşen, teknolojik açıdan yoğun, önemli yatırım gerektiren projeler olmaktadır. Silahlı 
Kuvvetlerin silah sistemlerinin kullanım konseptlerıni belirleyerek, bu konudaki isteklerini 
uzun vadeli olarak planlaması ve bütün bunların uzun süre geçerliliğim koruması 
gerekmektedir. Ancak, bu konudaki çalışmalar yetersiz kalmaktadır 

-Savunma teknolojileri açısından hedeflerin belirlenmesi, gerekli yatırımların planlanması 

ve gerçekleşen yatırımların başarılı bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
satmalımlarda süreklilik sağlanmalıdır. Son zamanlarda savunma harcamalarında kısıntıya 

gitmekte olan gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin mevcut savunma sanayii 
altyapısının zayıflamasına engel olabilmek için silah sistemi siparişlerini belli bir seviyenin 

altına düşürmemeye özen gösterdikleri gözlenmektedir 

-1996 yılında Gümrük Birliği'ne girme hazırlıkları içerisindeki ülkemizde, MKEK dışında 
silah sektöründe faaliyet gösteren özel kesime "Yivli Hafif Av ve Savunma Silahları İmal 
izni''nin halen verilmemiş olması, iç piyasada yivli silahlara olan talepteki artışa paralel 

olarak, bu silahların ithalim kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu sebeple, ülkemizde bu alanda 

faaliyet gösteren özel kesime tabanca ve yivli setli av tüfeklerinin imal ve satış izninin 

verilmesinde fayda mülahaza edilmektedir 

-Diğer taraftan, yivli setli namlu ithal izninin MKEK'nun tekelinde olması, yurtdışındaki 

silah firmaları ile lisans altında ortak üretim ve/veya montaj yapmak isteyen özel kesimin 
faaliyet alanını kısıtlamaktadır 

-Üretimleri yüksek teknolojiye dayalı olan savunma sanayii ürünlerinin uluslarası 
pazarlara girebilme ve rekabet edebilme şansını artırmak için, dünya ülkelerinde 
uygulanmakta olan kalite kontrol/kalite teminat sistemlerinin bir an önce yerli sanayiimizde 
de uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından sürdürülmekte olan 
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faaliyetler çerçevesinde silah sektöründe hizmet veren imalatçı kuruluşlara ve bunların bağlı 
olduğu kooperatiflere yakın bölgelerde, imalatçıların ortak kullanımına açık Araç-Gereç, 
Test ve Kalıbrasyon Merkezlen kurulmasına ve yine bu kapsamda daha önce Karadeniz 
Bölgesinde başlatılan çalışmaların sektörde faaliyet gösteren diğer bölgelere de yayılmasına 
ihtiyaç vardır 

-Türkiye'deki mevcut savunma projelen gözden geçirildiğinde, ortak üretim metodu ile 
tedarik edilmesi uygun olabilecek bazı kalemlerde, Türk Silahlı Kuvvetlen'mn çoğu kez acil 
olarak tanımladığı ihtiyaçlarının genelde yurtdışından satın alma yoluyla karşılanması 

yönündeki süreden kaynaklanan zorunluluk sebebiyle yerli üretim imkanları 
zorlanamamakta, üretimin uygun görüldüğü bazı durumlarda ise, ihtiyacın bir kısmının 
yurtdışından direkt satın alınması sebebiyle toplam üretim miktarının düşük kalması, büyük 

sanayicilerimizin maliyet etkin yatırımlara girişmesini güçleştırebılmekte ve bu durumda, 
küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın devreye girmesi zorunluluğu ile karşı karşıya 

kalınmaktadır. 

6.3.2. İstihdam ve Verimliliğe İlişkin Sorunlar : 

Ülkemizde yüaıtülen savunma sanayii faaliyetlerinin kamu kesimine ait bölümünde, 
genelde kullanılan teknolojilerin eski olmasının, dolayısıyla emek yoğun üretimin yaygın 

olmasının getirdiği ve hükümet politikalarının da etkisiyle yaratılmış bir aşırı istihdam söz 
konusudur. 

Sektörün kamu kesiminde, aynı ışı yapan personel arasında statüden kaynaklanan ciddi 
ücret farklılıkları ve memur statüsünde istihdam edilen mühendis, işletmeci, iktisatçı gibi 
kalifiye ınsangücunde yetersiz ücretler sebebiyle gözlenen sirkülasyon, etkinlik ve verimlilik 
şartlarının oluşturulması ve geliştirilmesini sınırlayıcı bir faktör olmaktadır 

Savunma sanayii sektöründe hizmet veren kamu kuruluşlarımızın genelde verimli 
çalışamadıkları, atıl durumdaki tezgah sayılarının fazla olduğu, kullanılan tezgahların büyük 
bir bölümünün eski teknoloji olması sebebiyle ımalatda operasyon zamanlarının uzadığı ve 
yüksek hassasiyet gerektiren parça imalatında hurda miktarlarının fazla olduğu, aşırı ve 
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kalifiye olmayan personel istihdamı nedeniyle emek yoğun bir üretim metodunun takıp 

edildiği ve maliyetlerin artan işçilik ücretlerine bağlı olarak yükseldiği gözlenmektedir 

Sektörün alıcı yönüyle monopson piyasa yapısında olması ve bu nedenle üretimin 
çoğunlukla siparişlere bağlı kalması; ölçek ekonomilerinden faydalanılabilmesını, düzenli bir 

yatırım programının uygulamaya aktarılabılmesıni güçleştirmekte ve dolayısıyla verimliliği 
olumsuz yönde etkilemektedir. Taleplerdeki düzensizlikten kaynaklanan diğer bir sorun da 
bazı kalemlerdeki aşırı stok birikimidir. 

Sektörde verimliliğin artırılması için, TSK'nin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların tedarik 
surelerini gerçekçi bir şekilde planlaması, siparişlerin planlanan şekilde verilmesi ve bu 
sayede fabrikalardaki atıl kapasitenin mümkün olduğu kadar düşürülmesi, SPC (İstatistiki 
Proses Kontrol) mekanizmalarının tüm fabrikalarda işlerlik kazanması, atıl tezgahların 

eksikliklerinin giderilmesi veya tadilat yapılmak suretiyle değişik amaçlı kullanılabilme 
kabiliyetinin kazandırılması zaruri görülmektedir. 

6 3 3. Sertıfıkasvon ve Yüksek Kalite Standartlarından Kaynaklanan Sorunlar : 

Savunma Sektöründe, son derece yüksek kalite standartları aranmakta ve silah 

sistemlerini oluşturan en küçük komponentlerde dahi sertifikasyona gereksinim 

duyulmaktadır Bu sebeple, sektörde faaliyet gösteren firmaların askeri standartlarda bir 

üretimi gerçekleştirebilecek düzeyde bir kalite kontrol/kalite teminat sistemim haiz olmaları 
büyük önem taşımaktadır 

Bu durum, başta küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olmak üzere, asken 

standartlarda üretim yapabilecek düzeyde bir kalite kontrol/kalite teminat sistemim kurmak 

için gerekli teknik ve finansal altyapıya sahip bulunmayan firmalarımızın büyük çaplı 

savunma projelerinde yer alabilmelerini güçleştirmektedir. 

