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Sektörün Tanımı ve Sınırlanması :

Birleşmiş Milletler yayını olan "bütün ekonomik 
f aal i yeti eri n uluslararası standart .sanayi tasnifi ve endeksleri" 
dikkate alınarak sektör tanımlanacak, kapsanan faaliyet dalları, 
ana mallar ya da hizmetler açıklanacak ve sınırları çizilecektir.

Sektör, ayrıca GITPN (Gümrük İstatistik Tarife ve Pozisyon 
Numarası) belirtilerek kesin sınırları ile ortaya konacaktır.

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER :

- Bu bölümde, gecmis yıllara ait değerlerin başlangıç tarihi 
sektör ile ilgili V.Plan Raporu yayınlanmadı ise daha geriden 
baslatılabilir.

1. Sektördeki Kuruluşlar :

Sektörde faaliyette bulunan kuruluşların adresleri, mül
kiyet (Kamu—özel)itibariyle sayıları, kapasiteleri, isçi miktar
ları, sermayeleri ve coğrafi dağılımları verilecek, varsa yabancı 
sermayenin sektör içindeki yeri bel irlenecsktir.

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı :

Ana mallar ‘ itibariyle mevcut kapasite durumu 
veri 1ecektir.



Tablo 1 Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu

Sıra Kapasi te Kapasite
No. Ana Mal Birimi 1983 1988

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

1.

Kaynak

Kapasite Kullanımı (1932, 1983, lv84, 1985, 1986, 1987,
1988 yılları ipin yüzde olarak ) veri 1ecektir.

3. üretim :

a) üretim Yöntemi—Teknoloji s

Sektörde yayğın olarak kullanılan teknolojilerin 
kısa irdelenmesi, bu konuda dünyadaki teknolojik gelişmeler ve 
AET'de kullanılan teknolojilerin sektörde kullanılan teknoloji 
ile karşılaştırması yapı1acaktır.
ar

Kullanılmakta olan yaygın teknolojilere göre son 
yıllar için fiili ortalama girdiler hesaplanacak ve Tablo-2'de 
gösteri 1ecektir.



Tablo 2 s Birim üretim Girdileri
(........   birim için)

(1988 Yılına Ait ) .(Cari Fiyatlarla)
Girdiler Birim Miktar Değer(TL)

(Mal Barında) Yerli İthal Yerli İthal

Kaynak:

b > ür etim:

Yurtiçi üretim miktarları bir tablo halinde ve ana 
mallar itibariyle verilecek, ortaya çıkan eğilim incelenecek ve 
anlamlı değişiklikler ürerinde durulacaktır. _

Tab1 o 3 : ür et i m
(Birim)

Y 1 L L A R

Sıra No. Ana Mal 1 ar 1982 1 983 1984' 1985 1986 1987

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

--

Kaynak:

Ayrıca Besinci Bes Yıllık Kalkınma Planı ile verilen 
hedefler ve bunların gerçekleşmeleri ürerinde durul malıdır.

Aynı yıllar için üretim değerleri 1987 yılı fabrika 
çıkış fiyatları ile verilecektir.



c) Maliyetler:

Ana mal grupları itibarı ile cari -fiyatlarla sınai, 
ticari maliyetler ve bunların kompozisyonu veri 1ecektir. Ayrıca 
1986 ve 1987 yılları için verilecek maliyetler Avrupa Topluluğu 
ülkelerinin maliyetleriyle kar5 11 ast 1r11acaktır,

4) Dıs Ticaret Durumu:

a) İthalat :

(1) ürün ithalatı;

Sektörün ürettiği malların 1982-1987 dönemindeki 
ithalat durumu, ana mallar itibariyle incelenecek, varsa, büyük 
değişikliklerin nedenleri açıklanacaktır. Aynı dönem için Avrupa 
Topluluğu ülkelerinden yapılan ithalat ayrı tablolar halinde 
gösteri 1 ecekt i r. GİTF'N İtibariyle mevcut gümrük vergi oranları ve 
ithalatta alınan -fonlar bel i rti 1 ecekt i r .

