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I- SEKTÖRÜN, TÜRKİYE'DEKİ DURUMU VE A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERALENDİRİLMESİ 

1. üretim 

Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren, ihracatımızın 

£ 25’inden fazlasını teşkil eden Hazır Giyim Sanayinin topluca 

bir tablosunu bulmak sektörün çok dağınık olması nedeniyle, 

mümkün değildir. 

TABLO : 1 

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI BAKIMINDAN 
İŞYERLERİNİN DAĞILIMI (1985) 

i) Örme Hazır Giyim Eşyası Üretenler 

İşyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı Çalışanlar Ortalamas 

(1 ila 9 işçi) 16.022 32.708 

(10 ila 24 işçi) 177 2.823 

(25 ila 49 işçi) 69 2.394 

(ı»0 ila 99 işçi) 39 2.813 

(100 ila 199 işçi) 20 2.553 

(200 ila 499 işçi) 9 2.622 

(500 ila 999 işçi) 2 1 . 100 

(1000 + işçi) 1 1 .012 

ii) Mensucattan Hazır Giyim Eşyası üretenler 

işyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı Çalışanlar Ortalama 

(1 ila 9 işçi) 31.196 63.567 

(10 ila 24 işçi) 487 7.713 

(25 ila 49 işçi) 1 38 4.841 

(50 ila 99 işçi) 66 4.457 

(100 ila 199 işçi) 31 4.269 

(200 ila 499 işçi) 20 5. 943 

(500 ila 999 işçi) 5 3.780 

(+ 1000 işçi) 1 1 . 304 
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Sektörde mevcut kapasite ve kullanımı 

Konfeksiyon Sanayiinde makine parkının önemli bir 

bölümünü sanayi tipi dikiş makineleri oluşturmaktadır. Ülkemizde 

sanayi -tipi dikiş makineleri ihtiyacı, 1968'de başlayan yerli 

üretimin yanısıra esas olarak ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

1983 sonu itibariyle Türkiye'de 15 yaşın altında 

92.531 sanayi amaçlı dikiş makinesi vardır. Ancak bu makinelerin 

$ 25’i örme giyim, hazır ürün ve deri gibi diğer alt sektörlere 

aittir. Bu durumda Türkiye'nin dokuma hazır giyimde 72.000 

adetlik bir makine parkına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde kişi başına düşen giyim tüketimi ve 

giyim harcamaları yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin 

altındadır. Bu bakımdan özellikle dokuma hazır giyim tüketiminde 

büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Türkiye’nin üretim, talep, 

tüketim ve ihracat değerlerine ilişkin bilgiler Tablo: 2’de toplu 

olarak gösterilmiştir. 
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TABLO: 2 

DOKUMA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ KAPASİTE - TALEP İLİŞKİSİ 

(Bin Ton) 

1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 

İhracat 

Yurtiçi Tüketimi 

4.0 

58 . 7 

11.9 
61 .6 

29. 9 
73.2 

34.4 
78.2 

39.5 
82.9 

45.5 
87.9 

52.3 
93.2 

üretim 62 . 7 73.5 103. 7 112.6 122.4 133.4 145.5 

İhracata bağımlılık 
oranı (%) 6 16 29 31 32 34 36 

üretim için 
gerekli dikiş (1) 
zamanı/1000 adam/yıl 60.4 70.8 99.9 108.4 117.9 128.5 140.0 

Gerekli Makine Sayısı 
2000 saat/1000 mak/yıl 
2400 saat/1000 mak/yıl 

50.2 

41 . 8 

58.8 

49.0 

83.0 

69. 1 

90. 1 

75. 1 

97.9 

81 .6 

106.7 
88.9 

116.4 
97.0 

Mevcut kapasite(1000 
adet) (2) 

69.5 61 . 6 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 

Kapasite kullanım 
oranı (#) 96 104 113 123 135 

Yeni Yatırım 

ihtiyacı 
2000 saat/mak(1000 
2400 saat/mak(1000 

adet) 
adet) 

11.0 

(2.9) 
18.1 
3.1 

27.9 
9.6 

34.7 
16.9 

44.4 
25.0 

Kaynak: DPT, DİE, BCG Tahmin ve Analizleri. 

1 Makine parkının % 25’inin deri, yatak çarşafı vs. gibi diğer 
alanlarda kullanıldığı varsayılmıştır. 

2 Tahminler sektördeki mevcut oranlara dayanmaktadır. 

B. Üretim Metodu - Teknoloji 

Bu sanayi dalında mensucat ve örme hazır giyim 

eşyası üretiminde bulunan işletmeler büyüklük itibariyle 3 grupta 
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toplanabilir. 

Atölyeler, 

Küçük ve orta işletmeler, 

Fabrikasyon üretimi yapan büyük işletmeler. 

Üretim bu işletmelerin büyüklüklerine ve 

şartlarına göre yapılmakta olup, her grubun özellikleri aşağıda 

özetlenmiştir. 

Atölye Üretimi 

Genellikle atölyeler kendileri için değil, sipariş 

üzerine üretimde bulunurlar. Verilen siparişler çoğu kez kesimi 

yapılmış işler olup, atölyeler sadece dikiş ve elişlerini 

yapmaktadır. Bazen de siparişler model ve boyutları kapsamakta, 

diğer işlemler atölyelerce tamamlanmaktadır. 

Bütün atölyeler hemen hemen aynı çalışma düzenine 

sahip olup, bunlar için bir üretim metodu ve teknolojisinden 

söz etmek mümkün değildir. 

Küçük ve Orta işletmeler üretimi 

Küçük ve orta işletmeler, atölyelerle aşağı yukarı 

aynı biçimde örgütlenmiş olup, ancak atölyelerden daha büyük 

çaptadırlar. Kendileri için üretimde bulunurlar. Çoğunlukla el 

işleri ve nakış işlerini fason olarak yaptırmaktadırlar. 
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Fabrikasyon Üretimi 

Fabrikasyon üretimi yapan büyük işletmelerde 

uygulanan üretim metod ve teknolojisi şu şekilde özetlenebilir. 

üretimde kullanılacak kumaş, model ve 

numunelerin seçimi ve patronlarının 

hazırlanması, 

Patronların kumaş üzerinde işaretlenmesi, 

kumaşların kesimi ve demet haline 

getirilmesi, 

Dikiş, ütü gibi işlemlerin tamamlanması, 

Kalite kontrol, ambalajlama ve sevkiyat. 

örme giyim eşyalarında ise, üretim sürecini, iplik 

çekimi, örme, terbiye ve dikim olmak üzere dört aşamada incelemek 

mümkündür. Bazı tesislerde bunların tümü yapılabilmektedir. Ancak 

kuruluşlar işlerin büyük bir bölümünü,(iplik ve terbiye 

işlemleri gibi) başka kuruluşlara yaptırmakta, kendileri ise 

yalnızca örme ve dikim işlemleri yapmaktadırlar. 

Entegre tesislerde üretim sürecinin ilk aşamasında 

pamuk, yün ve sentetik elyaflar iplik haline dönüştürülmektedir. 

Triko ve üst giyim eşyaları imalatında genellikle 

yün ve sentetik iplikler, örmede ise pamuk ipliği 
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kullanılmaktadır. 

Örmede kullanılan iplikler, dokuma ipliklerine 

nazaran daha yumuşaktır. Bu sebeple bu iplikten imal edilen 

giysiler ve özellikle iç çamaşırları yumuşak, hafif tüylü ve ter 

çekici özellikler taşımaktadır. 

Örmede genellikle 20/1 Ne karde ve 30/1 Ne penye 

iplikler kullanılmaktadır. Özellikle ince ve fantazi örme 

mamullerinin gerek yurt içinde, gerekse ihracatta aranır olması 

ince ipliğe olan talebi artırmaktadır. 

Örme işleminde kullanılan makinalar genel olarak 

düz ve yuvarlak örgü makinaları şeklinde 2 gruba ayrılmaktadır. 

Son yıllarda örme tekniğinde meydana gelen gelişmelerle birlikte 

çok değişik tipte makinelerde üretilmiştir. 

Mamul maliyetinin $> Ç0-60 kadarını ham maddenin 

teşkil ettiğini dikkate alan araştırmalar sonucu çalışmalar 
« 

üretim teknolojisi konusunda yoğunlaştırılmış ve kesimde kumaştan 

azami istifadeye yöneltil» tir. Memleketimizdeki iş gücünün 

dünya piyasalarına göre daha ucuz olduğu dikkate alındığında, bu 

alanda modern yatırımlara yönelmenin kar ve zararlarının 

hesaplanarak yatırım politikalarının tespiti faydalı olacaktır. 
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D. üretim Maliyeti 

Üretim değerlerinin hesaplanmasında, sektörUrı ekindeki 

makina parkı ve kapasite kullanım oranları esas alınmıştır. 

Tüketim rakamlarının tesbiti için 1985 nüfus sayımında bulunan 

kadın ve erkek sayısı esas alınarak cinsiyete göre giysi 

ihtiyaçları hesaplanmıştır. Tablo : 3' te giyim eşyası üretim, 

talep, ithalat ve ihracat değerleri toplu olarak verilmiştir. 

TABLO: 3 

ÖRME GİYÎM EŞYASI (Ton) 

Değer: Milyon TL. 
1986 fiyatlarıyle 

1985 

gerçekleşme 
1986 1987 

tahmin program hedefi 
yıllık 
artış * 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 
(1) (2) (3) {<*) (5) (6) {<*12) (6/4) 

üretim 27000 150930 37700 210743 43720 244935 39.62 16.10 

ithalat 576 1147 500 299 100 199 -73.9 

îç talep 9410 50529 12750 70733 14820 82484 40.- 16.6 

ihracat 18166 174503 25100 241111 29000 278574 38.2 15.5 

HAZIR GİYİM EŞYASI (Ton) 

üretim 105000 777945 118500 877967 125500 929830 12.85 5.9 

ithalat 1459 1841 800 1015 500 199 -45. 1 

îç talep 46666 336790 67261 496090 66497 492676 47.3 -0.7 

ihracat 59793 403244 51679 382892 59603 441597 -5.0 15.3 
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- Maliyetler 

Hazır giyim fiyatları, maliyet ve talep durumuna göre, 

firma bazında belirlenmektedir. 

Firmaların kullandığı ham madde, işçilik ve satış 

masraflarına göre oluşan maliyetler, tabiatıyle fiyatlara 

yansımaktadır. 

Ayrıca firmalar, ürünlerindeki kalite, moda yönlerinin 

farklılığı ve firma isminin piyasadaki durumunu da dikkate alarak 

maliyetlerinin üzerine kar marjı koymakta ve fiyatları teşekkül 

ettirebilmektedirler. 

Bu bakımlardan aynı işi gören, belki de aynı kalite ve 

evsaftaki giyim eşyası fiyatları, firmadan firmaya büyük 

farklılıklar göstermektedir. 

Hazır giyim eşyası maliyetlerindeki gelişme, ürün 

bazında türlü sebeplerle sağlıklı olarak tesbit edilememiştir. 

Bunda sektörün özellikleri ve çok dağınık oluşunun etkileri 

oldukça fazladır. 

Ayrıca, son yıllarda yurdumuzda gelişen moda faktörü, 

hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde istenilen ölçülerde, ortak 

bir maliyet hesabı çıkarılmasına imkan vermemektedir. 
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2. Tüketim Yurtiçi Talep 

1985 sayımlarına göre nüfusumuz 50.664.458 kişiden 

ibarettir. Nüfusumuza her yıl takriben 1 milyon kişi 

eklenmektedir. 

İç talebin tesbiti için en geçerli usul olarak bundan 

evvel hazırlanan 5 yıllık planlarda uygulanan yöntem bu çalışmada 

da uygulanmıştır. 

Nüfusumuzu teşkil eden erkek ve kadınlar dikkate 

alındığında iç 

gösterilmiştir. 