Savunma sanayii altyapısı oluşturma çalışmaları çerçevesinde, savunma sanayii 

kuruluşlarımızın NATO'nun AQAP olarak adlandırılan kalite teminat sistemi çerçevesinde 
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çalışmaları hedeflenmektedir. Bu konuda, özellikle son 3-4 yıl içerisinde bryük mesafeler 

kaydedilmiş olmakla birlikte, Türk Sanayiinin istenilen noktada olduğunu söyemek güçtür. 

Sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinn büyük çaplı 
savunma sanayii kuruluşlarına taşeronluk yapma ve parça üretne hususunda 

yararlanabileceği yeterli sayıda ve kapasitede Test ve Kalibrasyon Merkezlerinin 
bulunmayışı, savunma sanayiine yönelik bir yan sanayinin teşekkül ettiriinesinde ve bu 
kapsamda üretilen mamullerin sertıfikasyonunda önemli bir sorun teşkil etmededir, 

6 .3.4. Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetleri tle İlgili Sorunlar : 

Bilim ve teknolojinin olağanüstü önem kazandığı çağımızda, işgücü, sernaye, bilgi ve 
teknoloji kaynaklarının verimli kullanımı, yeni teknolojilerin izlenmesi, öğrenilmesi ve 
üretim sürecine yayılması, bir sektörde edinilen teknolojiyi bir üst dızeyde yemden 
üretebilme yeteneğinin kazanılması yönündeki politikalarla mümkündür 

Ülkemizde teknoloji geliştirme (AR-GE faaliyetleri) ve teknoloji tran.ferı konusunda 
yapılan çalışmalar yeterli değildir. Bunda savunma sanayiinde kritik teknolojleri belirleyecek 
uzmanlaşmış kadro sayısının yetersiz oluşu, yüksek maliyetli teknolıjilerın transfer 

edilmesinde eldeki kaynaklann sınırlı oluşu ve ithal edilen teknolojiyi ızümseyip ülke 
şartlarına göre uyarlayacak ve geliştirecek yetişmiş insan sıkıntısı büyük rol onamaktadır 

Savunma sanayii gelişmiş ülkelere bakıldığında, yıllık askeri harcamaarm önemli bir 

bölümünün Ar-Ge faaliyetlerine ayrıldığı görülmektedir Diğer taraftan Hilemizde, toplam 
savunma harcamaları içensinde Ar-Ge faaliyetlerine ayrılabilen kaynak anca; binde ile ifade 
edilebilen oranlardadır 

6 3.5. Finansman Sorunları ; 

Ülkemizde Savunma Sanayii, çoğu kez yüksek teknolojiyi haiz ürünler» yalnızca Silahlı 
Kuvvetlerimizin mevcut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretildiği yüksek yatırım 
finansmanı gerektiren, buna karşılık sivil alanlarda pazar imkanı bulunnayan bir sektör 
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olması sebebiyle, büyük oranlarda devlet desteğine ve teşviklere ihtiyaç göstermektedir. Aksı 
takdirde savunma sanayii kuruluşları yalnızca kendi imkanları ile asken amaçlı büyük 
yatırımları finanse edebilmekte ciddi güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

Benzer durum, sözkonusu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge ve prototip 

çalışmaları açısından da geçerlilik taşımaktadır. Savunma kuruluşlarının, mühendislik 
bölümlerinin sistem entegrasyonu ve dizayn faalıyetlennı gerçekleştirebilecek bir şekilde 

yapılanmasını temınen fınansal yönden desteklenmesi, Türk Savunma Sanayiinin geleceği 
bakımından büyük önem arzetmektedir 

6 3.6. Sektörün Girdi Sorunları : 

Sektörün en büyük problemlerinden birisi hiç kuşkusuz üretimin büyük oranlarda ithal 
ikamesine dayalı hammadde ve yarı mamul girdilerine ihtiyaç göstermesidir. Bugün 

MKEK'na bağlı silah ve mühimmat fabrikaları, üretim girdilerinin büyük bir bölümünü bağlı 

ortaklıklarından (Pırinçsan A Ş., Nıtrosan A.Ş., Çeliksan A Ş., Etağ A Ş ve Maksam A Ş.) 
temin etmektedir. Ancak bu kuruluşlardan temin edilen hammadde ve yarı mamullerin 

fiyatları da genellikle dünya standartlarının üzerinde seyretmekte, bu da birim maliyetleri 

yükseltmektedir 

1989 yılında yürürlüğe giren Zırhlı Muharebe Aracı Projesi kapsamında gündeme gelen 

ve sözkonusu zırhlı araçların üretiminde kullanılacak zırh malzemesinin yerli imkanlar ile 
tedariğını öngören eğilim, Seydişehir Aiumınyum tesislerinin böylesi bir üretime girebilecek 

yeterlilikte olmaması ve çok yüksek yatırım maliyetleri gerektirmesi nedeniyle hayatiyet 

kazanamamıştır. Halen Türkiye'nin gündeminde bulunan diğer ortak üretim programlarında 
da hammadde konusunda dış bağımlılığın büyük ölçüde devam etmekte olduğu 

gözlenmektedir 

6 3 7 MKEK’nun Sorunları ile İlgili Tespit ve Değerlendirmeler : 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nın ihtiyacı olan araç ve gereçlerin önemli bir bölümü ile sivil 

kesimin bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 1950 yılında 5591 sayılı Kanunla 
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sermayesinin tamamı Devlet tarafından karşılanan tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan Makına 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bugün yaklaşık olarak 12.500 personel istihdam edilen çok 

sayıda fabrika ve tesise sahiptir. Bu fabrikalar, yakın zamanda mevcut programları 
çerçevesinde, MKEK ana kuruluşlan bünyesinde “Bağlı Ortaklıklar” şeklinde anonim 

şirketlere dönüştürülmüşlerdir. 

Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hafif ve ağır silah, mühimmat, top, bomba, mayın, 

patlayıcılar ve roket gibi önemli ihtiyaçları ile sivil maksatlı çelik, pirinç, elektrik sayacı, pil 

ve CNC takım tezgahları gibi diğer ihtiyaçların üretim hizmetlerini vermekte olan 
MKEK’nun bu denli geniş bir yelpazede çalışmasından ve gerek personel ve gerekse tesis 

olarak aşırı derecede genişlemesinden kaynaklanan sorunları günümüzde büyük boyutlara 

ulaşmıştır 

MKEK'nun sadece ticari bir kuruluş olarak ele alınmasının sakıncaları ve savunma 
sanayiimiz açısından stratejik önemi ortadadır. Bununla birlikte, ülkemizin genel ekonomik 
politikaları ve kurumun içerisinde bulunduğu durum gözönünde bulundurulduğunda; 

MKEK’nun mevcut sorunlarının çözümünün, geçici tedbirlerden ziyade, yapısal ve kalıcı 
tedbirlerle mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Bunun için, 

- MKEK'nun orta ve uzun vadede kendi ayaklan üzerinde durabilmesini teminen, kalite 
teminat sistemi ve teknolojik altyapı olarak serbest piyasa koşullan altında uluslararası silah 

pazannda faaliyet gösterebilecek nitelikte özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir 

Bu yönüyle kurumun, yurtiçi pazarın yanında ihracata yönelik üreüm yapması ve bu şekilde 
ölçek ekonomilerinden istifade edebilmesi mümkün olacaktır. 