Tabi 0 4: ......... Sektörü ürün ithalatı
ı-

(Bi ri m>

Sıra
No:

(1)

— YI l L A R

Ana Mallar 

(2)

1982 1983 

(3) (4)

1934

(5)

1985

(6)

1936

(7)

1987

(8)

Kaynak :

Sadece son bes yıl için bu ithalatın CİF, cari fiyatlarla 
değeri de veri 1ecektir.



Tabİd 5: Sektörü ür ün ithal at : ı

( B i n  t) 
(CİF, Cari Fiyatlarla)

Y I L L A R
1935 '■ 1986 '1987

(3) - (4) (5)

Kaynak :

Tablo 6: AET ülkelerinden Sektörü ürün İthalatı

(Bi ri m >

Y I L L A  R
Sıra ------------------------------------
No s _ Ana Mallar 1932 1983 1984 1935 1936 1987

ti'} (2) (3) (4) (o) i t ) (7) (S)

Sadece son üc vıl için bu. ithalatın CİF. carı -fiyatlarla 
d“çeri de verilecektir.

Sıra
No: Ana Mallar

(1) (2)



Tablo 7: AET ülkelerinden ........ w..Sektörü ürün İthalatı

(CİF, Cari Fiyatlarla, Bin T)

Sıra
No;

Y I L L A R

A n a  M a l  1  a r 1985 1986 1987
(1) (2) (3) (4) (5

Kaynak : w

2) Yarı ürün İthalatı :

Sektördeki üretim faaliyetleri için bazı hallerde yarı 
ürün ithalatı da gerekmektedir.

Bu durumda, yukarıdaki Tablo 4,5,6 ve 7 'ye, yarı ürün 
i-thalatı da eklenmelidir.

3) Ham Madde İthalatı;

Sektördeki üretim- faaliyeti için yapılan ham madde 
ithalatı incelenecektir.

Tablo S :    Sektörü Ham Madde İthalattı
(Birim)

Sıra
No;

—
Y I L L A R

Ham Madde 1985 1986 1987

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

Kaynak



b) İhracat:

Sektörün ürettiği malların ihracat durumu 1982-87 
dönemi için incelenecek ve irdelenecektir. İhracatta tanınan 
teşvikler değer1 endiri 1ecektir. i İhracatta Vergi iade Listesi, 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemesi gibi konular.)

Tabi o 9; ............... Sektörü İhracatı
(Birim:)

Sıra
No:

Y I L L A  F :

A n a  Mallar i  v  3  .id!i 783 1984 1985 1986 ' 1987

(1) (2) (3) (4)

II11 -0
11!1 ~ 
1 litl 
1 — 
1

(7 > (8)

- -

Kaynak:

Ayrı bir tablo ile 1985. 1986 ve i987 yılları için bu
ihracatın fiyatları ve değerleri de veri içecektir.

abıj : t ö r ü. ı hrac a t:
< B i n >

(FOB. Cari Fi vatlar!a)

ana Mai 1 ar

. ı ı

19b 7 

(5)

b
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Tablo 11 : AET ülkelerine............Sektörü İhracatı
(Birim)

Sıra 
No :

Y I L L A R

Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986 1987
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kaynak :

Ayrıca 1985-1987 dönemi 
değerleri de veri 1ecektir.

için bu ihracatın -fiyatları ve

Tablo 12 : AET ülkelerine......
(FOB, Cari Fiyatlarla, Bin S)

Sıra
No : Ana Mallar -

Y I L A R
1985 1986 1987

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

Kaynak :

5) Stok Durumu:
1935-1937 dönemi mamul, yarı mamul ve hammadde 

stokları imkanlar ölçüsünde derlenecek, stok düzeyindeki büyük 
deği si kİ i kİ er i rdelenecektir.



6) Yur t i c i T ü. k etimi :

Ana mallar itibariyle üretim, ihracat, ithalat ve 
biliniyorsa stoklar göcönüne al ınsrak yurtiçi toplam tüketim 
hesaplanacaktır.