Sıra 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

Bu değerleri 

veriİmiştir 

- 231 -

taleb tahminleri ana mallar itibariyle aşağıda 

Ana mallar 

Palto, manto, kaban 
Trençkot, pardesü 
Takım elbise 

Pantolon 

Ceket 
Elbise 
Etek 
Gömlek 
Bluz 

Gecelik 

Pijama 
İş Elbiseleri 
Diğerleri 

Kıravat 

Şapka 

Sabahlık 

İhtiyaç/kişi, yıl 

1/10 (E-K) 
1/4 (E-K) 
1/2 (E-K) 
2 (E) 1 (K) 
1 (E) 1/3 (K) 
3 (K) 
1 (K) 
3 (E) 
1 (K) 
1 (K) 
1/2 (E-K) 
1/5 (E-K) 

1 (E) 
1/5 (E) 

esas alan talep projeksiyonu Tablo: 4.de 



T fi fi L O : 4 

HAZIR SİYİM SAHAYII TALEP PROJEKSİYONU 

1969 1992 1995 
HARüL HADDE 

ÎBin Adet) ERKEK KADIN TOPLAR ERKEK KADIN TOPLAR ERKEK KADIN TOPLAR 

UST PALTO-HANTG-KABAN 2.803 2.723 5.526 2.992 2.906 5.B9B 3.194 3.101 6.295 

giyin PARDOSU-TRENCKOT. 7.008 6.808 13.816 7.481 7.267 14.748 7.987 7.756 15.743 

TOPLAR 9,61! 9.531 19.342 10.473 10.173 20.646 11.181 10.857 22.038 

D TAKIN ELBİSE 14.021 13.515 27.536 14.966 14.534 29.5 15.974 15,514 31.488 
I PAHTALOK 56.078 27.231 83.309 59.861 29.068 83.929 63.897 31.028 94.925 
S CEKET 23.038 9.076 37.114 29.928 9.688 39.616 31.945 10.341 42.286 

ELBİSE - 81.694 81.694 - 87.205 87.205 - 90.954 90.954 
s 60MLEK - 27.232 27.232 - 29.069 29.068 - 31.027 31.027 
I ETEK 84.116 - 84.116 89.79! - e9.79I 95.847 - 95.847 
V BLUZ - 27.232 27.232 - 29.068 29.063 - 31.027 31,027 

I IS elbisesi 5.606 5.445 11.05! 5.965 5.812 11.797 6.383 6.204 12.592 

H TOPLAR 187.859 191.525 379.384 200.53! 204.443 404.974 214,051 216.095 430.146 

PUANA 14.021 13.615 27.636 14.965 14.534 29.499 15.974 15.514 31.488 
IC GECELIK-SA8AHLIK - 27.232 27.232 - 29.068 29.068 - 31.027 31.027 
SIVIK TOPLAR 14.021 40.847 54.868 14.965 43.602 58.567 15.974 46.541 62.515 

TRİKOTAJ 14.019 13.615 27.634 14.965 14.534 29.49? 15.974 15.514 31.488 

GRKE IC CARASIRI-TISORT 84.116 81.894 166.01 89,791 87.205 176.996 95.307 90.954 186.761 
SIYIR ÇORAP 112.158 108.929 221.087 119.723 116.202 235.925 127,80! 124.041 251.842 

TOPLAR 210.293 204.238 414.531 224.479 217.941 442.42 239.582 230,509 470.091 

KRAVAi 28.038 - 28.038 29.928 - 29.926 31.945 - 31.945 
diğerleri ŞAPKA 5.606 - 5.606 5.983 - 5.983 6.383 - 6.388 

TOPLAR 33.644 - 33.644 35.911 - 35.911 38.333 - 38.333 

GENEL TOPLAR 455.628 446.141 901.769 486.359 962.515 1448.874 519.121 504.002 1023.123 
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3. Dış Ticaret 

A ithalat 

Ana mallar itibariyle ürün, yarı ürün ve hammadde 

ithalatına ait 1385 ve 1986 yıllarına ait veriler incelendiğinde: 

1985 yılında A. AA2.028 $ ve 1986 yılında A.97A.113 

$ lık ithalat yapıldığı görülmektedir. 

B. ihracat 

1985 ihracatımız 93A.12A.9A8 $ ve 1986 ihracatımız 

ise 1.066.260.78A $ olarak gerçekleşmiştir. 

II- GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT•YE UYUMUN YERlNE GETİRİLMESİ 

HALÎNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTlP’LERl ÎTİBARlYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKÎLERl 

Hazır giyim sanayindeki mevcut durum, muhtemel gelişmeler ve 

sektörün özellikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde 

aşağıda açıklanan sonuçlara ulaşılmıştır. 

i) Pamuklu ve yünlü hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 

bünyesine giren Hammadde, Yardımcı madde, Aksesuar ve Ambalaj 

malzemeleri ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 

kaldırılması ve üçüncü ülkelerden ithal edilecek ham ve yardımcı 

madde, aksesuar v.b. malzemenin AET ülkelerinde üretilmiş mallar 

gibi ülkemize ithalini önleyecek menşee şahadetnamesi esası 

getirilmek suretiyle, pamuklu ve yünlü her türlü giyim eşyasında 
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gümrük vergi ve resimlerinin kaldırılması halinde sektör rekabet 

gücünü koruyacaktır. 

ii) îpek, sentetik ve suni elyaftan mamul hazır giyim ve 

konfeksiyon ürünleri ithalatında, gümrüklerin kademeli olarak 

mümkün olduğu kadar uzun süre içinde sıfırlanmasının sektörün 

yararına olacağı düşünülmektedir. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLlTÎKA 
TEDBİRLERİ 

1980 başlarında yürürlüğe konulan ekonomik tedbirler bir 

yandan yurt içinde hazır giyim ve konfeksiyon talebini bir ölçüde 

kısarken, diğer yandan iç talebin daralmasından etkilenen büyük 

kuruluşları ihracata sevk etmiş ve kısa süre içinde de olumlu 

sonuçlar alınmaya başlanmıştır. İhracatın hızla artması sonu:u 

kapasite kullanımı doyum noktasına ulaşmıştır. Küçük ve orta boy 

işletmeler de azalan satışları artırmak için evvela kendilerine 

çeki düzen vermişler, sonra da ihracat kervanına katılmışlardır. 

Tekstil sektöründeki dikey entegrasyonun son halkasını 

oluşturan hazır giyim sanayii, yardımcı malzeme ve aksesuar 

üreten yan sanayilere büyük ölçüde bağlı bir işkoludur. Ülkemizde 

hazır giyim ve konfeksiyon sanayinin gelişmesine paralel olarak 

yardımcı malzeme ve aksesuar sanayinin gerekli gelişmeyi 

gösterememesi bir dezavantajdır. Nitekim hazır giyim ve 

konfeksiyon sanayii bu malzemelerin çoğunlukla ithal etmektedir. 

- 23<+ -



Bütün bunlara rağmen ülkemizin pamuk üretiminde, dünya 

sıralamasının ön sıralarında yer alması, gelişmiş bir iplik 

sanayinin mevcut olması ve dokuma sanayiinde belli bir birikimin 

bulunması, pamuklu giyim eşyaları üretimi için elverişli bir 

altyapı oluşturmuştur. 

Yünlü sektöründe bu olumlu gelişmeleri görmek mümkün 

değildir. Sektörde hammadde açısından kısmen dışa bağımlılık 

mevcuttur ve kurulu kapasite eski teknolojiye dayanmaktadır. 

Yardımcı malzeme ve aksesuar bakımından da durum pamuklu 

giyim eşyasındakine benzemektedir. 

Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda, AET karşısında hazır 

giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabet gücü saptanırken şu 

hususarm dikkate alınması yaralı olacaktır. 

i) Bu rapora bağlı talep projeksiyonunda da görüleceği 

gibi iç talep; nüfus artışı, halkımızın gelir düzeyinin 

yükselmesi ve modaya bağlı olarak önümüzdeki 10 yıllık dönemde 

yıllık % 2.2 oranında artacaktır. 

ii) özellikle pamuk ve pamuk ipliği ihracatının yerini 

giderek pamuklu konfeksiyon alacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki 

sentetik ve sun’i elyaftan mamul giysilerden kaçış devam edecek 

ve bunun yerine geçecek pamuklu giysiler, ihracatın artmasında 

önemli bir etken olacaktır. 
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iii) Ülkemiz GATT anlaşması çerçevesinde ihracat 

teşviklerinin kaldırılması konusunda bir anlaşma imzalamıştır. 

Ancak daha evvel bu anlaşmaları imzalayan ülkeler, ihracata 

değişik yollardan teşvikler sağlamaya devam etmektedirler. 

Anlaşma hükümlerini ihlal etmeden gelişmiş ülkelerin 

ihracatçılarına sağladıkları teşviklerin incelenmesi ve 

benzerlerinin ülkemizde de yürürlüğe konulması, sektörün gücünü 

artıracaktır. Bu aynı zamanda ihracatın artmasına yardımcı 

olacaktır. 

iv) Konfeksiyon sanayii bilindiği gibi emek yoğun bir 

sanayi dalıdır. Bu sebeple küçük yatırımlarla kısa sürede yeni 

tesisler kurulmakta ve kapasite artışına gidilebilmektedir. Ancak 

bunun iç talep ve ihracat hedefleri dikkate alınarak, konfeksiyon 

sanayiinin en önemli girdilerini teşkil eden yardımcı malzeme ve 

aksesuar sanayii ile ahenkli bir biçimde gerçekleştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Bunu sağlamak için üretim aşamasında bazı tedbirlerin 

alınması ve teşviklerin uygulanması gerekmektedir. 

v) Ülke ekonomisinde önemi her geçen gün artan sektörün 

bir bilançosunun çıkarılması zorunludur. Ancak bu takdirde 

ileriye dönük gerçekçi tahminler yapmak mümkün olacaktır. 
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DOKUMA SANAYİİ 
. I.K. ÖZET RAPORU 



«ua'mA 
I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 

ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye'de, hammadde, istihdam ve ihracattaki % 25-30’luk 

payı ile tekstil sanayii önemli bir sektördür. İplik 

işletmelerimizde yeterli, hatta fazla kapasite oluşturulduğu 

düşünüldüğünde ikinci adım olan dokuma, tekstilimizin ağırlığını 

taşıyacak önemli bir alt sektör niteliğinde olması itibariyle 

üzerinde durulması gereken bir sanayi koludur. 

1960’lardan bu yana dünyanın önemli üretici ve ihracatçı 

ülkelerinden olan ülkemiz, dokuma kumaş üretiminde de önde gelen 

ülkelerdendir. 

îç tüketimde % 3'lük bir büyüme ile bugün 165.000 ton olan 

dokuma miktarının 1991 yılında 185.000 ton olacağı, toplam 

üretimin ise 318.000 tona erişeceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de dokuma alt sektörü üç ana grupta toplanan tezgah 

kapasitelerinin birlişmesinden meydana gelmektedir. Bunlar; 

Organize özel sektör işletmeleri, 

- Sümerbank fabrikaları. 

Dağınık atelyeler 

olup, çalışma şartları ve tekstil sanayii genelinde cereyan eden 

olaylardan etkileniş biçimleri de farklı olmaktadır. Örneğin, 

ihracata dayalı olarak gelişmek durumunda bulunan uluslararası 
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platformda rekabet edebilmek, yatırım ve işletme sermayesi için 

finansman bulabilmek gibi ihtiyaçları olan, çeşitli para 

birimleri arasında meydana gelen parite farklılıklarından bile 

etkilenen özel sektör müesseseleri ile; kendi satış mağazalarına 

veya diğer resmi müesseselere satışı, kontratlarla düzenlenmiş 

olan SUmerbank fabrikalarının rekabet güçleri, zayıf veya 

kuvvetli tarafları farklıdır. Ayrıca, fason üretim yaptığı için 

finansman ihtiyacı, ürün pazarlama ve dağıtma problemleri pek 

olmayan, organize bir işgücü istihdam etmediği için personel 

giderleri ve problemleri farklı olan, ancak bunların yanında eski 

teknoloji ile çalıştığı için verimlilik ve karlılık seviyeleri de 

farklılık taşıyan dağınık atelye sahiplerinin etkilenecekleri 

gelişmeler ise, daha başka olacaktır. 

İçinde bulunduğumuz yıla kadar tekstil ihracatımızda en 

büyük yıllık artış, 1984 yılında olmuş ve bir önceki yıla oranla 

% 47.8 olarak gerçekleşmiştir. 1985 yılındaki 30’luk büyümeden 

sonra 1986’da ihracatımızın gelişme hızı 4,5’ta kalmıştır. 

1987’de ise % 7.3'lük büyümeye ulaşılması beklenmektedir. 

Ancak dokuma sektörümüzün bugünkü teknolojik yapısı 

nedeniyle, özellikle pamuklu dokumalarımız için, ihracatın 

gerektirdiği kalite ve düzeyde üretim yapılabilmesi pek mümkün 

değildir. Bu durumda yenileme yatırımları geciktirildiği takdirde 

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda kaliteli ham bez ithaline 

gideceği açıktır, Son Uç yıl içerisinde ham bez ithalatımız; 
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1985 yılı için 500 ton 

1986 yılı için 2900 ton 

1987 yılı için (Tahmin) 4500 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

A. PAMUKLU DOKUMA 

1 . Üretim 

Türkiye’de pamuklu dokuma 50.000 kişinin istihdam 

edildiği, önemli bir üretim dalıdır 

Pamuk ipliğinde 1984 yılında başlayan ikinci dönem 

yoğun yatırım faaliyetleri sonucu kapasite 1987 yılı sonuna kadar 

94.000 ton (326.000 iğ ve 50.000 rotor) artarken, pamuklu dokuma 

kapasitesi, tezgah sayıları itibariyle yaklaşık 54.224 adete 

ulaşmıştır. Bu tezgahların dağılımı ise Tablo:1’ce 

gösterilmiştir. 
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TABLO : 1 
TÜRKİYE PAMUKLU DOKUMA KAPASİTESİ DAĞILIMI 

Tezgahların 
Bulundukları 

Yerler 

Mekikli 

Tezgah 
(adet) 

Mekiksiz 

Tezgah 
(Adet) 

Toplam 
Tezgah 
Sayısı 

* 
Dağılımı 

Örgütlü özel S. 6.96b 5.473 12.438 23, 0 

Sümerbank (x) 8.297 684 8.751 16,1 
Denizli 15.480 20 15.500 28,7 

Uşak-Karahalli 12.480 20 12.500 23, 1 
Bursa 2 .450 50 2.500 4,6 

Gaziantep 900 - 900 1 ,7 
İstanbul 1 .000 - 1 . 000 1 ,9 
İzmir 275 - 275 0,5 
Malatya 160 - 160 0,3 
Adana 200 - 200 0,4 

Toplam 48.207 6.247 54.224 100, 0 

Kaynak: TDS, Türkiye’de Dokuma Alt Sektörü Etüdü. 

(x) Sümerbank’a ait Mekiksiz Tezgah Sayısı SUmerbank Genel 
Müdürlüğünün açıklamalarından alınmıştır. 

Türkiye’de tezgah sayısı itibariyle pamuklu dokuma 

fabrikalarının büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde; 

100 den az tezgaha sahip 14 fabrika, 

100-200 tezgaha sahip 9 fabrika, 

200-300 tezgaha sahip 8 fabrika, 

301-500 tezgaha sahip 5 fabrika, 

501-700 tezgaha sahip 6 fabrika, 

701-900 tezgaha sahip 1 fabrika, 

900 den fazla tezgaha sahip 1 fabrika 

olduğu görülmektedir. Bu yapı sanayileşmiş ülkelerle benzerlik 

göstermektedir. 
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Türkiye pamuklu dokuma sektöründe demode ve prodüktif 

olmayan makinaların kullanımda olması, enerji tüketimlerinin 

yüksek olması, düşük işçi verimliliği gibi nedenlerle kapasite 

kullanımı düşük ve üretim maliyetleri dış ülkelere göre pahalı 

olmaktadır. 