- Eskimiş teknolojilerle çalışan ve verimliliği düşük üretim birimlerinin, ihtiyaçlar da 

gözönünde bulundurularak modernizasyonu, benzer durumda olup, ihtiyaç miktarlannın 
fizibl bulunmadığı veya stratejik önemi haiz olmayan üretim birımlennin tasfiyesi, kaynak 
israfının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. 
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- MKEK'nun orta ve uzun vadede uzman bir kuruluş özelliği kazanmasına yönelik 

olarak, savunma sanayii ile doğrudan ilgili olmayan birimlerinin özelleştirilmesi ve bu 

özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin, savunma sanayiine yönelik üretim yapan tesislerin 

modernizasyonu, mevcut üretim kapasitesinin arttırımı ve ihtiyaç duyulan yem yatırımların 

finansmanında kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir 

- MKEK'nun ıç bünyesinde uzmanlaşmaya yönelik bir yapılanmaya gitmesi, bu amaç 

doğrultusunda istihdam politikasının iyileştirilmesine ilişkin idari önlemlerin en kısa zamanda 

alınması; kalite teminatı, pazarlama, uluslararası işbirliği ve diğer konularda etkin ve uzman 

kadroların ihdası ve bu yapının devamı için gerekli mevzuatın oluşturulması, ihtiyaç 

duyulduğu takdirde yabancı uzmanlardan da istifade edilebilmesi önem taşımaktadır. 

- MKEK'nun faaliyet gösterdiği alanlarda ihtiyaç duyduğu kritik teknolojileri sadece 

know-how ve teknoloji transferi yoluyla kazanması mümkün değildir Kurumun bugüne 
kadarkı deneyimi ve teknoloji transferi yoluyla edindiği bilgi birikiminden de istifade ederek, 

teknoloji üretir bir seviyeye erişmesi zaruridir. Bu da, ARGE ve eğitim faaliyetlerine 

bütçeden daha fazla pay ayrılmasını gerektirmektedir. 

- Kurumun yapacağı yatırımlar rasyonel esaslara dayandırılmalıdır. Bunun için geleceğe 

dönük sağlıklı projeksiyonlar yapılabilmelidir 

- Bu konuda Devlete de görevler düşmektedir Devlet, mümkün olduğu ölçüde ve ulusal 
güvenliğe ilişkin mülahazaların haricinde MKEK'nun özerk yapısına müdahale etmekten 
kaçınmalı, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda Kurum düzenli olarak bilgilendirilmeli, 
Devlet ve Kurum arasındaki ilişkiler ticari esaslara dayandırılmalıdır 

- Yapılan yatırımların elde tutulmasına yönelik olarak, kritik üretim alanlarında mümkün 

olan ölçüde alımlarda devamlılık sağlanmalı ya da yıllık alım garantisi verilmelidir Bu 
amaçla, yıllara sarı protokollerin yapılmasında ve tedarik makamlarının dış alımlarda 
uyguladığı esasların bu tür alımlarda da uygulamasında fayda görülmektedir. 
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7 DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Varşova Paktı'nın dağılmasıyla, savunma harcamaları 

küresel düzeyde azalma eğilimine girmiş ve başta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri 
olmak üzere, pekçok devletin savunma harcamalarında kayda değer kısıntı yapma yoluna 
gittikleri gözlenmiştir. 

Ancak, 1990-1991 yıilarında ortaya çıkan Körfez Krizi nedeniyle Ortadoğu ve 
Uzakdoğu'da gözlenen savunma harcamalarındaki istisnai artış, Soğuk Savaş yılları boyunca 

küresel savunma harcamalarının önemli bir yüzdesinı gerçekleştirmiş olan Batı ve Doğu 

Bloku ülkelerinin savunma harcamalarındaki azalmanın ortaya çıkardığı talep boşluğunu 
telafi etmeye yetmemiş ve Dünyanın hemen her köşesindeki savunma sanayii kuruluşları 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır 

Küresel düzeydeki bu talep azalmasından, özellikle Soğuk savaş yıllarında ekonomilerim 
büyük oranda savunma sanayii faaliyetleri üzerine inşa etmiş bulunan Doğu Avrupa ve eski 

Sovyet Cumhuriyetleri son derece olumsuz yönde etkilenmiş ve bu ülkelerdeki savunma 
sanayii üretimi, talep eksikliği nedeniyle durma noktasına gelmiştir 

Diğer taraftan. Batı ülkelerindeki savunma sanayii sektörleri de, bir yandan ıç pazarlar ile 
dışsatım hacmindeki anı daralma ve diğer yandan da uluslararası ortamdaki yoğun rekabet 
koşullarının getirdiği sorunlar nedeniyle, ciddi darboğazlarla karşı karşıya kalmaya 
başlamışlardır. Bu durumdan özellikle. Soğuk Savaş yıllarında kapsamlı devlet 
sübvansiyonları ile varlıklarını sürdürebilen Avrupa'daki savunma sanayii kuruluşları 
etkilenmişlerdir 

Körfez Savaşı'mn ortaya koyduğu önemli derslerden biri, savunma alanında sayısal 
üstünlükten ziyade teknolojik üstünlüğün önem taşıdığı hususu olmuş ve buna paralel 
olarak. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle zaten belli bir ivme kazanmış bulunan yüksek 
teknolojili Batı dizaynı silah sistemlerini tedarik etme eğilimi iyice belirginleşmiştir. İç 
pazarlarındaki daralmaya ek olarak, ana hatları yukarıda verilen yemden yapılanma 
faaliyetleri içine girmiş bulunan Batı ülkeleri de, ürettikleri yüksek teknolojili savunma 
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sistemlerini satma ve hatta ortak üretim programları çerçevesinde sahip oldukları 
teknolojileri diğer ülkelerle paylaşma konusunda daha istekli bir tavır sergilemeye 
başlamışlardır. 

Daralan küresel pazar hacminin ortaya çıkardığı diğer bir eğilim ise, savunma 
sektöründeki kar marjlarının aşağıya çekilmesi ve sürekli bir pazar olabilme potansiyelini 

haiz ülke ve bölgelerde, karlılık hadlerinin gözardı edilmesi pahasına pazar payının 

genişletilmesi olmuştur Dolayısıyla, Batı ülkelerinin, özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu 
ülkelerine yönelik dış satımlar sözkonusu olduğunda, daha önceden düşünülemeyecek 

boyutlarda fiyat indirimlerine gidebildikleri veya bu türden satışlar kapsamında cazip off-set, 
teknoloji transferi veya ortak üretim teklifleri getirebildikleri dikkat çekmektedir 

Türkiye'nin 1980Tı yılların ortalarından itibaren uygulamaya koyduğu ortak üretim 

modeline dayalı savunma sanayii politikalarının, küresel düzeyde ortaya çıkmaya başlayan 
bu eğilimlerden istifade ederek başarı şansını arttırabileceğini söylemek mümkündür En 

azından, 1980'li yıllarla mukayese edildiğinde, gelişmiş savunma teknolojilerim ellerinde 
bulunduran Batılı savunma sanayii firmalarının, ellerindeki üretim yetenekleri ve 

teknolojilerim aktarma hususunda daha istekli ve samimi bir tutum içine girmiş oldukları 
gözlenmektedir Dolayısıyla, Silahlı Kuvvetlerimizin modern ekipman ihtiyaçlarının ortak 

üretim projelen çerçevesinde ve avantajlı off-set, teknoloji transferi ve hatta üçüncü ülkelere 

dış satım imkanları dahilinde ele alınabilmesi şansının arttığını söylemek mümkündür 