Tablo 13 : ..........sektörü Yurtiçi Tüketimi
(Birim)

—
Y I L L A R _

Sıra
No : Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986 1987
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

_
Kaynak :

Ana mal 1 ar itibariyle tüketim eğilimi incelenmeli,, 
değişikliklerin nedenleri açıklanmalı, yıllık ortalama değişme 
-oranı hesaplanmalıdır.

7) Fiyatlar :

1982'den itibaren sektör ana mallarının yıllık 
ortalama yurtiçi fiyatları ve bunların değişimleri incelenmeli,
özellikle büyük -fiyat değişiklikleri olan yıllar hakkında bilgi 
veri 1 mel i dir. Ayrıca, ana mal yurtiçi fiyatlarının dünya ve AET 
-fiyatları ile karşılaştırmaları yapılmalıdır.

Ayrıca ana malların aşağıdaki fiyatları (1987 için) 
ver i 1 mel i d i r :

1) üretici fiyatları : Malın fabrika cıkıs fiyatı (KDV
dahi 1)

2) Toptan fi vatları Toptancının sat ıs fiyatı (KDV
dahi I)

3) Tüketici fiyatları: Tüketicinin ödediği fiyat (KDV
dahil)



8) İstihdam

Sektördeki istihdam durumu, özellikle son üc yıl için 
incelenecektir.

Tablo 14 : ..........Sektörü İstihdam Durumu

İşgücü (1985-1987) Meslek Dalları

Yüksek. 

Orta 

İSC i

Teknik 
İdari

Teknik 
Memur

Düz
Kal iti ye

•

Sektörde gerçek işgücü ihtiyacı ve mevcut istihdam 
irdelenecek ve işgücü açığı veya -fazlası bel i rti lecekt i r .

9) Sermaye Stoku —

Sektördeki sermaye stoku 
sermayenin şartları bel ir1enecektir.

tesbit edilecek ve mevcut

Tablo 15 : .........Sektörü Sermaye
(1987 Yılı İçin)

Stoku
(Cari Fiyatlarla)

Y Değer (TL) Birikmiş Amortisman (TL)

-



10) Mevcut Durumun Değer1 endiri 1mesi :

a) Beşinci Plan Dönemindeki Gelişmeler
b) Sorunlar

11) Dünyadaki Durum ve Diğer ülkelerle Kıyaslama

Ticari ilişkiler içinde bulunulan ülkelerde ve 
Dünyadaki sektörün yeri, yapısı1, üretimi ve dıs ticaret durun 
kısaca değeri endiri 1ecektir.

III. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER

Bu bölümde esas itibariyle, Altıncı Plan Dönemi için 
sektörün gelişme programı bel irlenecektir.

1) Genel Politika :

Gecen bölümlerin de ışığında yurt ici ve yurt- dışı 
şartlar gözönünde tutularak sektörle ilgili gelişme politikaları, 
AET ile üyelik süreci de gözönünde bulundurularak, tesbit 
edi1ecektîr.

2) Talep Projeksiyonu

a) Yurt İci Talep Projeksiyonu (İ938-1994)

Ana mallar itibariyle makro büyüklerle tutarlı 
olarak, yapılacak talep projeksiyonlarında kullanılan yöntem
ler kısaca açıklanmalı, pojeksiyon sonuçları veri 1mel i dir.

b) İhracat Projeksiyonu (1986-1994)

Sektörün ihracat imkanları tesbit edilerek bunun 
için dıs şartlar irdelenecektir. Aynı dönemde Avrupa Topluluğu
ülkelerine yapılacak ihracat da mal grupları itibariyle 
bel i r1enecekti r.

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1986-1964)

Yurt ici talep ve ihracat 
kapsayacak toplam talep tesbit edilecektir.

projeksi yonunu



3) üretim Hedefleri (1988-1994)

Toplam talebin en rasyonel şekilde yurt ici 
üretimle karşılanması amacıyla hedefler tesbit edilecek, bu 
hedeflerin teknoloji, yurt ici kaynaklar (hammadde, enerji, 
işgücü, vb.) ve diğer acılardan tutarlılığı irdelenecektir.