Kapasitenin Tezgah Cinsi, Tezgah Eni ve Tezgah Yaşı 
İtibariyle Dağılımı 

Türkiye’de kurulu dokuma kapasitesinin yapısı, tezgah 

cinsleri, tezgah enleri bakımından bulundukları alt sektör türüne 

göre farklılıklar göstermektedir. 

Bugün ülkemiz pamuklu dokumada A8.207 mekikli tezgah 

ile Avrupa’da kurulu kapasitenin % 8.2’lik oranına sahip olup, 

SSCB’den sonra mekikli tezgah türünde ikinci durumdadır. Mekiksiz 

tezgahlar yönünden ise ne yazıkki ülkemiz oldukça geri 

sıralardadır. Ancak dokumacılarımız, bugün mekiksiz dokuma 

tezgahlarına doğru bir modernizasyona yönelmenin gerekliliğinin 

bilincindedirler. 

Üretimde verimlilik açısından dokuma alt sektörümüzü sıkı 

sıkıya bağlayan bir diğer husus ise dokuma makinalarımızın tezgah 

enleridir. îmal edilen tezgah enlerinin giderek genişlemesi 

yanında konfeksiyon sanayinde telef yüzeylerinin kumaş 

genişliğine paralel olarak düşmesinin ekonomikliği nedeniyle son 

yıllarda aranılan tezgah genişlikleri sürekli olarak artmıştır. 

Sonuç olarak, bazı özel durumlar dışında 160 cm' den daha az olan 
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dokuma bez ihraç etmek bugün mümkün değildir. Ne yazıkki 

ülkemizdeki pamuklu tezgahların dörtte üçü 140 cm veya daha 

dardır. Dağınık atelye kesiminde ise hemen hemen tümü dar 

tezgahlar olmasına karşılık SUmerbank tezgahlarının i 78,5’i, 

organize özel sektöre ait tezgahların ise İ° 21,5’i bugün ihracat 

değeri olmayan 1.60 cm’den daha dar kumaş üretmektedir. 

Organize olmuş özel sektörde ortalama tarak eni 226 cm. 

olarak hesaplanmış olmasına rağmen; 

Mekikli tezgahların İ 64’U, rapier tezgahların % 48.3’ü 

161-200 cm tarak eni ranjında, 

Projektil tezgahların % 53.4’ü 330 cm’den daha geniş, 

- Hava jetli tezgahların i 80.1'i 271-330 cm tarak eni 

ranjında bulunmaktadır. 

SUmerbank fabrikalarında tezgahların cinslerine ve enlerine 

göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Mekikli Tezgahların; 

İ 60,6’sı 120 cm’den daha dar tarak eninde, 

İ 20,0’s.i 121-160 cm tarak eni ranjında, 

% 12,3’ü 161-220 cm tarak eni ranjındadır. 

Mekiksiz-Rapier tezgahların; 

% 56,1’i 271-330 cm tarak eni ranjında, 

% 20,5’i 221-270 cm tarak eni ranjında, 

% 13,2’si 161-200 cm tarak eni ranjında, 

% 10,2’si 330 cm’den daha büyük tarak enindedir. 
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Dağınık atelye kesimindeki tezgahların ise üçte ikisi 90 cm 

genişliğindedir. 

Türkiye’de organize özel sektördeki tezgahların büyük 

çoğunluğu 11-15 yaşları arasında olup, son iki yıl içerisinde 

pamuklu dokuma kapasitesine en az 520 yeni tezgah ilave 

edilmiştir. 

Kapasite Kullanım Oranı ve (K.K.O.) Üretim 

1986 yılında kapasite kullanma oranı; 

özel sektörde İ° 98 

SUmerbankta % 73 

Dağınık kesimde 1° 90 (ekseri tek vardiya) 

olmuştur. 

1987 de toplam pamuklu dokuma talebinin $ 5 artması 

beklenmektedir. Bu nedenle kapasitenin artmasına rağmen, kapasite 

kullanma oranının 1986 seviyesinin altına düşmesi 

beklenmemektedir. 

Organize özel sektör, daha çok Marmara ve Akdeniz bölgesinde 

yoğunlaşmış A5 işletmede 12.A38 dokuma tezgahı ile giysilikler, 

perdelikler, döşemelikler, çarşaflar, örtüler ve havlular olmak 

üzere birçok ihtiyaçları karşılayacak çeşitlilikte pamuklu 

mamül üretmektedir. Ortalama ham kumaş eni 186 cm olup, yıllık 

dokuma kapasitesi 8A5 milyon m2'dir. 
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SUmerbank, pamuklu dokuma üretimini toplam 13 ayrı fabrikada 

kurulu 8.751 adet tezgah ile gerçekleştirmekte ve yılda 303 
2 

milyon m kumaş üretmektedir. SUmerbank üretimi bazı fabrikalarda 

sadece hambez, bazı fabrikalarda boyalı ve ipliği boyalı mamUl 

dokuma, bazı fabrikalarda işe basma dokuma olarak 

gerçekleştirilmekte ve hemen hemen tüm ürün çeşitlerini 

kapsamaktadır. Ortalama kumaş eni 106,6 cm’dir. 

Dağınık atelye kesiminde 33.000 adedin üzerinde yöresel 

atelye veya MKE Dornier yapımı dar tezgahlar ile genellikle mamul 

dokuma eni 100 cm'nin altında üretim yapılmaktadır. Bu kesimdeki 

tezgahlar, büyük özel işletmeler veya SUmerbank tarafından 

hurdaya çıkarılan ikinci el tezgahlardır. Bununla birlikle son 

yıllarda bir yatırım hareketliliği başlamış olup, işletmelerin 

bazıları büyüme göstermekte ve yeni tezgahlarla yeni yatırımlar 

yaparak gerek ürün kalitelerini ve gerekse piyasadaki pazar 

paylarını arttırmaktadır. Dağınık kesimin önemli bir bölümü, daha 

büyük dokuma işletmeleri ve tüccarlar için fason üretim yapmakta 

ve böylece de organize özel sektör ve ihracat potansileyi 

açısından da ilave ve esnek bir kapasite oluşturmaktadır. 

Diğer yandan bu kesim kısa metrajlı özel türler, satınalma 

gücü az halk kesimine hitabeden ucuz ve düşük kaliteli mallar ile 

organize sektörce üretilen türlerin alt kalitesini oluşturan 

malları piyasaya sunmaktadır. Çarşaf, nevresim, havlu, şile 

bezi, gömleklik, mendil, masa örtüsü, tülbent, mermerşahi, sargı 
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bezi, fantazi kadife, tabii ipekli dokuma, flaş türleri bunların 

başlıcalarıdır. 

Dağınık atelye kesiminin kurulu pamuklu dokuma kapasitesi 
2 

toplamı 306 milyon m /yıl’dır. 

Sonuç itibariyle Türkiye’de kurulu pamuklu dokuma 

kapasitesi; 
2 

Organize özel sektör işletmelerinde 845.000.000 m /yıl ($58) 

SUmerbank işletmelerinde 303.000.000 " " ($21) 

Dağınık atelye kesiminde 306.000.000 " " ($21) 

olmak üzere 

TOPLAM 1.454.000.000 " " dır. 

2 

Türkiye’de ortalama pamuklu kumaş ağırlığı 175 g/m olduğuna 

göre bu kapasite 258 bin ton/yıl olarak ifade edilebilmektedir. 

2- Tüketim, İhracat ve İthalat 

Türkiye’de pamuklu dokuma ile ilgili kapasite, üretim 

ihracat, ithalat ve iç t tim değerlerinin 1980'den bu yana 

gelişmesini gösteren veriler Tablo :2’de özetlenmiştir. 



TABLO : 2 
TÜRKİYE PAMUKLU DOKUMA VERİLERİ 

Y I L L A R 

Göstergeler 1980 1 981 1982 1983 1984 1985 

Kapasite (Ton) 215.000 212.000 210.000 212.000 218.000 233.000 
K.K.0. (£) 75 74 89 92 94 95 
üretim 161.250 156.880 216.900 195.040 204.920 220.350 

İhracat (Ton) 3. 162 6 . 935 19.944 17.966 23.648 30.500 

İthalat (Ton) 11 384 95 131 159.4 454.2 

İhracat (Mil.S) 17.1 32.4 90.9 86.0 105.2 109.0 

İthalat (Mil.$) 0.1 1 . 4 0.3 0.8 1 . 1 2.9 

îç TUketim(:<) Ton 211.849 
(Stok artışı/azalışı 
yok farzedilmiştir) 

205.449 190.151 194.165 131.511 109.954 

(x) İç tüketim rakamlarına, dokumadan mamul hazır eşya ve 
konfeksiyon üreten işletmelerin tüketimleri de dahildir. 

Kaynak: TSKB Sektör Araştırmaları Raporu. 

Tabloda üretim, ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde, 

pamuklu dokuma iç tüketiminin 190.000 ton civarında olduğu 

görülmektedir. 

1986 yılı için pamuklu dokuma verileri ise aşağıdaki 

gibidir. 

Toplam Üretim 256.000 ton 

İç tüketim (dolaylı ihracat dahil) 228.000 ton 

İhracat 28.000 ton 

İthalat 2.900 ton 

Nihai Tüketim 164.300 ton 

Dolaylı ihracatın 38.100 tonu hazır giyim, 28.500 tonu ise 

diğer ürünler şeklinde gerçekleşmiştir. Pamuklu dokumanın 

doğrudan ihracat oranı # 13, dolaylı ihracat oranı % 22'dir. 
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1986’da yurtiçi talep 1985’e göre pamuklu dokumada $ 4.7 

artmıştır. Dolaylı ihracatın etkisi çıkarıldığında (nihai 

tüketim) artış hızı İ° 2,7’dir. Pamuklu dokuma ihracatı 1986’da 

AET’ ye olan ihracatın kota seviyesine düşmesi (12762 ton), İran 

ve Irak'a ihracatın azalması nedeniyle bir miktar düşmüştür. 

ABD’ye olan ihracat % 46 artarak 7000 tona ulaşmıştır. Orta doğu 

ülkelerine ihracat mamul, ABD ve AET’ye ham dokuma ağırlıklıdır. 

Ham dokuma ihracatı $> 44 artarak 195.000 tona yükselirken, mamül 

dokuma ihracatı yaklaşık yarı yarıya azalarak 8.500 tona 

düşmüştür. 

Pamuklu dokuma ihracatının 30.000 ton/yıl değerini aşmakta 

güçlük çektiği ve miktar olarak henüz önemli boyutlara 

ulaşmamakla beraber 1984’de ihmal edilebilir düzeyde olan 

ithalatın 1985 yılından bu yana oransal olarak çok büyük artış 

göstermiş olması ilginçtir (İthalatlar Çin Halk Cum., Tayvan, 

Hong-Kong, ABD, Batı almanya, İngiltere, 0. Kore, İtalya, 

Brezilya ve Japonya’dan yapılmıştır). Bu durumun devam etmesi 

halinde ve ihracat arttırılamadığı takdirde yurtiçi pamuklu 

dokuma arzı artacağı için, y. iç tüketimin artması veya yurt içi 

üretimin düşmesi gerekecektir. 

1987’nin ilk üç aylık dış ticaret rakamları ve bu rakamların 

esas alınmasıyla 1987 yılı için tahmin, Tablo : 3’de 

gösterilmiştir. 
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TABLO :3 

1987 YILI ÎÇIN İLK ÜÇ AYLIK DIŞ TİCARET RAKAMLARI 
VE YIL SONU ÎÇIN TAHMİNLER (Ton) 

Pamuklu dokuma 

Dokumadan hazır giyim 
Diğer dokuma ürünleri 
Toplam 

İlk Uç ay 
İhracat İthalat 

7.499 973 
11.399 18 
6.472 110 

25.370 1.101 

1987 

İhracat İthalat 

30.000 3.900 
45.600 100 
25.900 400 

101.500 4.400 

Türkiye'nin ihracatında önemli olan ülkeler; Batı Almanya, 

8enelüx ülkeleri, Fransa, İngiltere, İtalya, A.B.D., S.S.C.B., 

Suudi Arabistan, İran ve Irak’tır. 

B. YÜNLÜ DOKUMA 

1 . üretim 

Türkiye'de yünlü dokuma üretimi pamuklu dokumadan 

çok daha azdır ve esasen iç pazar içindir. 

Halen ülkemizdeki yünlü dokuma fabrikası sayısı ve mülkiyet 

yapıları şöyledir: 

Sektörler Fabrika sayısı * 

özel sektör 13 81 ,2 
Sümerbank 3 18,8 

Türkiye yünlü dokuma sektöründe $ 65'i özel sektör, % 35’i 

sümerbank olmak üzere 2.994 kişi çalışmaktadır. 

Sektörde Mevcut Tezgah Sayısı, Cinsleri Yaşları ve Tarak 
Enlerine Göre Dağılımı 

Yünlü dokuma sektörümüz de pamuklu gibi Uç ayrı yapıda 

örgütlenmiş bulunmaktadır: 



Bunlar; 

Organize özel sektör, 

SUmerbank, 

Dağınık özel kesimdir. 

Dağınık özel kesim İstanbul, Uşak/Karahallı, Gaziantep, 

Kula, Besni, Bursa gibi dağınık ve değişik yerlerdeki küçük 

firmaları kapsamaktadır. Yerler ve tipler itibariyle Türkiye 

yünlü dokuma sanayinde mevcut 5125 tezgahın dağılımı Tablo V te 

verilmiştir. 

Yünlü dokuma sanayimizdeki mekiksiz tezgahların $ 90’ı büyük 

çaplı özel sektör işletmelerinde toplanmıştır. 