Ülkemizin sahip bulunduğu hassas jeostratejik konum nedeniyle, TSK'nin önümüzdeki 

yıllara yönelik olarak modern ekipman ihtiyaçlannın devam edeceği ve en azından 

belirlenmiş bazı savunma sanayii dallarında gerçekleştirilecek ortak yatırım projelen yoluyla, 
savunma harcamalarının mümkün olan azami ölçüde ulusal ekonomiye gen dönüşünün 
sağlanabileceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan, TSK'nin modernizasyon ihtiyacı içinde 

bulunması, diğer pekçok ülkenin tersine, Türk firmaları üzerindeki dış pazar bulma baskısını 

azaltmakta ve bu firmaların uzun vadeli yatırımlar yapabilmeleri ve uzun vadeli dış satım 

politikaları geliştirebilmeleri şansını yaratmaktadır 
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Batı İttıfakı'na üye ülkelerin savunma harcamalarında kısıntıya gitmelerim mümkün kılan 
küresel değişimler, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'dakı belirsizlikleri daha da arttırarak, 
Türkiye'nin aynı istikamette adım atmasını olanaksız kılmıştır. Diğer taraftan, geçmiş yıllarda 

NATO fonlarından karşılanan bazı altyapı ve savunma donanımı ihtiyaçlarının, NATO 

bütçesinde yapılan % 50'lere varan oranlardaki kısıntılardan sonra, bizzat Türkiye tarafından 

karşılanması gerekebilecek, bu da savunmaya ayrılan kaynakların arttırılması ihtiyacunu 

kuvvetli bir şekilde gündeme getirecektir. Asken yardım programlarında görülen azalma 

eğilimi de, Türkiye'nin savunma ve modernizasyona ayırması zaruri kaynakların giderek 
yükseltilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Güneydoğudaki terör ortamı sebebiyle 1993 ve 1994 yılı bütçesinin önemli bir bölümünü 
savunma harcamalarına ayırmış olan Türkiye'nin, önümüzdeki yıllarda da bütçesindeki bu 

payı koruması ya da arttırması zaruri görünmektedir 

394 



III PLANLANAN YATIRIMLAR 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından halihazırda değerlendirme çalışmaları devam 
eden projelerdeki mevcut durum şöyledir : 

- Deniz Helikopteri Projesi : 

4 adet deniz helikopterinin tedariki amacıyla sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 
Amerikan Sikorsky ve Fransız Cougar firmalarından alınan tekliflerin değerlendirilmesi 
tamamlanmış bulunmaktadır İcra Komitesi’nin kararı istikametinde başlatılacak kontrat 
müzakerelerinin 1995 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. 

- Deniz Karakol Uçağı Projesi 

Deniz Kuvvetlen Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın arama-kurtarma ve 
keşif faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla tedarik etmeyi planladığı toplam 9 adet deniz 

karakol uçağı için ihale açılmasına yönelik ön değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve 

ihale dosyasının hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. İhalenin 1995 yılı içerisinde açılması 
planlanmaktadır. 

- 5.56 mm Silah ve Mühimmat Üretim Hattı Projesi : 

TSK envanterinde mevcut 7.62 mm piyade tüfeklerinin 5.56 mm piyade tüfekleri ile 

değiştirilmesi amacıyla açılan ihalenin 1995 yılı içensınde neticelendirilmesı ve MKEK’nun 

yem üretim için faaliyetlerini başlatması planlanmaktadır. 

- F-5 Modernizasyon Projesi : 

Türk Hava Kuvvetlen envanterindeki F-5 tipi savaş uçaklarının, 2000’li yıllarda da 

etkinlikle kullanabilmelerini mümkün kılacak şekilde yapısal tadilat ve aviyonık iyileştirme 
programlarından geçirilmeleri öngörülmektedir. Modernizasyon projeleriyle ilgili önfizıbilite 
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çalışmaları tamamlanmış ve firmalardan teklifleri alınmıştır. Proje faaliyetlerine Fon 
kaynaklarının yeterli düzeye ulaşmasını müteakip devam edilmesi planlanmaktadır. 

- 35 mm. Uçaksavar Topu Atış Kontrol Sistemi Projesi : 

MKEK tarafından ÇANSAŞ tesislerinde 1990 yılında imalatına geçilen 35 mm’lik 
uçaksavar topları için uygun bir atış kontrol sisteminin Türkiye'de ortak yatırım şeklinde 
üretilmesine yönelik sökonusu proje çerçevesinde üç firmadan nihai teklifler istenmiş olup, 
proje faaliyetlerine Fon kaynaklarının yeterli düzeye ulaşmasını müteakip devam edilmesi 
planlanmaktadır 

- Mayın Avlama Gemisi Projesi 

Deniz Kuvvetlen Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu 6 adet mayın avlama gemisinin ortak 
yatırım yoluyla yurtıçınde inşası için açılan ihaleye gelen tekliflerin teknik ve ekoromık 
değerlendirmeleri tamamlanmış ve firmalardan en son ve en iyi teklifleri alınmıştır Proje 
faaliyetlerine, Fon kaynaklarının yeterli düzeye ulaşmasını müteakip devam edlmesı 

öngörülmektedir 

- Sahil Güvenlik Botları Projesi 

Sahil Güvenlik Komutanlığının, 14 adedi 180-220 tonluk ve 10 adedi 70-100 unluk 

olmak üzere toplam 24 adet sahil güvenlik botu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışnalar 
çerçevesinde, Türkiye’de gemi inşa alanında mevcut kabiliyet ve kapasiteden yararlaımak 

üzere yalnızca yerli tersanelerin katılabileceği bir ihale açılmıştır. Proje faaliyetlerine, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı tarafından Fon’a kaynak aktarılmasını takiben devam edılecektıı 

- İlen Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi 

Elektronik, havacılık ve savunma sanayii alanlarında teknoloji üretecek ve pazarla/acak 

bir ortam hazırlanması ve projenin yer alacağı bölgede, benzer teknolojilerin bıbırını 
etkilemesi ile yem buluşların ortaya çıkacağı bir merkez tesis edilmesi amacıyla İsanbul 
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Pendik/Kurtköy'de 13 km2'lik bir alanın kamulaştırma ve ve projenin uygulama esas master 
plan çalışmaları tamamlanmıştır Proje, aynı zamanda İstanbul’un en büyük ihtiyaçlarından 
bırı haline gelmekte olan uluslararası havaalanı sorununa da cevap verebilecektir. Proje 

faaliyetlerine Fon kaynaklarının yeterli düzeye ulaşmasını müteakip devam edilmesi 

planlanmaktadır 

- Geleceğin Büyük Uçağı Projesi : 

Bağımsız Avrupa Program Grubu çalışmaları çerçevesinde 8 ülkenin iştiraki ile 
oluşturulan ve 300 nakliye uçağı üretimini öngören konsorsiyumda Türkiye de Tusaş ile 

temsil edilmektedir Türkiye’nin Havacılık ve Uzay Sanayii altyapısının, Avrupa ülkeleri ile 

dengeli işbirliği içerisinde değerlendirilmesini mümkün kılacak projenin fizibilite safhasının 