Tablo İü :  .....Sektörü üretim Hedefleri
(Birim)

Y I L L A R
Sıra
No : Ana Mallar 1988 1989 İ990 1991 1992 1993 1994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Tabloda verilen üretim hedeflerine göre 1987 fiyatlarıyla 
üretim değerleri nesapl anmarl ı ve bu seri ayrıca irdelenmeli dir.

4) ithalat Projeksiyonu:

a) ürün ithalatı (1988-1994)

2. kısımdaki toplam talep tahmini ve 3. kısımdaki 
üretim imkanları karsı1 astır11acak, ayrıca "malıyet ve kalite 
durumu dikkate alınacaktır.



Tablo 1/ ı ..... ...... Sektörü ürün İthalat Pr o jeksi yonu.
(Birim)

Sıra 
No :

Ana
Mallar

Y I L L A R

1988 1989 1990 1991 1992 1993 - 1994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

. -I
-

- ' ı ■

Bu tablonun CİF, 1987 -fiyatları ile değerleri de 
ver i 1 mel i di r.

b> AET ülkelerinden Yapılan ürün İthalatı (1988-1994)

1988-1994 dönemi için AET ülkelerinden yapılması 
beklenen ithalat mal grupları itibariyle ayrıca tesbit 
edi 1 ecekti r . ‘

Tablo 18 : AET'den........ Sektörü ürün İthalatı (Tahmini)
(Birim)

Ana
Mal 1 ar

4 2)

Y I L L A R
Sıra 
No :

(i)

1988 1989

(3) (4)

1990 1991 

(5) (6)

1992

(7)

İ V V 3 

. (8)

1994

(9)



c) Varı ürün İthalatı (1988-1994)

üretim için gerekli olabilecek yarı ürün ithali 
hesaplanarak, (a) kısmındaki tablolara benzer şekildeki
tablolarda veri 1ecektir.

d) Ham Madde İthalatı (1988-1994)

üretim için gerekli ham maddeler ithali 
hesaplanarak, (a) kısmındaki tablolara benzer şekildeki
tablolarda veri 1ecektir.

5) Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler :

VI. Plan ilkeleri gözonüne alınarak diğer
ülkeler ile özellikle AET'de geliştirilmekte olan yeni
teknolojiler incelenmeli ve ülkemizde uygulanması gereken
teknoloji ve ölçek tesbit edi 1-mel idir. Bu yeni -teknoloji , üretimin 
girdileri üzerinde büyük değişiklik yapıyorsa, bu girdi 
değişikliği yaklaşık olarak bel irlenrneli dir. Bu arada mevcut 
tesislerde meydana gelebilecek teknoloji değişikliği de gözönüne 
alınmalıdır. ülkemizin geri kalmış ülkelere yapabileceği teknik 
yardımın nasıl alabileceği acı kİanmalıdır. Eleman olarak proje 
bazında teknik bilgi verme ve tesis kurma acısından konu 
incelenerek _ verebileceğimiz teknik yardım detay olarak 
incelenmeli dir.

Tablo 19 ; ......... üreti m Girdileri
(Birim üretim için)

Mevcut Yeni
Girdiler Birim Tesisler _ Tesisler

(Mal Bazında) Miktar Tutar (TL) Miktar Tutar (TL)

(i) (2) (3)

Kaynak :
Not; Miktar ve Tutarlar Yerli ve ithal Olarak Avrılacak-tır.



6) Diğer Sektörlerle İlişki:

Uzun vadeli planlamada kullanılmak üzere sektörün 
diğer sektörlerle olan girdi ve çıktı bazında -fiziksel, iliskisi 
bel irtilecektir. Sektörde üretilen mamullerin hangi sektörde ne 
kadar kullanıldığı yüzde i-Fade ile verilmeye cal ısılacaktır.