TABLO : 4 

YÜNLÜ DOKUMA SANAYİNDE TEZGAH DAĞILIMI TAHMİNİ,(1985) 

Yeni 

Mekiksiz Mekikli Mekikli Toplam 

KAMGARN VE İNCE STRAYGGARN 
Büyük Çaplı özel Sektör 455 273 - 728 
SUmerbank 103 74 372 549 
Küçük Çaplı Özel Sektör ve 
Dağınık Atölyeler - . 250 1.073 1.323 
ORTA VE KABA ŞTRAYHGARN 
Küçük Çaplı Özel Sektör ve 
Dağınık Atölyeler - 25 1.375 1.400 
BATTANİYE 
Büyük Çaplı Özel Sektör 100 - - 100 
Küçük Çaplı Özel Sektör ve 
Dağınık Atölyeler - 25 1.000 1.025 
TOPLAM 658 647 3.820 5.125 

Kaynak; BCG/TDS Tekstil Sektörü Yapısal Düzenleme Çalışmaları, 
SUmerbank Genel Müdürlüğü Değerleri 
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Yünlü dokuma sektöründeki tezgah yaşları pamuklu 

sektördekini aşmaktadır. Ülkemizdeki mekikli yünlü dokuma 

tezgahlarının; 

* 5’ i 5 yıllık, 

% 36 1 sı 11 yıllık. 

% 2’si 12 yıllık , 

% 13’U 13 yıllık, 

* 7' si H yıllık, 

* 23’ü 15 yıllık, 

* 1VÜ 38 yıllıktır 

Tarak enlerine göre oyrıma gelince: kamgarn kumaşlar için 

özel sektördeki büyük fabrikalarda; 

Mekikli Tezgahların: İ> 81.8’i 181-200 cm 

% 18,2'i 201-250 cm 

Mekiksiz projektil tezgahların: % 43,2'si 181-200 cm 

$ <t0 , 8 ’ i 201-250 cm 

İ 3,2’i 301-350 cm 

% 12'si 350 cm’den daha geniş 

Mekiksiz-rapier tezgahların: $ 36,4’U 161-180 cm 

% 12,1'ı 181-200 cm 

% 51’i 201-250 cm 

tarak enlerine sahiptir. 
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Strayhgarn kumaşlar için bu dağılım: 

Mekikli tezgahlar: % 22,9’u 160 cm'den dar 

% lf,6’ı 181-200 cm 

% 72,5’i 201-250 cm 

Mekiksiz Projektil tezgahlar % 17,1'i 181-200 cm 

% 6A,7'si 201-250 cm 

Mekikli rapier tezgahlar : % 78,1’i 161-180 cm 

% 7,8’i 201-250 cm 

şeklindedir. 

Battaniye için ise toplam 59 mekiksiz rapier tezgahın; 

% 10,2’si 181-200 cm 

$ 37,3’U 201-250 cm 

İ° 10,2’si 251-300 cm 

% 42,3’U 350 cm’den daha geniş endedir. 

Kapasite ve Kapasite Kullanma Oranı 

Birim zamanda atılabilen atkı uzunluğu itibariyle 

yünlü dokuma sektöründe dokuma kapasitesi Tablo :5'de 

belirtilmiştir. 

TABLO : 5 

YÜNLÜ DOKUMA KAPASİTESİ 

Sektörler Kapasite (atkı- km/saat) % 

özel sektör 17190 , 0 85, 5 
Sümerbank 2907 , 2 1A, 5 
TOPLAM 20097 , 2 100 

Kaynak: TDS, Türkiye'de Dokuma Alt Sektörü Etüdü. 
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Sektörde kapasite kullanım oranı 1986 yılında ortalama % 

73,9 olarak gerçekleşmiştir. Kamgörn ve ştrayhgarn ürünlerde bu 

oran % 75,5, battaniye için % 68,6'dır. 

Türkiye yünlü dokuma sektöründe kapasite kullanma oranı $ 

100, yıllık çalışma tüm sektörlerde 6750 saat olarak kabul 

edildiğinde kapasitenin ürün çeşidine göre dağılımı Tablo 6’daki 

gibidir. 

TABLO : 6 

Türkiye yünlü sektörü toplam dokuma kapasîtesî 

Kapasite (1000 m/yıl) Tezgah Sayısı 
Kumaş Mekikli Mekiksiz Toplam Mekikli Mekikî 

Kamgarn 41 106.5 12 470.2 53 576.2 2 524 226 

Ştraygharn 24 747.4 21 990.2 46 737.6 944 293 

Battaniye 26 729.9 7 547.3 34 277.2 1 100 88 

Toplam 92 583.8 42 007.7 134 591.0 4 568 607 

Kaynak: TDS, Türkiye'de Dokuma Alt Sektörü Etüdü. 

Yünlü dokuma sektöründe üretim, kamgarn ve ştrayhgarn kumaş 

ile battaniyeleri kapsamaktadır. 

Yıllar itibariyle gerçekleşen fiili üretim, ürün cinsi 

belirtilerek Tablo: 7'de sunulmuştur. 1986 yılı için kamgarn 

kumaşlarda düşme gözlenmişken, ştrayhgarn kumaş (32,5 milyon 

M=15.000 t) ve battaniye (18,3 milyon m=15.300 t) üretimleri $ 

100’U aşan bir artış göstermiştir. 
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TABLO : 7 

TÜRKİYE YÜNLÜ DOKUMA ÜRETİMİ 

Yıllar 
Kamgarn Kumaş 

Ştrayhgarn Kumaş 
ve Battaniye 

6 

10 m 

3 

10 ton 

6 

10 m 

3 

10 ton 

1973 16.6 6.2 8.4 5.9 
1975 21 . 9 8.2 11.6 8.1 

1977 33.4 12.5 19.6 13.7 

1979 38. 3 14.4 17.2 12.0 
1981 31 .9 12.0 19.6 ' 13.7 

1982 35.9 13.5 16.1 11.3 

1984 38.0 14.3 19.9 14.9 

1986 32.6 12.1 50.8 30.3 

Kaynak : BCG/TDS Türk Tekstil Sektörü Yapısal Düzenleme Projesi. 

2. Tüketim ve Dış Ticaret 

Türkiye'de üretilen 60.000 ton yünlü dokuma ürünlerinin 

78 tonu ihraç edilmektedir. İthalat ise 36 tondur, ülkemiz yünlü 

kumaş tüketimde dünyanın en az yün kullanan ülkelerinden biridir. 

Kişi başına 200-250 gram olan tüketim, Batı Almanya’da 1200, 

İsviçre’de 1400 gramdır. 

Elyaf tüketimine etki eden parametrelerden ülke milli 

gelirinin düşük oluşu ve ki. . başına yapılan tekstil harcamasının 

azlığının etkisi dışında, ayrıca Türkiye'mizin subtropikal bir 

iklim kuşağında olmasının da yünlü tüketimine olumsuz etkisinin 

olduğu sanılmaktadır. 

C. DİĞER DOKUMA ÜRÜNLERİ 

a) İpekli, Suni ve Sentetik Dokuma 

Türkiye, ipekli, suni ve sentetik dokumada 30.000 
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tezgaha ve yaklaşık 100 milyon m2 üretime sahiptir. 

Türkiye’de ipekli tezgahların $ 90’ı, sentetik ve suni 

dokuma tezgahlarının $ 50'si (1981 yılı sonunda 1534*0 Bursa’da 

kuruludur. Kolan kısmının büyük bölümü ise Marmara bölgesindeki 

diğer işletmelerde ve Adana'da yoğunlaşmış durumdadır. Dağınık 

atelye kesimine ait dokuma tezgahlarında ise Bursa'dan sonra Ege 

Bölgesi önemli konumdadır. 

ülkemizde 300 ton ham ipek üretimi ve 67 ton ham ipek 

ithalatının 88 tonu ($ 24’ü) ipekli kumaş üretiminde 
2 

kullanılmaktadır. Ortalama kumaş ağırlığının 100 g/m olduğu 
2 

varsayımına göre üretilen ipekli kumaş miktarı 880.000 m ’dir. 

Türkiye’de suni ve sentetik dokumalar için de büyük bir 

üretim ve ihracat potansiyeli vardır. Bu çeşit dokumalardan 1986 

yılında $ 120 milyon’luk gelir elde edilmiş ve 1987 yılı için bu 

rakamın % 2,9 artması planlanmıştır. Esas olarak suni ve sentetik 

kumaşlar için pazarlarımız; Batı Almanya, Avusturya, Suudi 

Arabistan, Iran ve Irak olup son yıllardaki rakamlarımız Tablo 

8’aeki gibidir. 

TABLO : 8 

SUNÎ VE SENTETİK DOKUMA DIŞ TÎCARETÎ (Kg). 

Suni Sentetik Toplam 

İthalat 
1985 2.446 3.202 5.648 

1986 15.984 191 16.175 
İHRACAT 
1983 - - 9.623 
1984 19.065 1.735 20.800 
1985 381 892.671 893.052 

1986 6.040 1.142.895 1.148.935 
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b. Keten ve Jüt Dokuma 

Türkiye'de 83 ton keten ipliği, dokumada 
2 

kullanılmaktadır. Keten kumaşı ortalama gramajının 170 g/m 
2 

olduğu varsayımdan, yılda 500.000 m keten dokuma üretilebileceği 

ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’nin son Uç yıldaki keten dokuma ihracatı ve ithalatı 

şöyle gerçekleşmiştir. 

Yıl İthalat İhracat 

1984 0.348 ton/yıl 0.120 ton/yıl 
1985 16.937 " • 1.303 
1986 15.400 " 2.796 

Ülkemizde 3 bin ton civarında jüt iplik üretim kapasitesi 

mevcut olmasına rağmen jütten dokuma yapan bir tesis bulunmamakta 

ve tafting halı tabanları ile pamuk balyaları ambalajında 

kullanılan jüt dokuma, ithal yoluyla karşılanmaktadır. İthalat 

rakamları son yıllarda aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

1984 10 644 368 kg 
1985 7 557 271 kg 
1986 7 429 892 kg 

1986 yılında ait rakam 9 aylık fiili ithalattan gidilerek 

hesaplanmıştır. 

c. Kordbezi 

Ülkemizdeki toplam kapasitenin bugün $ 50'si iç piyasa 

% 50’si ihracat olarak kullanılabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda 

iç piyasa ihtiyacı kapasitenin % 60'ına yükselecek ancak $ 40 

seviyesinde ihracat zorunluluğu devam edecektir. 
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Bu durum ihracatın sektör için kaçınılmaz olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle Avrupa, Kore ve Japon kordbezi 

üreticilerinin zorlu rekabeti altında Türkiye’nin özellikle 

Ortadoğu ve Rusya pazarlarında etkili olmaya devam etmesi 

beklenmektedir. 

Hammaddesinin % 75’ini Amerika'dan ithal etmek durumunda 

olan Türkiye, AET kaynaklı ithalatı için % 5 olan gümrük 

vergisi yerine AET dışı bir ülke olan Amerika'dan ithalat 

yapacağı için % 9 gümrük vergisi ödemek durumunda kalmaktadır. 

Ülkemizin büyük öneme sahip lastik sektörünün en önemli ve 

pahalı hammaddesini teşkil eden kordbezinin yerli üretimiyle bir 

yandan büyük bir ithal ikamesi gerçekleştirilmekte, diğer yandan 

ise her yıl artan ihracatıyla yılda 35-AO milyon $ seviyelerinde 

döviz girdisi sağlanmaktadır. Sektörün Türkiye ekonomisine bu 

olumlu katkısını devam ettirebilmesi mevcut teşviklerin devamı 

ile mümkün olabilecektir. 

Bu nedenle AET'ye girişle birlikte kordbezi gümrük vergisi % 

20’den 2A'e çıkarılarak 1997 yılına kadar bu seviyede 

tutulmalı, ancak bu yıldan sonra o günkü şartlara bir kez daha 

bakıldıktan sonra gerekiyorsa % 2'lik azaltmalarla 12 yılda 

sıfırlanmalıdır. 
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II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERlNE GETlRtLMESl 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE ŞEKÎLDE 
ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE 
UYUMUN MUHTEMEL ETKİLERİ 

1 . Gümrük İndirimine Derhal Gidilmesinde Sakınca Olmayan 

Mallar: 

55.07 Pamuklu Gaz Mensucat 
55.08 Havlu Nevi Bukleli Mensucat 

50.09 İpek, Şap ve Buretten Mensucat 
51.04 Dokumaya Elverişli Sentetik ve Suni devamlı liflerden 

mensucat (51.01 veya 51.02 tarife pozisyonlarındaki 
monofillerle şeritlerden yapılan mensucat dahil). 

56.07 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden 
veya dokumaya elverişli sentetik ve suni lif 
döküntülerinden mensucat. 

58.04.10 Tabi İpekten 
Kadife, pelüş, bukleli veya 

58.04.20 Sentekik Elyaftan halkalı mensucat (55.08 ve 
58.05 tarife Pozisyonlarındaki- 

58.04.30 Suni elyaflar : 1er hariç). 

2. Gümrük indirimine Kademeli Olarak Gidilmesinde Yarar 

Görülen Mallar. 

55.09 Diğer Pamuklu Mensucat 
53.11 Yünden ve İnce Kıldan Mensucat 

53.12 At Kılından veya Kaba Kıllardan Mensucat 
58.04.41 : 

Diğerleri . Kadife, Pelüş, Bukleli veya Halkalı 
58.04.42 : Mensucat (55.08 ve 58.05 tarife pozisyonundakiler 

hariç) . 
58.04.49 : 

3. Türkiye'nin Rekabet Gücü Olmadığı Ortaya Çıkan ve Sürekli 

Korunamayacoğı Düşüncesiyle Korumanın Anlamsız Olduğu 

Mallar 

57.10 Jüt Mensucat veya (57.03) Pozisyonuna giren bitkilerden 
ve ağaç iç kabuklarından elde edilmiş dokumaya 
elverişli liflerden diğer mensucat 

57.11 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat; 
kağıt ipliğinden mensucat. 
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III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLÎTlKA 
TEDBÎRLERİ 

Türkiye tekstil sanayii, ülkemizin sanayileşme süreci 

içerisinde önemli bir rol oynamıştır ve aynı zamanda sanayi 

ürünleri ihracatı içerisinde en büyük paya sahip olan sektördür. 