1995 yılı içerisinde sonuçlandırılarak ön geliştirme safhasına geçilmesi planlanmaktadır 
Türkiye’nin proje kapsamındaki dizayn, geliştirme ve üretim faaliyetlerine iştiraki, satın 

almayı taahhüt edeceği uçak sayısının, proje kapsamında üretilecek toplam uçak sayısı 
içerisindeki oranı seviyesinde tespit edilecektir. 
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IV SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk Silahlı Kuvvetlerı'nın, Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını takıp eden yıllardan 

1980'li yıllara kadar önemli ölçüde asken yardımlara dayanan ana savunma sistemi tedarik 
programları, 1984 yılında F-16 üretimi ile yerli sanayiye yönelmiş ve bu yönelme Savunma 

Sanayii Müsteşarlığının kurulmasını takiben; Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun 

finansman imkanları ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına verilen sorumluluklar ölçüsünde 
Türkiye'de mevcut savunma sanayii altyapısının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları 
istikametinde gelişmesine öncülük etmiştir 

Sürdürülen faaliyetler ile ilk aşamada yerli savunma sanayii altyapısının temel unsurlarının 
teşkili ve mevcutların geliştirilmesi suretiyle aşamalı olarak dışa bağımlılığın azaltılması 

hedeflenmiş ve bu cümleden olarak, savunma sanayiinin temel sektörlerim teşkil eden 

havacılık, askeri elektronik, zırhlı araç, roket ve konvansiyonel silah ve mühimmat 
sanayilerinde, dizayn ve geliştirme kabiliyetlerim de ihtiva eden bir yapılanmaya ulaşılmıştır 

Bugün gelinen noktada, Türk savunma sanayiinin sözkonusu temel sektörlerinde, 

finansman imkanı sağlanması ve üretime esas teknik bilgilerin elde edilmesi kaydıyla her 
türlü savunma silah, araç ve gereci üretilebilecek kapasite elde edilmiş veya elde edilmek 

üzeredir Nitekim, mevcut altyapının faaliyetleri neticesinde ana ve yan sanayide şimdiden 
önemli bir teknolojik birikim elde edilmiş ve bu birikimin kalifiye ınsangücü yetiştirilmesi ve 
teknolojinin yaygınlaşması üzerindeki pozitif etkilen gözlenmeye başlanmıştır Keza 

sözkonusu faaliyetler yurtıçınde ilave katma değer yaratmaya başlamış, off-set programları 
ile de Türk ekonomisi ve sanayiine ilave ış ve istihdam imkanları sağlanmıştır 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan projelerde, üretim için 

öncelikle Türkiye'de mevcut sınai kabiliyetlerin değerlendirilmesi istikametinde çalışmalar 
yönlendirilmektedir Bu amaçla projeler kapsamında teklif veren teknoloji sahibi yabancı 
kuruluşlardan yerli katkı oranlarının mümkün olan en yüksek seviyede tutulması talep 
edilmekte ve sağlanmakta, sanayiye ilave ış ve istihdam imkanı sağlayacak nitelikteki off-set 
kontratları ciddi müeyyidelerle teçhiz edilmektedir 
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Müsteşarlık faaliyetleri çerçevesinde temel savunma sanayii kuruluşlarımızın en yüksek 

standartlarda üretim yapabilmesi için kalite kontrol ve kalite güvenliğine özel bir önem 

verilmekte, bu konularda yan sanayinin de geliştinlmesine ve ana sanayi ile her alanda 
olduğu gibi bu alanda da bütünleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan, yalnızca ıç talebe dayalı sağlıklı bir gelişme stratejisi izlenmesindeki 

güçlükler de dikkate alınarak, savunma sanayimizin uluslararası pazarlarda, serbest rekabet 
koşulları altında etkinlikle faaliyet gösterecek bir yapıya sahip olmasına yönelik çalışmalara 

da ağırlık verilmekte ve kuruluşlarımız imkanlar nispetinde bu yönde teşvik edilmektedir. 

Savunma sanayii için kısa sayılabilecek bir sürede ulaşılan bu seviye memnuniyet verici 

bir nitelik arzetmekle birlikte, bu seviyenin geliştirilerek muhafazası da büyük önem 
taşımaktadır 

Bugün uluslararası savunma sanayii sektörü, savunma bütçelerinin azalması ve pazarların 

daralması neticesinde global düzeyde bir küçülme yaşamaktadır. Türkiye ise, artan bölgesel 
tehditlerin yanısıra, bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerini destekleyen yabancı askeri yardım 

programlarının da azalması ve durması nedeniyle savunma bütçesinde hassas bir denge tesis 
etmek durumunda kalmış ve caydırıcılığın muhafazasını temınen savunma bütçesindeki artış 

trendini frenlemek ile yetinmiştir. 

Bu durum, ulusal güvenlik açısından tüm negatif yönlerine karşın, savunma sanayimin 

gelişimi açısından Türkiye için önemli bir fırsat yaratmış bulunmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlen savunma teçhizatı alımlarını önümüzdeki yıllarda da devam 
ettirmek durumundadır Dolayısı ile savunma teçhizatı alımlannın mümkün olan azami 

ölçüde yurtıçıne yönlendirilmesi halinde yerli savunma sanayii altyapısı, herşeyden önce 

Türk Silahlı Kuvvetlerı'nın modern teçhizat ihtiyacının boyutu nedeniyle Devletten önemli 

bir destek alabilecek ve yeni Dünya düzeninin önümüzdeki yıllarda belirleyeceği savunma 
sanayii modeline daha kolaylıkla adapte olabilecektir 
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Halihazırda savunma teçhizatı alanlarının önemli bir bölümünün yurtdışı kaynaklardan 
gerçekleştirildiği gözönüne alındığında, yerli savunma sanayii altyapısının geliştirilmesi ve 
mevcut alım ve modernizasyon programlarının mümkün olan azami ölçüde yerli sınai 
kaynak ve imkanlar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi amacıyla bazı hususlara özel dikkat 
sarfedılmesinin gerektiği düşünülmektedir. Sözkonusu hususlar, izleyen ana bölümler altında 
İncelenmektedir: 

Mevzuat. Metodoloji ve Uygulamaya ilişkin Hususlar: 

- Savunma Sanayii Hakkmdakı 3238 Sayılı Kanun'un ruhu, lafzı ve amacı istikametinde, 
Kanun maddeleri gerçek anlamda uygulanmalı ve efektif bir şekilde işletilmeli, Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nm modernizasyonu, modern bir savunma sanayii altyapısı kurulması, savunma 

sanayii politikasının uygulanması ve ana savunma teçhizatı tedariğmde Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı bünyesinde merkezileşmeye gidilmelidir Bu cümleden olarak, savunma 

teçhizatı alımlarında iç veya dış tedarik ayrımı yapılmamalı ve tedarik programı başlangıç 

aşamasında her halükarda yurtiçi sanayileşme açısından ele alınmalıdır. Üretimin fızibl 
bulunması halinde yerli üretim imkanlarının araştırılması, üretimde fizibilitenin 
sağlanamaması halinde ise doğrudan alımlarda off-set programları ile yerli savunma 

sanayiine ilave imkanların sağlanması yoluna gidilmelidir 

- Yine 3238 Sayılı Kanun uyarınca, savunma sanayiine ilişkin araştırma, geliştirme, 
prototip imali, ihracat ve off-set programlarının koordinasyonu konusundaki mevcut 
duplıkasyonlar, 3238 Sayılı Kanun'un lOncu Maddesi dikkate alınarak kesinlikle önlenmeli 

ve merkezi ve etkin bir koordinasyon mekanizmasının tesisi için Saıunma Sanayii 
Müsteşarlığının çalışmaları desteklenmelidir 

- Üretici, tedarik makamı ve kullanıcı arasındaki ilişkiler bütünü ile yenicen ele alınmalı 
ve görev-yetkı sahaları kesin çizgilerle ayrılmalı; bu üçlünün ihtiyaç planlamasından 

başlayarak, ürünün kullanıcıya devri ve işletme ve idamesine kadar geçer süreçte yakın 
koordinasyon içinde çalışması temin edilirken, yürütülmekte olan programları aksatacak 
ölçüde yetki karmaşasına neden olacak kurumlararası müdahalelerden kaçnılmasına özen 
gösterilmelidir. 
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- Savunma sanayiinde kullanılmak amacıyla oluşturulan fonlar, öncelikle yurtiçi 
yatırımlara, altyapı oluşturma ve geliştirme faaliyetlerine ve sanayiyi destekleme 

programlarına tahsis edilmelidir Bu amaç istikametinde Fon gelirleri Milli Bütçe'den de 
desteklenmelidir. 