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR

1) Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar:

Kamu ve özel kuruluş bazında teşvik belgesi almış 
yatırımların ana hatlarıyla bir listesi düzenlenecektir.

2) Eklenecek Yeni Kapasiteler :

Her ana mal için toplam talep ve üretim hede-fleri 
bir zaman eğrisi üzerinde çizilecek ve aynı eğri üzerinde mevcut 
kapasite isaret1enecektir (1988'den başlayarak). Bundan sonra 
Altıncı Bes Yıllık Kalkınma Planı döneminde eklenecek olan 
kapasiteler isaret1enecektir. Böylelikle 1994 yılına kadar toplam 
talep i l e _  üretim kapasitesi arasında oluşacak fark, yıllar 
itibariyle tesbit olunacaktır. 1995-2000 döneminde yaratılması' 
şimdiden planlanan kapasiteler ve projeler üzerinde de ek bilgi 
ver i 1 ecekti r . ; •_

Tablo 20 :   Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler
(Birim)

Yıl İçinde tklenecek Yeni Kapasite

■ Yıl însa İse
üretim Basında İlave Proje Süresi Başlama üretim

Yıllar Hedefi Kapasite Kapas-ite Adı (Yıl) Tarihi Hedefi

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

1988

Bu tablonun hazırlanısında insa süreleri gözönüne 
alınmalı, Altıncı Bes Y ı l l ı k  Plan döneminden sonra devreye 
girmesi gerektiği halde. insa süresinin uzunluğundan Plan dönemi 
içinde başlanması gereken tesisleri içine alacak şekilde uzun 
süreli tutulmalıdır.



3) Planlanan Yatırımlar

Mevcut proje stoku gözden giciri lerek Plan Döneminde  
başlayacak yeni yatırımların yıl lara bolümü ön fizibil ite  
raporları  esas alınarak yapı1acaktır.  Yeni yatırımların Sabit  
Sermaye/üretim, Sabit Sermaye/Katma Değer, Sabit
Sermaye/Yaratılacak İstihdam vb. teknik katsayıları
Çıkarılacaktır.  Rapor verileri  uygulamadan elde edilmiş olan  
bilgilere göre değer1 endiri  1 erek kul 1 an 11acaktır.

Tablo 21 : .............................Sektörü Yatırım Pragramı <1987 Fiyatlarıyla)
(Milyon TL)

Projeni n  
Ad ı

îsin Tarihi Proje Top.  

Başlama Bitiş Dıs Toplam

1988  

Dıs Top.

1989  

Dıs .Top.

1990-

Dıs

-1994  

Top.
< 1) (2) (3) (4) (5) (6) <7> (8) (9) < 10)(11)

TOPLAM

4) Planlanan Yatırımın Sonuçları  :

Yatırım programının sonuçları,  bu plan dönemi
sonundaki :

- Eklenecek toplam kapasiteyi,
- Toplam Sabit Sermaye Yatırımı Tutarı
- Sağlanacak İstihdam
- Yenileme, kalite düzeltme ve modernizasyon

acısından kapasite gelişmelerini,
- Elektriklenecek yerleşim yeri adedini,
- Yeniden yapılacak yol uzunluğunu v b . ,

kapsayacaktır.

5) Muhtemel Yatırım Alanları;

Yatırımcılara bilgi verme acısından sektörde mümkün  
olabilecek yeni yatırım alanları  ana batlarıyla ortaya  
konulacaktır.



III. ve IV. bölümlerde belirtilen üretim ve yatırım 
programlarının sağlayacağı katkılar hesaplanacaktır. Başka bir 
deyişle gelecekteki gelişmeler de dikkate alınarak mevcut 
kapasitelere eklenecek yeni kapasiteler ile birlikte hesaplamalar 
yapı1acaktır.

1. Katma Değer :

Sektördeki -f aal i yeti eri n yaratacağı katma değer
hesaplanacaktır.