Gerek genel istihdam ve gerekse ülke ekonomisi içerisinde en 

önemli sektör olma özelliğini de halen korumaktadır. 

Ancak uluslararası rekabet ortamında güçlü olmak için, 

ticareti yapılan mal kalemlerinde fiat ve kalite yönünden 

uluslararası standartlar içerisinde bulunmak ön şarttır. Daha 

sonra da, eri güncel pazarlama yöntemlerinin başarıyla 

uygulanabilmesi ve uluslararası ticaret hareketlerinin de sürekli 

takip edilmesi gerekmektedir. 

ülke ekonomisi için önemi büyük olan ve yüzbinlerce kişinin 

istihdam edildiği tekstil sektöründe ithalat kısıtlamalarını 

kaldırırken tedbirli olmakta yarar görülmektedir. Ayrıca tekstil 

sanayinin hammadde, iplik, dokuma, konfeksiyon, tüketici 

zincirinden oluştuğunu ve bu halkalardan birinde görülecek 

olumsuz bir gelişmenin diğer halkaları da çok kısa sürede 

etkileyeceğini de akıldan çıkarmamak gerekir. 

Bazı mel gruplarında "ad valorem” vergi nisbetlerini 

kademeli olarak indirirken. bu malların ithalatının miktar ve 

değer olarak yakın izlemeye alınması ve tehlikeli görülen bir 

seviyeye ulaşması durumunda da derhal uygulanabilecek ek 
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tedbirlerin hazır bulundurulması gerekmektedir.Türk tekstil 

sanayinin maliyet, kalite ve fiat konularındaki uyum çabalarının 

yanısıra, sanayinin yapısı, yapısal değişiklik ve genel ekonomi 

içersindeki önemine uygun bir organizasyon yapısına kavuşma 

konularında da çabaları olması gerekmektedir. Bu yönde yapılacak 

çalışmalar, Türk tekstil sanayiini AET şartlarına 

yakınlaştıracaktır. 

Tekstil sanayinin AET içerisinde gördüğü yardım ve 

teşviklerden bazıları şunlardır (*) 

Tekstil konusundaki araştırmalar BRITE programı vasıtası ile 

Topluluk tarafından kısmen finanse edilmektedir. Bu 

araştırmalar daha ziyade yeni teknoloji "ygulamalarınm 

geliştirilmesine ve mevcut tesislere uyarlanmasına 

yöneliktir. 

AET, 1985 ve 1988 arasında, hazır giyim endüstrisinin 

otomasyonu mekanik kesim ve komputer modellerine göre giyim 

eşyalarının üç boyutlu konstrüksüyonu konularındaki tüm 

sanayi araştırmalarının % 50'sini karşılamak üzere 25 milyon 

Avrupa Para Birimi harcama yapacaktır. 

Tekstil Sanayiinin modernizasyonu ve geleneksel tekstil 

bölgelerindeki yapısal değişiklik için Avrupa Yöresel 

* Comitextil Bulletin 85/86 
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Kalkınma Fonundan hibe yardımları yapılmakta ve Avrupa 

Yatırım Bankası ve Yeni Topluluk Aracı gibi finans 

kuruluşları iyi şartlarla uzun vadeli krediler temin 

etmektedirler (l98Vde 95 milyon Avrupa Para Birimi). Bu 

şekilde sağlanan finansman daha çok yeni teknolojilerin 

işletmelerce kullanılmasına yöneliktir. 

Avrupa Sosyal Fonu da tekstil sanayininde işlerini 

koruyabilmek için yeniden eğitilmesi gereken işçilerin 

eğitimini kısmen finanse etmektedir. (1983’de 29 milyon 

Avrupa Para Birimi) 

Türkiye tekstil sanayiinin ihtiyacı olan yapısal değişiklik 

çalışmaları içerisinde, kurulu pamuklu dokuma kapasitesinin 

belirli bir kısmının yenilenme suretiyle modernizasyonu 

ihtiyacına ilave olarak şu iki diğer konununda ele alınmasında 

yarar görülmektedir. Bunlardan ilki, katma değer katkısı yüksek 

bir aşama olan boya, apre ve terbiye konularında uluslararası 

standartlara göre görülen eksiklik ve yetersizliklerin 

giderilmesidir. 

ülkemizde boya apre ve terbiye kapasitesi yeterli olmasına 

rağmen, bu aşamada "görülen genel bilgi, beceri ve eğitim 

eksikliği nedeniyle, ne yazık ki bir kalite problemi vardır.Bunu 

en çok konfeksiyon üreticileri dile getirmekte, aynı problem 

mamul kumaş ihracatımızın gerilemesine de sebep olmaktadır. Bunun 

için en kısa zamanda boya, apre ve terbiye teknolojisi ile ilgili 
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uluslararası yöntem ve çalışma standartlarının kazanılmasına 

yönelik bilgi, beceri ve eğitimin sağlanması çalışmalarına 

başlanılmalıdır. 

Zaten bu ihtiyaç, bize ikinci önemli könunun zaruretini 

göstermektedir. 

îkinci olarak ele alınması gereken konu, en kısa zamanda 

Tekstil Kaynak Merkezlerinin kurulması ve çalışmaya 

başlatılmasıdır. Tekstil Kaynak Merkezleri, Türkiye’de tekstil 

sanayinin yoğun faaliyeti olan bölgelerde kurulacak ve genel 

anlamda tekstil sanayiinin geliştirilip, uluslararası 

standartlara getirilmesi için çalışacaktır. 

Bu merkezlerin başlıca faaliyet alanları şunlar olmalıdır. 

Sınai personelin eğitimi, 

Alt sektör firmalarının üretim ve kalite problemlerine çözüm 

bulmak, 

Firmalara ücreti mukabili bilirkişi raporları tanzim etmek, 

Standartların tesbiti ve uygulanmasının takibi, 

Sektör firmalarına işçi ve makina verimlilik seviyeleri, 

enerji tasarrufu yöntemleri gibi konularda rehber bilgiler 

temin etmek, 

Makinaların en rasyonel kullanımı için işletme ve bakım 

kursları organize etmek. 
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Son oîarak, Türkiye Tekstil sanayinin uluslararası rekabet 

gücünü artırmak için, sanayinin üretim aşamasında teşvik 

edilmesi, veya en azından rekabet gücünü zayıflatıcı etkilerden 

arındırılması gerekmektedir. 

Bunun için tekstil üretim zincirinin ilk halkalarında yer 

alan üreticilerin hammadde, yardımcı hammadde ve enerji 

ihtiyaçlarını (Su dahil) uluslararası fiatlarla temin 

edebilmeleri gerekir. Ancak o zaman maliyet yarışına eşit 

şartlarla başlanabilecek, verimli işletmecilik anlayışının bir 

önemi olacaktır. 

Bugün Türkiye’de sanayi kesimi kullandığı elektrik için 

Avrupa’daki seviyenin iki katına yakın bir fiat ödemektedir. Aynı 

şekilde boya ve kimyevi maddeler için yedek parça için ödenen 

gümrük vergileri aynı kalite ve evsafta emtianın yurtiçi 

üretimini teşvik etme amacından uzaktır. Çünkü bu tür özel 

ürünleri Dünya’da her devlet zaten kendisi üretmemekte, 

kalitesini kanıtlamış az sayıdaki üreticiden temin etmektedir. 

Ayrıca bazı boya ve kimyevi maddeler, mamul ürünün ihracat için 

* 

kabul edilebilir standartta olup olmamasını bile tayin 

edebilmektedir. 

Özet olarak, sanayinin sağlam temellere dayandırılması için 

üretim aşamasında teşvik edilmesi, uluslararası kalite ve maliyet 

sağlandıktan sonra da, gerekiyorsa ihracat ve pazarlama 

teşviklerinin de ayrıca düşünülmesi daha iyi sonuçlar verecektir. 
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İPLİK SANAYİİ 
Ö.İ.K RAPORU 



BİRÎNCÎ BÖLÜM 
ÇIRÇIRLAMA 

I- SEKTÖRÜN, TÜRKÎVE'DEKÎ DURUMUNUN A. T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 . üretim 

A. Üretim Tekniği-Teknoloji 

Türkiye'de kullanılan çırçır makinelerinin çok 

büyük bir kısmı yerli yapı rollergin tipi makinelerdir. Şu anda 

dünya piyasalarında saatte 12 balya işleyebilen sawgin çırçır 

makineleri bulunmaktadır. Bu makinelerle 3 vardiya çalışıldığı 

takdirde 120 kadar çırçır makinesi Türkiye’nin bütün pamuğunu 

çırçırlamaya yetecektir. Şu anda Türkiye’de 14.000’in üzerinde 

rollergin ve 100’ün üzerinde sawgin çırçır makinesi bulunduğu 

düşünülürse, ilk ağızda yeni makinelerin büyük avantaj sağladığı 

fikri uyanabilmektedir. 

Halbuki bu çok hızlı sawgın makinelerinde yapılan 

çırçırlamalar lifleri zorlamakta ve böylece elde edilen pamuktaki 

neps, kısa lif ve tohum kabuğu artığı miktarları armaktadır. 

Çırçır makinelerinin arkasına konulan temizleme makinelerinden 

(lint cleaners) de geçen pamuk elyafının görünümü iyi bir 

dereceye (grade) gelmekteyse de, neps, kısa lif ve iyice 

ufalanmış lif olmayan madde miktarı yüksek olan bu pamuk, 

iplikçiler için her zaman makbul değildir. Fakat daha temiz 

olması ve iplik üretimi sırasıda daha az kaba telef çıkması 
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nedeniyle birçok iplikçi de sowgın teknolojisiyle çırçırlonmış 

pamuğu tercih etmektedirler. Bu arada sawgın teknolojisinin uzun 

elyaflı pamuk için uygun olmadığını, bu nedenle değerli Ege 

mıntıka pamuklarında muhakkak rollergin teknolojiye devam 

edilmesini, fakat Çukurova pamuklarında sawgin teknolojisine 

geçilmesinin yararlı olacağını ifade eden iplikçilerin sayısı da 

az değildir. 

Yabancı literatürde görüldüğü kadarıyla iplikçiler, 

halen dünyada geçerli olan: Renk, görünen yabanı madde ve 

hazırlanma durumu mukayesesi şeklinde yapılan derece (grade) 

değerlendirilmesinin değiştirilmesi konusundaki isteklerini 

gittikçe yoğunlaştırmaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda uluslararası 

derece değerlendirmelerinde, herhangi bir şekilde, pamuktaki 

neps, kısa lif (12 mm) ve iyice ufalanmış yabancı madde 

miktarının da göz önüne alınması ihtimali gittikçe artmaktadır. 

Bu nedenle, belirtilen noktalarda avantajlı bir pozisyona sahip 

olan Türk pamuğunun bu durumu korunmalıdır. Elle toplanmasının 

daha dikkatli bir şekilde yapılması sağlanırken, Ege mıntıka 

pamuklarda rollergin makinrl=rle çırçırlamaya devam edilmesi ve 

başta Çukurova pamukları olmak üzere diğer pamuklar için sawgın 

çırçır makinelerinin yaygınlaşması konusu üzerinde de 

duru İmalıdır. 

Üretim Miktarları 

Türkiye'de çırçırlama kapasitesi fazlası olduğuna 
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göre, Türkiye pamuk elyafı üretim miktarları tamamen kütlü pamuk 

üretim miktarlarına bağlıdır. Tablo 1'de 1950 yılından sonraki 

Türkiye pamuk elyafı üretiminin gelişimi ve bölgelere göre 

dağılımı görülmektedir. Buna göre Türkiye pamuk elyaf üretim 

rakamları 2,55 ile çarpıldığında yaklaşık olarak Türkiye kütlü 

pamuk üretim rakamları elde edilebilmektedir. 

TABLO : 1 

TÜRKİYE PAMUK ELYAFI ÜRETİM RAKAMLARI (TON) 

Toplam Bölgelerdeki üretim 

Yılı üretim Ege Antalya Çukurova Diğer illeı 

1954 141.800 65.530 6 . 336 61.132 8.802 
1960 193.000 81.942 12.275 91.165 7.618 
1971 522.000 197.000 41.500 255.000 28.500 

1974 598.327 229.161 43.463 270.332 55.431 

1980 483.000 193.700 36.900 227.000 25.400 

1983 522.030 202.000 39.596 234.322 46.110 
1984 580.000 215.500 38.428 260.514 65.558 
1986 518.230 209.000 34.871 271.359 3. 000 

1976-1985 
Ortalama. 495.941 203.410 33.573 217.441 41 .517 

Not: 1986 yılına ait rakamlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi üretimi 
Çukurova üretimi içinde, diğer yıllarda ise diğer iller üretimi 
içinde görülmektedir. 

Tablo : 1’in altında verilen son 10 yıllık ortalama 

rakamlarına göre Türkiye pamuk elyafı üretiminin ; 

Çukurova Bölgesinde * 43,8 

Ege Bölgesinde % 41 , 0 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde $ 7,8 

Antalya’da % 6,8 

Diğer illerde * 0,6’: 
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Türkiye’deki pamuk ekim alanları ve hektar başına pamuk 

elyafı veriminin nasıl değiştiği ise Tablo:2’de görülmektedir. 

Karşılaştırma imkanı sağlamak için 1983’e kadar olan yıllara ait 

dünya ortalama pamuk elyafı verim rakamları da bu Tabloya dahil 

edilmiştir. 