- Teşvik mevzuatının, yurtdışından doğrudan alımları cazip olmaktan çıkaracak şekilde 
tadili sağlanmalıdır. Yine bu amaca yönelik olarak yurtiçi üretimi ve savunma teçhizatı 
ihracatını teşvik edecek nitelikte mekanizmalar da geliştirilmelidir 

- Savunma sanayiindeki global daralma nedeniyle doğrudan satış amacıyla önerilen 

Devlet destekli düşük fiyatların yurtiçi üretime alternatif teşkil etmeleri önlenmeli; savunma 
sanayiinde ekonomik ve teknik açıdan mümkün olan azami seviyede bağımsızlığın 

sağlanmasını temininen, Türkiye'ye doğrudan satış amacıyla yönelebilecek zorlamalar 
dikkate alınmamalıdır Bu cümleden olarak, yurtdışından alım yaparken, Türk savunma 

sanayii ürünlerine ne gibi zorluklarla dış pazar bulunabildiği dikkate alınmalıdır 

Yurtiçi Savunma Sanavıı imkan ve Kabiliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine 
ilişkin Hususlar: 

- Yurtdışı kaynaklardan bir alıma gidilmeden önce yurtiçi imkanların titizlikle 
araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bugün savunma sanayiinin ana ve yan sektörlerinde, 
gerekli malı ve teknik desteğin sağlanması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının 
büyük bölümüne cevap verebilecek bir kapasite mevcut bulunmaktadır Ancak alım 

ihtiyaçlarının gündeme acil sınıflandırması ile getirilmesi, bu kabiliyetten yeten ölçüde 

yararlanılmasına imkan tanımamaktadır 

- Savunma programları genellikle büyük mali boyutlu, yıllara sari alımlar biçiminde 

gerçekleşen, teknolojik açıdan yoğun, önemli yatınm gerektiren projeler olmaktadır. Bu 
nedenle, bilhassa ana savunma sistemi ihtiyaçları orta ve uzun vadeli programlara 
bağlanmalı, yurtıçınde mevcut bulunmayan bir kabiliyetin geliştirilebilmesi için yerli 
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sanayiciye zaman verilmeli ve Türkiye'de üretimi fızıbl olabilecek nitelikteki ana sistem 

ihtiyaçlarının acil tedariki mutlak surette önlenmelidir 

-Savunma teknolojileri açısından hedeflerin belirlenmesi, gerekli yatırımların planlanması 

ve gerçekleşen yatırımların başarılı bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

satınalımlarda süreklilik sağlanmalıdır. Son zamanlarda savunma harcamalarında kısıntıya 

gitmekte olan gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin mevcut savunma sanayii 

altyapısının zayıflamasına engel olabilmek için silah sistemi siparişlerim belli bir seviyenin 
altına düşürmemeye özen gösterdikleri gözlenmektedir 

- FMS kredilerinde son 3 yıldır yaklaşık piyasa faizinin uygulandığı, FMS yöntemiyle 
tedarik edilen teçhizatın Türkiye'nin savunma sanayii altyapısına genellikle hiçbir katkıda 

bulunmadığı ve FMS kanalı ile yapılacak harcamaların netice itibariyle milli kaynaklardan 

karşılanacağı hususları dikkate alınarak, küçük ölçekli yedek parça ve lojistik destek gibi 
ihtiyaçlar haricinde, bilhassa ana sistem tedarığınde FMS yöntemi tercih edilmemeli ve FMS 

uygulamalarının getiri ve götürülen her bir proje bazında kapsamlı şekilde ayrı bir 

değerlendirmeye tabı tutulmalıdır. 

- Yerli üretim oranı konusunda sektörel hedefler belirlenmeli ve belli bir sure içerisinde 

bu hedeflere ulaşılması yönünde programlar yapılmalıdır. 

- Yerli üretim açısından elde edilmesi zaruri görülen kritik teknolojiler belirlenmeli, bu 
teknolojilerin hangilerinin ne şekilde elde edilebileceği konusunda bir master plan çalışması 
yapılmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır. 

Bu kapsamda, 

ithal edilecek teknolojiyi yurtıçınde destekleyecek ve geliştirebilecek bir potansiyel 
ınsangücünün yetiştirilmesini temin amacıyla kalifiye işgücü yetiştirme programlarının 
uygulamaya konulması, 
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-Seçilen bazı üniversitelerde teknoloji üretmeye yönelik lisansüstü eğitim programlarının 

oluşturulması ve bu kapsamda üniversitelere destek olunması, 

-Üniversite - sanayi ilişkisini kurup güçlendirecek mekanizmaların ihdas edilmesi, 

-Yurtiçi sanayiinin desteklenmesi, 

-Yabancı yatırımcılara yönelik olarak, mümkün olan tüm durumlara açıklık getirebilecek 

esneklikte bir mevzuatın geliştirilmesi 

gerekmektedir 

Bununla birlikte, teknoloji transferi ile bilgi edinme kanallarının geç işlediği veya kapalı 

olduğu bu sektörde, ülkemiz ihtiyaç duyduğu kritik teknolojileri kendi imkanları ile üretmek 

ve uygulamaya aktarmak durumundadır. Aksi takdirde, yerli savunma sanayiinin gelişimi 

dışa bağımlı kalmaktan kurtulamayacaktır. İsabetli bir strateji, etkin bir mekanizma ve yeterli 
bir finansman ile desteklenen AR-GE projelen dolayısıyla kazanılacak teknoloji potansiyeli, 

batı ülkelerinde olduğu gibi, zaman içerisinde sivil amaçlı ürünlerin gelişimine de yol 

açacaktır. AR-GE faaliyetleri ile savunma ürünlerine yönelik teknolojik seviyenin 
yükseltilmesi sayesinde, TSK’nın envanterindeki mevcut sistemlerin servis ömürlerinin 

modifikasyon / modernizasyon çalışmaları ile uzatılması mümkün olabilecektir 

Bu meyanda, modern silah sistemlerinde kullanılmakta olan yazılımlara ödenen 

meblağların ulaştığı yekun da dikkate alınarak, milli nitelikli yazılımların taşıdığı önem 
çerçevesinde bu alanda öncelikle ülkemizde mevcut ınsangücünden yararlanılması yoluna 

gidilmeli ve yazılımlarda millilik vasfı ön planda tutulmalıdır 

Savunma teçhizatı alımlanna tahsis edilmiş bulunan kaynakların %5'i geliştirme 
programlarına ayrılmalı, bu miktarın %80'i üretime yönelik geliştirme programlarına, %20'sı 
ise teknoloji üretimine tahsis edilmelidir. Diğer taraftan, kaynak, kadro ve zaman tasarrufu 

sağlanması amacıyla geliştirme programlarının, 3238 Sayılı Kanunun lOncu Maddesi 
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uyarınca Savunma Sanayii Müsteşarlığınca tek merkezden koordine edilmesi de tenin 
edilmelidir. 