Tablo 22 : Katma Değer
_ ' (1987 Yılı Fiyatlarıyla)

- (Milyon TL)

Katma
Yıllar Değer Endeks
(1) (2) (3)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Bu tabloda gösterilen yıllar için katma -değerler alt 
bölümleri itibarı ile ver i 1 ecekt i r. (İsçilik, kira, -faiz,
amortisman,-dolayiı vergi, kar, rant)

2. Dıs Ticaret Etkisi :

a) Toplam Mal İthalat Talebi :
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Tablo 23 : ithalat Toplamı
(Bin $>

Y I L L A R

Toplam 1983 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Yatırım Malı 
(9.2 Kaynaklarından) 
Ham Madde 
(IV-5.d'den)
Yarı ürün 
(IV. 5, C ' d en) 
ürün (IV. 5.a'dan)

ithalat Toplamı
ihracat Toplamı
(IV. 2.b'den)

Dıs Ticaret Dengesi -

Denge=îhracat - ithalat olarak hesaplanacaktır.

b) ithal İkamesi :

Bölüm II.3b'de özetlenen 1987 yılına ilişkin üretim 
düzeyleri ile, 1994 yılına dek devreye sokulması planlanan ilave 
kapasiteni?! sağlayacağı üretimi de içeren, Tablo 15'deki toplam 
üretim hedefleri esas alınarak, ürün, ara ürün ve hammaddeler 
acılarından sağlanacak ithalat i karnesi "saptanacaktır. (1987 yılı
•fiyatları i 1-e U. S. S- cinsinden)

3) istihdam Etkisi :
Mevcut yatırım ve teknoloji politikasının istihdama 

etkisi, V, 2'deki yatırım programı ile ele alman projelerin ön 
proje formlarından :

a) inşaat aşamasında yaratacağı is hacmi :
b) isletme aşamasında yaratacağı is hacmi :

Hesaplanacak ve sonuç Tablo : 23 ile verilip durum 
irdelenecektir. Ara hesaplar rapora ek olarak veri 1 mel i dir.



tablo : 24 . Yaratılacak i 5 Hacmi
(Ki si )

Y I L L A R
îsgücü Toplam 1988 1989 1990 1994
Yüksek

Tekni k 
İdari

Orta
T e k n i k 
Memur

İsçi
Düz
Kal i -f i ye

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AET VE DİGER ÖNEMLİ 
ÜLKELERLE KARSILASTIRILMASI

Burada kapasite, üretim, üretim teknolojisi ve 
maliyet, verimlilik ve ic -fiyatlar bakımından mukayese 
yap 11acaktır.

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Burada, Avrupa Top 1uluklar 1'na tam üyelik süreci de 
dikkate alınarak genel politikayı yürütmek, mevcut tıkanıklıkları 
gidermek ve sektörü daha iyi işler hale getirmek için alınması 
gerekli tedbirler öneri iecektir, Bu kısım, sektörün sorunları ve 
komisyon üyelerinin görüşleri, bilgileri '/e yapacakları 
çalışmalar sırasında karşılaşacakları yeni sorunlara göre çeşitli 
konuları kapsayabilir. Ancak sektörlerin genel bir görünümünün 
ortaya çıkarılabilmesi ‘ için aşağıdaki konuların özellikle ele 
alınması gereklidir,

- Yatırımların Finansmanı ve teşviki: Burada, öz sermaye, 
borçlanmalar (uzun vadeli. orta vadeli borçlanmalar, hisse 
senetleri, "action, obiigation" oto -finansman) incelenmeli ve 
toplam yatırımın içindeki yüzdslori göster i 1 mel idir.



—-Standartlar ve Kalite Kontrolü
- Sektörde üretilen ürünlerin varsa 

belirtilecek lüzumlu ise çıkarılması gerekli 
edilecektir.

- Pazar İmkanları
- İhracatı Teşvik Edici Politikalar
- Pazarlama sorunları (Teşkilat, 

dağıtım, ambalaj vb.)
- Verimlilik

Türk Standardları 
standardlar tesbit

depolama, taş-ima,



068ZI00
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