TABLO : 2 

TÜRKİYE PAMUK EKİM ALANLARI (HEKTAR) VE PAMUK ELYAFI VERİMİ (kg/ha). 

Türkiye Toplam Bölgelere Göre lif Verimi 
Yılı 

Ekim Alanı Verim 
Dünya 

Verim Ege Antalya Çukurova Diğer 

1954 582.000 240 213 402 258 169 274 

1960 621.000 309 317 435 407 244 247 

1971 688.000 758 392 868 1 .075 676 618 

1974 837.000 714 421 889 1 . 077 595 650 

1980 673.000 742 429 850 1 . 040 687 504 
1983 605.000 863 965 1 . 074 813 507 
1984 760.000 778 819 839 723 713 

1986 589.000 880 966 979 843 428 

1976/85 
Ortalaması 774 899 992 663 575 

Not: Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait rakamlar 1986 yılında 
Çukurova Bölgesi ile birlikte, diğer yıllarda "Diğer İller" 
içerisinde mütalaa edilmiştir. 

Tablo:2'de görüldüğü gibi daha 1960 yılında dünya pamuk 

lifi veriminin (317 kg/ha) altında olan Türkiye pamuk lifi verimi 

(309 kg/ha), 1970 li yılların başından itibaren 700 kg’ı 

geçmiştir. Son 10 yılda 774 kg/ha ile dünya ortalamasının 300-350 

kg üzerinde gerçekleşen Türkiye pamuk lifi veriminin bir miktar 

daha artırılması da mümkündür (Son tahminlere göre 1986 yılında 

verim 880 kg/ha olmuştur). 
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Türkiye pamuk üretiminin tamamına yakın bir kısmını 

orta elyaflı pamuk (G.T.Î.P. 55.01.21-55.01.39) oluşturmaktadır. 

Tarla ve çırçır verimleri düşük olan kısa elyaflı (21-25 mm) 

yerli pamuğun (G.T.Î.P. 55-01.10) fiyatı da daha düşük 

olduğundan, üretimi hemen hemen kalmamıştır. 

Uzun elyaflı pamuk (G.T.Î.P. 55.01.40) çeşitlerinden 

Türkiye'de denenen Sealarıd 542 pamuğunun, vasat kütlü verimi 

(1.5-2 ton/ho) ve düşük çırçır randımanı ( 33-34) nedeniyle 

maliyeti yüksek olduğundan, 1960-1961 yıllarında Köyceğiz 

bölgesinde yapılan deneme üretiminden sonra, yaygın üretime 

geçilmemiştir. Son yıllarda Ege Bölgesinde yaygınlaştırılmaya 

çalışılan Delcerro cinsi pamuk da çok iyi bir lif kalitesine 

sahiptir (lif uzunluğu 34 mm nin üstündedir). Ancak çok iyi lif 

kalitesi nedeniyle sağlanan fiyat farkı, düşük lif randımanı 

nedeniyle ortaya çıkan üretim kaybını tam kompanse etmediği için, 

Delcerro cinsi pamuk ekimi de daha pek yaygmlaştırılamamıştır 

(İzmir 8ölge Müdürlüğüne tescil ettirilen üretim, 1985/86 sonunda 

1250, 1986/87 sezonunda da 1950 balyadır). 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında "Orta elyaflı 

pamuklar" önce Ege, Çukurova ve Türkiye diye Uç gruba ayrılmış, 

daha sonra da herbir grup; Standart Ekstra Beyaz-Standard Beyaz I 

ve Il-Standara Hafif Benekli X e II diye 5 sınıfa ayrılmıştır. 

Bilindiği gibi Ege pamuklarının kalitesi Çukurova 
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pamuklarına göre biraz daha iyi olup, Tablo 1 ’ de de görüldüğü 

gibi, Türkiye’de üretilen pamuğun ortalama % 47.8'i Ege-Antalya, 

% 51.6'sı da Çukurova-Güneydogu Anadolu pamuğudur. 

Türkiye Linters üretimine gelince; Bilindiği gbi çırçır 

makinelerinde uzun pamuk liflerinden ayrılan çiğitler üzerinde 

kalan kısa (2-7 mm) lifçiklere linters denilmektedir. Bunların 

çiğitten ayrılması için, yağ preslerine gönderilmeden önce 

çiğitler (tohumlar) "linter" denilen bir çeşit destereli çırçır 

makinesinden iki defa geçirilmektedirler. Birinci geçişte 2,5-7 

mm uzunluğundaki, ikinci geçişte de daha kısa (2-3 mm 

uzunluğundaki) lifçikler (linters) çiğitlerden ayrılmaktadır. 

Lintersin % 85 kadarı (kuru ağırlığının) selülozdan oluştuğu 

için, selüloz maddesi ve selüloz türevlerinin elde edilmesi için 

kıymetli bir hammadde olarak değerlendirilebildiği gibi, hidrofil 

pamuk yapımında ve dolgu maddesi olarak da kullanılmaktadır. 

Normal olarak kütlü pamuk ağırlığının % 5-6 kadarını 

linters oluşturmaktadır. Ancak Ege Bölgesi kütlü pamuk üretimi 

ile tescil eilmiş linters üretimi karşılaştırıldığında yıllara 

göre % 4-4,5 arasında değişen bir oran bulunmaktadır. Türkiye'de 

kütlü pamuk üretiminin ortalama $> 4,5’i kadar linters elde 

edildiği kabul edildiğinde, 1976-1985 yılları arasındaki yıllık 

ortalama linters üretiminin 

1.270.000 ton kütlü pamuk x 0,045=57.150 ton 

civarında olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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B. üretim Maliyeti 

Türkiye'de pamuk ekiminde, hasadında ve 

çırçırlamasında emek-yoğun teknolojiler tercih edilmektedir. 

Kanımızca bu tercihler yerindedir Zira; 

Türkiye’de pamuk hasat makineleri veya gelişmiş sawgm 

çırçır makinelerinin ithalatı için gerekli döviz kıymetli 

olduğu gibi, genelde para kıt ve pahalıdır. Buna karşılık 

el emeği bol (işsizlik ülkenin önemli sorunlarından biridir) 

ve nispeten ucuzdur. 

Küçük tarlalar için elverişli olmayan makineyle pamuk 

hasadının önemli bir sakıncası da, makineyle toplanmış 

pamuktaki koza, yaprak, sap gibi bitkisel artıkların daha 

fazla olmasıdır. Bilinçli ilaçlamalar yapılmadığı takdirde 

makineyle toplanmış pamuktaki ham lif miktarı da elle 

toplanmışa nazaran daha fazla olmaktadır. 

- Yüksek üretim hızlı sawgın makineleriyle çırçırlanmış 

pamuktaki kısa lif (<12 mm), neps ve iyice ufalanmış yabancı 

madde miktarı, normal rollergin makineleriyle çırçırlanmış 

pamuktakine nazaran daha fazla olmaktadır. 

1971 yılında ABD tarım dairesi tarafından yayınlanan 

bir incelemeye göre, 1971 yılında 1 kg pamuğun rollergin ile 

çırçırlanması 55-60 kuruşa, sawgin ile çırçırlanması 50-55 kuruşa 

malolmaktadır. 1971 yılında Türkiye'de paranın çok ucuz olduğu 
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bir dönemde yapılan bu karşılaştırmanın bugün için geçerli 

olmaması gerekmektedir. Yurtdışından ithal edilecek pahalı sawgin 

makineleriyle çalışırken, amortisman, sermaye faizi gibi sabit 

giderlerin toplam maliyet içerisindeki payı yüksek olmaktadır. 

Halbuki ucuz yerli rollergin makinelerle çalışırken sabit 

giderlerin maliyet içerisindeki payı iyice düşmektedir. 

50-60 TL/kg civarında olan çırçırlama maliyetinin, 

özellikle yerli rollergin makinelerle çalışıldığında, çok büyük 

bir kısmını işçilik, cüzi bir kısmını da enerji (elektrik) ve 

genel giderlerden oluştuğu görülmektetedir. 

Fiyatlar 

25 Ocak 1980-26 Eylül 1986 tarihleri arasında pamuk 

ihracatından alınan destekleme ve fiyat istikrar primi 

miktarları, özellikle 1983-1985 yıllarında 27-45 cent/kg gibi 

yüksek bir değerde tutulduğundan, Türkiye borsalarındaki pamuk 

fiyatları dünya borsalarına nazaran 35-55 cent/kg daha düşük 

olarak oluşmuştur. Bu durum Türk pamuk iplikçiklerine dünyadaki 

rakiplerine karşı büyıik, fakat fazla kolay bir avantaj 

sağlamıştır. Son yıllarda [urkiye'de pamuk ipliği konusundaki 

yatırımların fazla oluşunda bu gizli sübvansiyonun rolü büyüktür. 

1984 yılında dünya pamuk üretimi 19 milyon tona pamuk 

stokları da 9,77 milyon tona çıktığında ve 1985 yılında da dünya 

pamuk üretimi tüketiminden daha fazla olarak gerçekleştiğinde, 

arz-talep dengesindeki bozulma sonucu dünya pamuk fiyatlarında 
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büyük bir düşüş meydana gelmiş, fakat Türkiye’de gerekli önlemler 

alınmakta gecikilmiştir. 

Ancak 1986/87 sezonunda dünya pamuk üretimi, 

tüketiminin 2,5-3,5 milyon ton kadar altında gerçekleşince, dünya 

pamuk fiyatlarında hafif canlanma başlamıştır. İşte tam bu sırada 

(27 Eylül 1S86’da) pamuk ihracatından "destekleme ve fiyat 

istikrar primi" alınması şeklindeki uygulamaya son verilerek, 

pamuk ihracatına önceleri 100-170 TL(kg daha sonra da 70-95 TL/kg 

prim ödenmesi uygulamasına başlanmıştır. Türkiye’nin elindeki 

ihraç edilebilecek pamuk miktarının 90.000-80.000 ton civarında 

olmasına karşılık, ihracat teşviğine herhangi bir miktar 

kısıtlaması, da getirilmediğinden, 31 Aralık 1986’ya kadar 110.000 

ton pamuk ihraç edilmiştir. (Dolayısıla 12 Ocak 1987 den itibaren 

tekrar başlatılan ihracattan 20-35 cent/kg fon kesme uygulaması 

yine geç kalmıştır). Aşırı ihracat nedeniyle eldeki pamuk 

stoklarının iç tüketimi karşılayamayacağının anlaşılmasıyla da 

Türkiye’deki pamuk fiyatları anormal şekilde yükselmiş ve dünya 

borsalarmdaki fiyatın üstüne çıkmıştır. Daha sonraları yapılan 

ithalat sayesinde fiyatların daha da yükselmesi önlenebilmişse 

de, kendi kaliteli pamuğunu ucuza ihraç edip, daha değişik ve 

genellikle daha düşük kaliteli pamuk pahalıya ithal edilmiştir. 

Türkiye'deki pamuk elyafı üretimi 500.000-550.000 ton 

civarında kaldığı sürece, artan iç talep nedeniyle Türkiye’nin 

ihraç edebileceği pamuk elyafı miktarı 15.000-20.000 tonu 
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geçmemelidir. Geçtiği takdirde iç piyasada sıkıntılar, 

spekülasyonların da etkisiyle anormal fiyatlar ve ithalat 

kaçınılmaz olmaktadır. 

C. istihdam 

Kütlü pamuk üretiminin özellikle hasat sırasında 

çok büyük bir kitleye iş imkanı sağladığı kesindir. Türkiye’de 

pamuk üretiminin büyük çiftlikler yerine daha küçük ölçekli 

tarlalarda yapıldığı malûmdur. Ülkemizdeki üç (İzmir, Çukurova, 

Antalya) büyük Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin üye 

sayısının 120.000’in üzerinde olması da bunu göstermektedir. 

Normal olarak pamuk üretiminin 300.000 ailenin geçim kaynağını 

oluşturduğu söylenmektedir. 

Çırçır fabrikaları genellikle Eylül ayından itibaren 

başlayarak A-7 aylık bir süre için çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 

sağladığı istihdam imkanı sürekli olmayın A—7 ay süreli sezon 

içindir ve 20.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

2. Yurtiçi Talep 

V. Beş yıllık Kalkınma Planına göre 1983 yılında 

330.000 ton civarında olan yurtiçi pamuk elyafı tüketiminin 1989 

yılında A20.000 ton'a çıkması hedeflenmiştir. Ancak lağvedilen 

Milli Pamuk istişare Komisyonu yerine, nihayet Temmuz 1987’de 

toplanan Kurul'da 1986/87 sezonu için iç tüketimin A61.198 ton 

olduğunu kabul etmiştir. Hatta tekstil sektörünün içinden gelen 
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temsilciler bu rakamın da düşük olduğunu ve gerçek tüketimin ayda 

40.000 torı'dan yılda 480.000 ton olduğunu iddia etmektedirler 

(hatta aylık tüketiminin 45.000 ton ve dolayısıyla yıllık 

tüketiminin 500.000 tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir). 