- Yerli sanayicinin kendi kaynaklarına dayalı yatırım yapabilmesini ve geliştime 

programlarını uygulamaya aktarabilmesini temınen geleceğe yönelik tedarik programarı 
hakkında sanayici bilgilendirilmelidir. 

- Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimizin savunma sanayime entegrasyonuıda 
karşılaşılan en büyük problemlerden birisi durumundaki kalite güvenilirliği konusuıda, 

küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimizin yönlendirilmesine ihtiyaç vardır Sorunuıun 

çözümü için, sözkonusu işletmelerin FNSS, TAI gibi büyük çaplı savunma sanıyii 
kuruluşlarımıza birer taşeron olarak çalışmaları ve ürettikleri kalemlerin bu 
kuruluşlarımızdaki mevcut AQAP-1, AQAP-4 vb. seviyesindeki kalite temnat 

sistemlerinden geçirilmeleri suretiyle sertıfıye edilmeleri sağlanmalıdır. 

-Bu maksatla, sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelemin 

istifade edebileceği düzeyde ve yeterli sayıda Test ve Kalıbrasyon Merkezlerinin kunılnası, 

bunların bölgesel bazda yaygınlaştırılması ve bu konudaki faaliyetlerin KOSGEB taraflıdan 
finanse edilmesi temin edilmelidir. 

Sektörün en büyük problemlerinden birisi hiç kuşkusuz üretimin büyük oranlarda 'hal 

hammadde ve yarı mamul girdilerine ihtiyaç göstermesidir Halen Türkiye’nin gündemınleki 
savunma sistemi ortak üretim programlarında hammadde konusunda dış bağımlılığın bıyük 

ölçüde devam etmekte olduğu gözlenmektedir. 

Savunma sanayiinin gelişimine büyük çapta etki eden bu engelin aşılması, ancak ve aıcak 
ülkemizdeki hammadde üreticisi durumundaki kuruluşların mevcut kapasiteleınin 

artırılması, teknolojik açıdan yenilenmesi ve gerekiyorsa know-how transferi yoluyl. bu 
sektörün ihtiyaç duyduğu kalemlerde yem üretim kabiliyetlerinin kazanılması yoryla 
mümkün olabilecektir 
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Savunma Sanayii Ürünlerinin İhracatına İlişkin Hususlar: 

- Yalnızca ıç pazara yönelik satışlarla savunma sanayiinin kendi ayakları üzerinde durması 

mümkün görülmediğinden, kamu kuruluşu olmanın yaratacağı sınırlamalardan uzak, ancak 

Devlet ile organik bir bağ içerisinde faaliyet gösterebilecek, temel amacı savunma teçhizatı 
ihracatını yönlendirmek ve geliştirmek olan, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı 

İhracatı Geliştirme Merkezi benzeri bir müesseseleşme Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
bünyesinde teşkil edilmeli ve savunma teçhizatının ihracatına ilişkin faaliyetler bütünü bu 

çerçevede yürütülmelidir 

- Devletlerarası ikili savunma sanayii işbirliği faaliyetleri daha gerçekçi bir zemin üzerine 

bina edilmeli ve sözkonusu faaliyetler, 3238 Sayılı Kanun'un lOncu Maddesince verilen 

sorumluluk uyarınca, uluslararası ilişkiler, savunma sanayii teknolojileri ve uluslararası 

pazarlama konusunda eğitim görmüş uzman ve sürekli kadroların istihdam edildiği Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı tarafından koordine edilmeli ve yürütülmelidir 

- Savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtımı çerçevesinde, savunma 
sanayii kuruluşlarımızın fuar ve benzen etkinliklere iştirakini temınen, savunma sanayii 

gelişmiş tüm Batılı ülkelerde görüldüğü üzere kaynak tahsisi yapılmalı ve ihtiyaç duyulduğu 
hallerde yurtiçınde ve yurtdışında tanıtım yapmak isteyen üretici kuruluşlarımıza, Silahlı 

Kuvvetlerimiz envanterindeki silah, araç ve gereçler en uygun şartlarla temin edilerek, 
nakliye, atış alanı tahsisi ve benzen konularda mümkün olan azami lojistik destek 

sağlanmalıdır 

- Savunma sanayii ürünlerinin ihracatında önemli bir belirleyici olan kredi konusunda, 
Türk Exımbank benzen bir mekanizma geliştirilmeli veya bizzat Exımbank'da bu amaçla bir 
fon oluşturulmalı ve ihracatın desteklenmesine tahsis edilecek bu kaynak, finansman sıkıntısı 
çeken belli başlı pazarlara ilk girişi temin maksadıyla kullanılmalıdır 

- 1996 yılında Gümrük Bırliği'ne girme hazırlıkları içerisindeki ülkemizde, MKEK 

dışında silah sektöründe faaliyet gösteren özel kesime "Yivli Hafif Av ve Savunma Silahları 

İmal İzni"nin halen verilmemiş olması, ıç piyasada yivli silahlara olan talepteki aılışa paralel 
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olarak, bu silahların ithalim kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu sebeple, ülkemizde bu alanda 

faaliyet gösteren özel kesime tabanca ve yivli setli av tüfeklerinin imalatı ve satışı irin izin 
verilmesi gereklidir 

Özelleştirmeye ve Savunma Sanayiine Yabancı Sermaye Girişine İlişkin Hususlar: 

Türkiye Cumhuriyeti. 1920'lerden 1980’leıe kadar savunma sanayii alanındaki değişik 

modellerin uygulanmasından elde edilen tecrübelerin etraflı bir değerlendirmesi ile, sıvunma 

sanayii alanında arzu edilen seviyeye özel sektörün öncülüğü ve üretim faaliyetlerim aktif 

iştirakiyle ulaşılabileceği neticesine varmıştır 

Nitekim Savunma Sanayii Müsteşarlığı da bu yaklaşım istikametinde, Türkiye'de nodern 
bir savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına yönelik tüm çalışmalarını, Devlet'e ıave bir 
yük getirmeksizin, uluslararası serbest piyasa şartları altında ve rekabete açık, dınanık bir 

çerçevede, özel sektör kuruluşlarımızı bu alana kanalize edecek mekanizmaları tesı. etmek 

ve işletmek suretiyle mevcut seviyeye ulaştırmıştır 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, özelleştirme konusunda ülkemizde 1994 yılında varılan 
toplumsal mutabakatı, 1986 yılından itibaren fiiliyata geçirmiş ve savunma sanayii aanında 
özelleştirme ihtiyacını asgari seviyede tutacak altyapının teşkilim gerçekleştirmişin Bu 
netice, gelişmiş ülkelerde dahi üzerinde önemle durulan ve halihazırda büyük garet ve 
kaynaklar sarfedılerek ulaşılmaya çalışılan bir hedef niteliğindedir. Bu cümleden olarak, 

savunma, sanayimizin sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanması amacıyla özel sektör ığırlıklı 
yapılanma çalışmalarına devam edilmesinde ve bu çerçevede aşağıda yer verilen hu usların 
dikkate alınmasında fayda mülahaza edilmektedir 