Pamuk ipliği sektöründe yapılmakta olan veya teşvik almış 

yatırımların tamamlanmasıyla pamuk ipliği kapasitesinin 1986 

yılında 503.000 ton, 1987 yılında 537.000 ton, 1988 yılında da 

(teşvik alınıp makine bağlantıları yapılmamış 62.700 iğ ve 3.168 

rotor’un getireceği kapasite hariç) 557.000 tona çıkacağı 

düşünülürse, yeni bir kısıtlama getirilmezse veya pamuklu tekstil 

ürünleri ihracatında önemli bir duraklama veya gerileme meydana 

gelmezse, 1989 yılında yurtiçi pamuk talebi V. Beşyıllık Kalkınma 

planında hedeflenenden 100.000-120.000 ton daha yüksek olarak 

gerçekleşecektir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Türkiye dünyadaki en önemli 10 pamuk üreticisi 

ülke arasında yer alan (6-8. sırada) ve iç tüketiminden fazla 

pamuk üreten bir ülkedir. Buna göre Türkiye’de pamuk ithalatının 

söz konusu olmaması gerekmektedir. Buna rağmen Türkiye’ye pamuk 

ithal edilmesi 3 nedenle olabilmektedir: 

Özellikle kaliteli ince numarada ipliklerin üretimi için 

gerekli olan uzun elyaflı pamuk üretimi Türkiye’de yok 

denecek kadar azdır (son yıllarda Ege Bölgesinde 
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yaygınlaştırılmaya çalışılan 34-35 mm lif boyundaki Delcerro 

cinsi pamuk üretimi 1986/87 sezonunda 423 ton olarak 

gerçekleşmiştir) . Bu nedenle Türkiye'de yeterli miktarda 

üretilinceye kadar uzun elyaflı pamuğun ithal edilmesi 

gerekmektedir (Dünyanın en önemli uzun elyaflı pamuk 

üreticisi ülkeleri Mısır ve ABD’dir). 

1985 yılında Türkiye 516.400 $’lık kısmı muaf ithalat olmak 

üzere toplam 2.280.400 $’lık uzun elyaflı pamuk (G.T.I.P. 

55.01.40) ithal edilmiştir. 

Kalın numarada düşük kaliteli iplikler Türkiye’de 

üretilmekte olan orta elyaflı pamuklardan daha düşük 

kalitede pamuk ilede üretilebilmektedir. 8u nedenle bu 

iplikler için bir miktar, Türk pamuğundan daha düşük 

kalitede pamuğu ucuza ithal edip, Türk pamuğunu daha 

pahalıya ihraç etmek yoluna gidilebilmektedir. 

V. Beşyıllık Kalkınma Planında pamuk elyafı tüketim ve 

ihracatı ile ilgili o, -ak yanlış hesaplar yapılmıştır. 

Plana göre 1989 yılında 1.430.000 ton kütlü pamuk 550.000 

ton pamuk elyafı üretilecektir. Yine plana göre 1989 

yılında 440.000 ton pamuk ip*Liği üretilecektir. 

8urada söz konusu olan pamuk ipliği tanımlaması 

içerisine, pamuk ipliği teknolojisiyle üretilen 
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yapay elyaf ve karışımların da dahil olduğunu kabul ederek, 

40.000-50.000 ton düşersek, gerçek pamuk ipliği üretimi 

390.000-400.000 ton civarında olacaktır. İplik üretiminde 

tekrar kullanılamayacak kaba telef de göz önüne alındığında, 

bu miktarda iplik üretimi için en azıyla 420.000 ton pamuk 

elyafı gerekecektir. Dolayısıyla ihraç edilebilecek pamuk 

elyaf miktarının 550.000-420.000=130.000 ton'dan az olması 

gerekmektedir. Halbuki Planda 1989 yılında 200.000 ton pamuk 

ihracatı öngörülmüştür. 

Bu hesap hatasından daha önemlisi, Planda pamuk ipliği 

üretimi ve dolayısıyla yurtiçi pamuk tüketimi tahminleri düşük 

tutulmuştur. Planda 1989 yılında 440.000 ton olması beklenilen 

pamuk ipliği (karışım ve pamuk ipliği teknolojisiyle üretilen 

yapay iplikler dahil) üretimi daha 1986/87 sezonunda 500.000 

ton’a yaklaşmıştır ve bunun için 460.000-480.000 ton pamuk 

tüketilmiştir. 

1986/87 sezonunda üretim 518.000 ton olduğuna göre, 

ihraç edilebilecek pamuk miktarının 40.000 ton civarında olması 

gerekmektedir. Zaten düşük olan stokların bir kısmının eritildiği 

de düşünülürse bu miktar azami 80.000-90.000 ton'a 

çıkabilmektedir. Halbuki 164.000 ton ihracat yapılmıştır (Kaynak: 

Türkiye îş Bankası îş Bülteni 1987/2 s. 17). Dolayısıyla iç 

piyasadaki pamuk açığı 80.000 ton kadar pamuk ithal edilerek 
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kapatılabilmiştir. 

İhracatçıya prim de vererek ucuza pamuk ihraç edip, 

daha pahalıya ithal etmenin hiç bir mantıklı açıklaması mümkün 

olmadığı gibi, iki önemli sakıncası daha söz konusudur: 

Pamuk stoklarının iyice düşmesiyle birlikte, 

spekülasyonların da etkisiyle Türkiye'deki pamuk fiyatları 

dünya borsalarındaki fiyatların üzerine çıkmaktadır. Böylecs 

Türk tekstilcisi hammaddesini Dünyada en pahalıya alan 

tekstilci durumuna düşmektedir. 

îthal edilen pamuğun kalitesi çoğunlukla Türk 

pamuğununkinden farklı olmaktadır. Bu durum iplik üretiminde 

verimi düşürdüğü gibi, Türk pamuğundan yapılmış Türk 

ipliğinin yıllar boyunca kazandığı belirli kalite imajını, 

güvenirliğini bozmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de orta elyaflı pamuk ithalinin ancak 

yanlış hesap, plan ve politikalar sonucu söz konusu olduğu ve 

bunun Türk Tekstil Sanayiine çok büyük zararlar verdiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Türkiye’nin normal olarak linters ihtalatı yoktur. 

Üstüpü ve diğer pamuk döküntüleri (G.T.l.P. 55.03) konusunda da 

önemli bir ithalat söz konusu olmayıp, 1985 yılında yalnızca 

1.100 $’lık pamuk döküntüsü (G.T.l.P. 55.03.19) ithal edilmiştir. 

B. İhracat 

Türkiye yıllarca dünyanın en önem 10 pamuk 

ihracatçısı ülkesi arasında yer almıştır. Türki\ ’nin son 10 
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yıldaki pamuk üretimi ve ihracatı rakamları Tablo: 3’de 

görülmektedir (Bu tablo'da 1986/87 sezonu için verilen üretim ve 

ihracat rakamları, Ege ihracatçı Birliklerinin girişimiyle 

24.7.1987 tarihinde İzmir’de yapılan "Türkiye Pamuk Politikası 

Toplantısı"nda tespit edilen rakamlardır. Türkiye Iş Bankası 

tarafından yayınlanan İş Bültesi’nin 1987/2 sayısında ise 1986/87 

sezonunda pamuk ihracatının 164.000 ton olduğu bildirilmektedir). 

Birçok kereler 200.000 ton’un üzerinde ihracat yapılmış 

olup, V. Beşyıllık Kalkınma Planı hedeflerine göre 1989 yılında 

da 200.000 ton’luk bir ihracat öngörülmüştür. Ancak hedeflenen 

550.000 ton’luk pamuk elyafı üretiminden yurtiçi tüketim 

düşüldükten sonra bu miktarda ihracatın mümkün olamayacağı 

yukarıda açıklanmıştır. Türkiye’de şu andaki pamuk elyafı iç 

tüketimi ayda 40.000 ton’dan yılda 480.000 ton’u bulmuştur. Bu 

rakamın normal şartlar altında 1989 yılında 500.000 ton’u geçmesi 

gerekmektedir. Buna göre üretim 550.000 ton olarak 

gerçekleştiğinde 1989 yılında Türkiye’nin milli tekstil 

sanayimize zarar vermeden ihraç edebileceği pamuk elyafı miktarı 

20.000-40.000 tonu geçmeyecektir. 

Türkiye’nin sahip olduğu 150.000-200.000 ton’luk pamuk 

elyafı ihracat pazarını kaybetmeye mahkum olmasının nedeni, 

yanlış hesap ve politikalardır. Üretici tatmin edildiği takdirde 

Türkiye’nin pamuk üretimi, GAP devreye girmeden de, rahatlıkla 

650.000 tona çıkarılabilir. Bu takdirde de ithalata gerek 
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kalmadan ve sıkındı yaratmadan 500.000 ton civarındaki iç tüketim 

karşılandığı gibi, 150.000 tona yakın bir ihracat potansiyeli de 

yaratılmış olur. Aksi takdirde 500.000-550.000 ton civarındaki 

üretim ile, 150.000 tonluk ihracat -yapıldığında, istenmeyen acı 

olayların tekrarı kaçınılmazdır. 

TABLO : 3 

TÜRKİYE’NİN SON 10 YILLIK PAMUK ÜRETİMİ VE İHRACATI 

(ton ) 

Sezonu Üretim İhracat 

1977/78 574.900 265.400 

1978/79 475.000 209.000 

1979/80 476.000 134.000 

1980/81 483.000 228.000 

1981/82 488.000 203.000 

1982/83 489.000 137.000 

1983/84 522.000 100.000 

1984/85 580.000 134.000 

1985/86 518.000 119.000 

1986/87 518.000 112.000 

Kaynak: 1986/87 dışında kalan üretim rakamları : M.P.İ.K. 
1986/87 dışında kalan ihracat rokaları : Cotton World 
Statistics April 1987. 

1987/88 sezonu içir ürkiye pamuk rekoltesi ön tahmini 

518.000 ton’dur. 1987/88 sezonunda iç tüketimin 500.000 tonu 

aşabileceği iddia edilmekteyse de, iç tüketimin 480.000 ton 

olacağı, spekülasyonları önlemek için 30.000 tonluk bir stoka 

ihtiyaç olduğu dikkate alındığında, 1987/88 sezonunda Türkiye’de 

ihracı mümkün pamuk elyafı miktarının 15.000-20.000 tonu 

geçmeyeceği ortaya çıkmaktadır. 
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Linters’de ise durum farklı olup üretilen linters’in 

yurtiçinde tüketilen kısmı ihraç edilen kısmından daha azdır. 

TABLO : 4 

TÜRKİYE’NİN LİNTERS, PAMUK DÖKÜNTÜSÜ VE ÜSTÜPÜ İHRACATI 

1985 1986 1987 (6 ay 
Cinsi miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

(ton) (1000$) (ton) (1000 $) (ton) (1000$ 

Linters 48.183 10.287 63.198 7.401 35.500 A. 873 

Pamuk döküntüsü 

ve Ustübü 23.701 1A.367 16.230 8.233 5. 090 2.927 

Tablo 4'de görüldüğü gibi, 1986 yılında ve 1987 yılının 

ilk 6 ayındaki linters ihracatı, 1985 yılındaki ihracata nazaran 

oldukça yüksektir. Ancak 1985 yılında 213,5 $/ton olan ortalama 

ihracat fiyatı, 1986 yılında 117 $/ton’a düştüğü için, 1986 

yılında linters ihracatı ile sağlanan döviz 1985 yılındakinden 

daha az olmuştur. 

Pamuk döküntüsü ve üstüpü ihracatı 1985 ve 1986 

yılında, linters ihracatına nazaran daha fazla döviz girdisi 

sağlamıştir. özellikle 1985 yılında bu kalemde, sağlanan 14.3 

milyon $’lık ihracat rakamı hiç de küçümsenmeyecek bir meblağdır. 

Pamuk döküntüsü ve üstüpü ihracatında 1986 ve 1987 yıllarında 

1985 yılına göre önemli bir azalma görülmektedir. 1985 yılında 

606 $/ton olan ortalama ihracat fiyatı, 1986 yılında 507 $/ton 

ve 1987 yılının ilk yarısında ise tekrar 575 $/ton olmuştur. 
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II- GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MÜHTEMEL ETKİLERİ 

Pamuk (G.T.İ.P. 55.01.10-55.01.AO ) , Linters (linter pamuğu 

G.T.İ.P. 55.02.11-55.02.19) ve Pamuk Döküntüleri (G.T.İ.P. 

55.03.11 ve 55.03.19) konularında normal şartlar altında Türkiye 

ihracatçı; AT ülkeleri ise ithalatçı ülkeler olup, Türkiye’nin 

Yunanistan dışındaki AT ülkelerinden pamuk ithal etmesi söz 

konusu değildir.Bu nedenle bu kalemlerde hemen gümrük indirimine 

gidilmesinde sakınca yoktur. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

Türkiye’deki çırçır kapasitesi, şu andaki 500.000 ton 

civarındaki pamuk elyafı üretimi 600.000 ton'un üzerine çıksa ca, 

rahatlıkla işleyebilecek büyüklüktedir. 

Türkiye'de yaygın olan rollergin çırçır teknolojisi, daha 

kaliteli elyaf sağlaması ve daha emek yoğun yapısı nedeniyle 

Türkiye için uygundur ve devam ettirilmesinde fayda vardır. 

Son yıllarda Türkiye'deki pamuk elyafı iç tüketimi hızlı bir 

artış göstermesine rağmen, pamuk elyafı üretimi 500.000 ton 

civarında kalmıştır. V. Beşyıllık Kalkınma Planında da 1989 

yılında 550.000 ton’luk bir üretim hedeflenmiştir. Dolayısıyla. 

Türkiye’nin ihraç edebileceği pamuk miktarı da planda hedeflenen 
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200.000 ton’un çok altına düşmüştür. Bu gerçeği göz önüne 

almadan, 1986/87 sezonunda olduğu gibi büyük miktarlarda ihracat 

yapıldığında da* iç piyasada kıtlık, spekülatif yüksek fiyatlar 

ve nihayet Türk pamuğunun alışılmış kalitesinden farklı ve hatta 

birçok durumda daha düşük kalitede pamuğun pahalı ithalatı gibi 

acı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu sıkıntıların tekrar yaşanmaması için: 

Her sezon başında pamuk üretiminin ve yurtiçi tüketim 

beklentisinin sağlıklı bir şekilde tespiti ve 

spekülasyonları önlemek için gerekli stok miktarı da göz 

önüne alınarak, üretimden yurtiçi tüketim beklentisi 

çıkarıldıktan sonra bulunan miktar kadar pamuk elyafının 

ihracına izin verilmesi gerekmektedir. Bu miktardan daha 

fazla ihracat önlenmelidir. 