- Silahlı Kuvvetler bünyesinde faaliyet göstermekle birlikte, izlenen istihdam v; ücret 

politikaları ve dolavısı ile yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretim fizibilitesini sağamakta 
zorlanan tesislerden kritik nitelik taşımayanlar ve özel sektörden de temin edıloılecek 

nitelikte hizmet sağlayanlar, mevcut kabiliyetlerin muhafazası ve mümkün olduğu ölçüde 
geliştirilmesi şartı ile elden çıkarılarak özelleştirilmeli ve bu hizmetler serbest rekabet ortamı 
içerisinde özel sektörden temin edilmelidir Sağladıkları hizmet ulusal güvenlik açsından 
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özellik ihtiva edenler ise rekabet koşulları altında faaliyet gösterecek bir yapıya 

kavuşturulmalıdır 

- Keza Makına ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'nun savunma ile ilgili olmayan 
bölümleri de özelleştirilmeli ve MKEK yalnızca savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 
uzman bir kuruluş yapısına kavuşturulmalıdır 

- Bu şekilde özelleştirmeden sağlanacak gelirler ve tesislerin elden çıkarılması ile personel 

ödemelerinin, tesis işletme ve idame giderlerinin ortadan kalkmasından elde edilecek 
tasarruflar, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlen'nın kamu sahipliğinde faaliyetine devam 

etmesinde zaruret görülen savunma sanayii tesislerinin modernizasyonunda kullanılmalı ve 
bu kuruluşların en efektif şekilde ve büyüklükte çalışabilecek yapıya kavuşturulmasına özen 

gösterilmelidir 

- Özelleştirme ile birlikte, kamu sahipliğindeki savunma sanayii tesislerinin Devlet 
üzerindeki yükü ortadan kalkacak olmakla beraber, ulusal güvenliğin tesisi açısından bu 

tesislerdeki üretim kabiliyetlerinin kaybedilmemesi amacıyla Devletin yönlendirme ve 
destekleme sorumluluğunda bir azalma olmasına müsaade edilmemelidir Bu cümleden 

olarak, özel sektör kuruluşlarının yeni yatırımlara gitmeleri gibi kritik aşamalarda ve sektörel 
stagnasyon dönemlerinde, birçok savunma sanayii gelişmiş ülkede olduğu gibi özel sektörün 

Devlet tarafından desteklenmesi yoluna gidilmeli ve mevcut imkan ve kabiliyetlerin 

yıpranmasına ve kaybedilmesine mahal verilmemelidir 

- Kamuya ait savunma sanayii kuruluşlarının yabancı sermayenin girişi suretiyle 

özelleştirilmesi konusu ise, mevcut ulusal ve uluslararası uygulamalardan elde edilen 

tecrübelerin ışığı altında proje bazında ele alınmalı ve yabancı sermayeye kazandıracakları ve 

kaybettirecekleri açısından yaklaşılmalıdır 

- Son yıllarda savunma sanayiinde söz sahibi ülkelerde kaydedilen gelişmeler, gerekli 

tedbirlerin alınması halinde, yüksek teknolojiyi de beraberinde getiren yabancı sermaye 

girişinin savunma sanayiinde ulusal çıkarları zedelemeyeceğim göstermektedir Dolayısı ile. 
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şartların oluşturulması ve isabetli bir seçim yapılması halinde yabancı iştirakin 

mahsurlarından çok avantajlar sağlayacağı görülmektedir. 

Özetlemek gerektiği takdirde, 1970'Iı yıllarda başlatılan ve son 10 yılda hız kazanan 
çalışmalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti, ciddi kaynak tahsisleri ile mevcut sınırlı 

savunma sanayii kabiliyetlerim geliştirmeye büyük önem vermiş ve netice itibariyle, savunma 

sanayimizin sektörel bazda altyapısı tamamlanmış veya tamamlanma aşamasına 

ulaştırılmıştır Yine bu çalışmalar neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 

kullanılmamış ve en son teknolojiyi haiz savunma sistemlerinin büyük ölçekte girmesi temin 
edilmiştir 

Savunma Sanayii Müsteşarlığımın kısıtlı Fon kaynaklarına rağmen savunma teçhizatı 

üretim ve tedarığı çerçevesinde gerçekleştirdiği atılım dikkate alınarak, 1990’h yılların ikinci 

yarısı için belirlenecek hedeflerde; 3238 Sayılı Kanun ile getirilen ve Batı standartlarında 

olduğu genel kabul gören mevcut mekanizmanın en efektif şekilde işletilmesinin teminine 
öncelik verilmesi gerektiği düşünülmektedir Bu mekanizma dahilinde modernizasyon, 

özelleştirme, reorganızasyon yöntemleri ile mevcut imkan ve kapasitelerden azami seviyede 

yararlanılması imkanlarının araştırılması ve savunma sanayii alanında yem tesis kurulurken 
ileriye dönük olarak yem atıl kapasitelere yol açılmamasına özen gösterilmesi, büyük önem 

taşımaktadır 

Bu cümleden olarak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayiinin geliştirilmesinde 

büyük önem taşıyan mevcut projelerin yürütülmesi açısından bile ciddi bir finansman sıkıntısı 

içerisinde bulunmaktayken, Fon'da yeterli kaynak bulunmaması gerekçesine dayanılarak, 
Müsteşarlık sorumluluğunda bulunan ve bulunması gereken büyük hacimli projelerin 
doğrudan doğruya yurtdışından alım yolu ile tedarığe dönüştürülmesi, savunma sanayii 
altyapısını geliştirme hedeflerim ve 3238 Sayılı Kanun ile getirilen konseptı zedeler melikte 
bulunmaktadır 

Savunma sanayimizin geliştirilmesi için Türkiye'nin elindeki en önemli fırsat, Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu, az sayıda, ancak büyük hacimli ana sistem tedırık ve 
modernizasyon programlarıdır. Bu nedenle, öncelikle savunma teçhizatı alımlarına tahsis 
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edilen kaynaklar bir bütün olarak mütalaa edilmeli ve yalnızca Fon'da yeterli kaynak 

bulunmaması gerekçesine dayanılarak, savunma alanında sanayileşmenin tamamlanmasına 
katkıda bulunacak nitelikteki büyük ölçekli projeler Savunma Sanayii Müsteşarlığının 

gündeminden çıkarılmamalı ve 3238 Sayılı Kanun'un konuya ilişkin hükümleri de dikkate 
alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığının fonksiyonları, sadece Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu'nun imkanları ile sınırlı mütalaa edilmemelidir. 

Buraya kadar yapılan açıklamaların ışığı altında, Türkiye'de sanayileşme yöntemiyle 

uygulamaya aktarılabilecek tüm projelerin; finansman kaynağının orijinine bakılmaksızın bu 

amaçla tesis edilmiş bulunan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmesinin 

sağlanmasının, Müsteşarlıkta oluşturulan bilgi ve tecrübe birikiminin projelerin asgari 

maliyetle ve en uygun şartlarla sanayiye aktarılmasının temim açısından hayatı önem taşıdığı 
değerlendirilmektedir 
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