Pamuk ihracatında iyi kalite pamuğun yurtiçinde kalması ve 

daha ziyade düşük kalite pamukların ihracatını sağlayacak 

politikalar geliştirilmelidir. 

Mümkünse 1988/89 sezonundan itibaren Türkiye pamuk elyafı 

üretiminin 600.000 tonun üzerine çıkarılması için gerekli 

önlemler acilen alınmalıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
PAMUK İPLİĞİ 

I- SEKTÖRÜN, TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ : 

1 . Üretim 

Pamuk ipliği sektöründe : 

Yeni yatırım, 

Tevsi, 

Yenilemeler 

Sonucunda 1984-1987 döneminde devreye giren 814.000 iğ eşiti ile 

yaklaşık 4.000.000 iğlik kurulu kapasitede, 20 numara baz 

alındığında, pamuk ipliği Liretim kapasitesinin 500.000 tonu 

geçtiği ortaya çıkmaktadır. İstanbul, Adana, Bursa ve Gaziantep, 

Türkiye’nin önde gelen 4 pamuk ipliği merkezini oluşturmaktadır. 

Sektörün üretiminin % 85-90’mı $ 100 pamuktan olan iplikler, 

kalan kısmını da pamuk / viskon, pamuk / polyester ile suni/ 

sentetik karışımlı iplikler oluşturmaktadır. 

Türkiye’de eğirilen tüm pamuk ipliğinin $ 35’ini Ne 20, 

% 13’ünü de Ne 16 numaralar oluşturmaktadır. 

Kapasite Kullonma Oranı (K.K.O.) 

Pamuk ipliği sektöründe 1986 yılı itibariyle % K.K.O. 

değerleri Tablo:5'de kamu sektörü, özel sektör ve birlikler için 

ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Birliklerde (Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik) iğ başına 

düşen üretimin, 59 özel sektör firmasından düşük olması, ortalama 

iplik numarasının (Ne 22) Türkiye ortalama iplik numarasından 
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daha ince olmasından kaynaklanmaktadır. 

TABLO : 5 

1986 YILI İTİBARÎYLE KAMU SEKTÖRÜ, ÖZEL SEKTÖR VE 
BİRLİKLERDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 

Kuruluş Toptan üretim 
içindeki pay 

(*) 

iğ başına 
üretim 

(kg/yıl) 

iğ başına 
kapasite 
(Kg/yıl) 

K.K.I 

<*) 

59 özel sektör 
firması 71 , 0 1 31 , A 145 91 
Birlikler 8, 9 126, 5 141 90 

SUberbank 11,8 104, 9 120 87 
25 özel sektör 
firması 8,3 81 , 0 137 59 

Toplam 100, 0 119,4 138,4 86 

25 özel sektör firmasının iğ başına düşen üretiminin düşük 

olmasının sebepleri ise; 

Bazı firmaların üretiminin sürekli durması, 

- Bir kısmının, üretimini kısmen durdurmuş olması ve 

Bu gruptaki genellikle eski makina parkına sahip 

küçük firmalar bulunmasıdır. 

Eğer 1986 yılında çalışmayan firmalar kapasite dışında 

tutulacak olursa, iğ başına düşen üretim 123,3 kg/yıla ve KKO % 

89'a yükselmektedir. 

B. Üretim Tekniği - Teknoloji 

Pamuk ipliği üretim yöntemleri başlıca; 

a) Ring iplikçiliği, 

b) Öpen - end (Açık uç) iplikçiliği 

olmak üzere iki ana grup içinde ele alınabilir. 
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Open-end rotor iplik makinalarında 100.000 d/dak. rotor 

devrine ulaşılabilmektedir. Bu da, rotor iplik makinalarından 

ring iplik makinalarına kıyasla 5-6 kat daha fazla verim elde 

edilebileceği anlamına gelmektedir. Rotor iplik makinalarında 

sağlanan yüksek süratin yanı sıra, eğirmeye başlama, rotor 

temizleme, kopuk bağlama, bobin çıkarma ve istifleme gibi, belli 

bir işgücünü gerektiren işlemlerin hemen hemen tamamı otomatik 

hale getirilmiştir. Zaten yüksek rotor devirlerinde elle kopuk 

bağlamanın zorlukları nedeniyle otomatik bağlama sisteminin 

kullanılması bir zorunluluktur. 

Otomatik makinaların ve kontinü sistemlerin işçi 

verimliliği açısından büyük olanaklar sağladığı kuşkusuzdur. 

Ayrıca iplik kalitesine de olumlu katkıları bulunduğu 

söylenebilir. Ancak Türkiye’deki yüksek sermaye maliyetleri ve 

nispeten düşük olan işçilik ücretleri nedeniyle, pahalı olan bu 

tür makina ve sistemler çoğu zaman karlı olmamaktadır. Çünkü 

ilave sermaye maliyetleri, işçilik ve veriminin artışından 

doğacak kazancın çok daha üzerinde olmaktadır. Uzun dönemde 

rekabet gücüne sahip olabilmek için modern makinaların tesis 

edilmesi zorunluluğu vardır. Ancak kısa dönemde sermayenin yüksek 

maliyeti modernizasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 

modernizasyon hususunda birtakım çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de üretilen pamuk iplikleri, numaraları 

açısından ele alınırsa, Ne 20 ve daha kalın ipliklerin toplam 
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üretimin yaklaşık % 75’ini oluşturduğu görülecektir. Bu 

ipliklerin de büyük bir kısmı "open-end" yöntemi ile eğirilmeye 

uygun ipliklerdir. Bugün için Avrupa’da Ne 20'den daha ince 

ipliklerin ring iplikleri, Ne 20’den daha kalın ipliklerin ise OE 

iplikleri, olarak üretimine yönelik bir eğilim bulunmaktadır. 

Türkiye için,* OE iplik eğirme yönteminin, ring iplik eğirme 

yöntemine göre maliyet açısından elverişli olduğu iplik numarası 

Ne 21 ve daha kalın ipliklerdir. Bu durum gözönüne alınacak 

olursa, Türkiye’deki pamuk ipliği üretiminin OE sistemlerine 

doğru yönelmesinin, pazar imkanlarına bağlı olarak, cazibe 

kazanacağı söylenebilir. 

Ana Mallar İtibariyle Üretim Miktarı 

Gelişmiş bir tekstil sanayine sahip olan Türkiye ana 

tekstil hammaddelerinden birisi olan pamuk ipliği üretiminde 

dünya piyasalarında önemli yeri olan bir ülkedir. Şekil: 1’de 

pamuk ipliği üretiminin 198A yılı itibariyle genel durumu 

görülmektedir. Tablo: 6’de ise son yıllardaki kamu ve özel 

sektör pamuk ipliği üretimleri verilmektedir. 

Son yıllarda Türkiye'deki pamuk ipliği üretimi 550 bin 

ton/yıl’ın üzerinde seyretmektedir. Bazı kaynaklara göre ise, 

Türkiye’nin pamuk ipliği üretimi AOO.OOO tonunda üzerindedir 

(1986 yılında 43A.000 ton). 
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ŞEKİL :1 
1984 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE PAMUK İPLİĞİ 

SEKTÖRÜNDE GENEL GÖRÜNÜM 

Pamuk Mahsulü 

(500.000 Ton) 

Pamuk İthalatı 
(500 Ton) 

:Pamuk İhracatı 

:(T 50.000 Ton) 

İplik Üretiminde Kullanılan 
Pomuk (370.000 Ton) 

PES Elyafı 
(20.000 Ton) 

Eğirme 

Viskon 

(5.000 Ton) 

İplik Üretimi 
(Yaklaşık 355.000 Ton) 

1987 yılında program hedefi olarak A00.000 üretime 

ulaşılması planlanmıştır. Ancak 1987’nin ilk yarısında, geçen 

yılın ilk yarısına kıyasla az bir miktar artış kaydedildiği 

bildirilmektedir. 1987 yılıbaşında meydana gelen pamuk 

fiyatlarındaki hızlı artışlar, kaliteli pamuk teminindeki 

güçlükler, pamuk ipliği piyasasını bir hayli etkilemiştir. 
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TABLO :6 
TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE TOPLAM PAMUK 

İPLİĞİ ÜRETÎMl MİKTARLARI 

Yıllar Kamu 

(ton) 
Özel 

(ton) 
Toplam 
(ton) 

Önceki Yıldan 
fark (,%) 

198A 53.907 303.6A7 357.55A + A.2 

1985 50.7A0 311.003 361.7A3 + 1.2 

1986 51.307 323.193 37A.500 + 3.5 

Kaynak: T. Iş Bankası, Iş Bülteni, 1987/2. 

Türkiye’de üretilen pamuk ipliği türlerinin toplam üretim 

içindeki payları aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) Karde ipliği: Türkiye’de üretim ve kullanım en yaygın olduğu 

türdür. 198A’de toplam üretimdeki payı % 77, özel sektördeki 

payı ise % 72’dir. 

Piyasa da üretim yapan 100’den fazla kuruluşun tümünde 

üretilmektedir. 

b) Penye ipliği: Yaklaşık olarak AO civarında pamuk ipliği 

işletmesinde üretilmektedir. Penye ipliğin payı 198A’de 

sektörün $ 7,1’ini, özel sektörde ise üretimin $ 7,8’lik 

kısmını oluşturmaktadır. 

c) Open-end ipliği: Türkiye'de open-end ipliği üreten kuruluş 

sayısı 20 dolayındadır. 1 98A yılında open-end ipliğin toplam 

üretimdeki payı % 6,6 özel sektördeki payı ise % 8, A 

oranındadır. 
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% 100 pamuktan yapılmış karde, penye ve open-end 

ipliklerinin toplam üretim içindeki payı 1984 itibariyle % 90 

oranındadır. Kalan 10'luk bölüm ise pamuk-suni-sentetik 

karışımlarından oluşmaktadır. 

C. Üretim Maliyeti 

The Boston Consulting Group’un 31 entegre olmayan 

iplik eğirme işletmesinden derlediği ortalama maliyet yapısı, 

Tablo 7’de görülmektedir. 

TABLO: 7 

PAMUK VE PAMUKLU HARMANI EĞİRMEDE ORTALAMA. MALİYET YAPISI 

Maliyet faktörü Toplam maliyet 
içindeki payı ($) 

Hammadde ve yrd. Mad. 56 
Finansman 14 

İşçilik 12 
Enerji 10 
Amortisman 5 
Genel masraflar 2 
Pazarlama 1 

Toplam 100 

Maliyetlerin % 50’den daha fazlasını meydana getiren pamuk 

fiyatlarındaki değişmeler, pamuk ipliği fiyatlarını ve rekabet 

gücünü etkilemektedir. 

D. İstihdam 

Planlı dönemde de devam eden yatırımlar ve özendirmeler 

sonucunda, bugün tekstil sanayii tüm imalat sanayiinde 

çalışanların 1/5’ini istihdam etmektedir. Her gelişmekte olan 

ülkedeki gibi, tekstil sanayii ortan nüfusa istihdam imkanı 
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sağlayan bir sektördür. Diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil 

sektöründe de en önemli istahdam sorunu, orta kademe teknik 

eleman teminidir. 

2. Yurt İçi Talebi 

Tablo 8’de pamuk ipliği ve sentetik iplik iç talebi 

görülmektedir. 

TABLO : 8 

TÜRKİYE’NİN İPLİK İÇ TALEBİ (1000 ton) 

1985 1986 Değişim (%) 

Pamuk İpliği (1 ) 313,7 334, 4 6,6 
(196,6) (48,5) (3,2) 

Polyester iplik 42, 7 48, 5 13,4 
Poliamid iplik 13,2 12,1 7,8 

(1) Parantez içindeki rakamlar nihai iç tüketimi (iç talep- 
dolaylı ihracat) vermektedir. 

Türkiye'nin 1985’te üretmiş olduğu 408.000 ton pamuk 

ipliğinin 317.700 tonu yurtiçi talebi teşkil ederken, 1986’da 

üretmiş olduğu 434.000 tonun, 334.400 tonu yurtiçi talebi olarak 

gözükmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Büyük bir pamuk ipliği üreticisi ve ihracatçısı 

olan Türkiye’nin 55.05 ve 55.06 pozisyonlarında yer alan pamuk 

iplikleri ithalatı, ihracatın yanında oldukça düşük rakamlarda 

gerçekleşmektedir. Türkiye’nin pamuk ipliği ithalatının, ihracatı 

yanında az miktarlarda olmasına rağmen, perakende satışa hazır 
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olmayan pamuk iplikleri ithalatının son yıllarda önemli oranlarda 

artış kaydettiği gözlenmektedir. 55.05 ve 55.06 pozisyonlarında 

yer alan hertür pamuk ipliği için şu anda uygulanmakta olan 

ithalat gümrük vergisi oranı % O’dır. İthalat rejimi kararı 

çarçevesinde pamuk iplikleri, ithali serbest maddeler kapsamında 

bulunmaktadır. Buna karşılık 55.05 ve 55.06 pozisyonlarında yer 

alan pamuk iplikleri 50 Ekim 1986 tarihli resmi gazetede 

yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar ile "Fon Ödemek 

Yoluyla İthal Edilecek Maddeler" kapsamına alınmıştır. 0 tarihte 

fona ödenecek miktar 130 $/ton iken, 12 Ocak 1987 tarihli 19339 

sayılı resmi gazete yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar 

ile 1 $/ton seviyesine indirilmiştir. Son yıllar itibariyle 

Türkiye’nin toplam pamuk ipliği ithalatı Tablo 9'daki gibi 

olmuştur. 

TABLO : 9 
TÜRKİYE’NİN TOPLAM PAMUK İPLİĞİ İTHALATI DEĞERLERİ 

Yıllar ABD Doları 

1983 297.598 
198A 2.385.510 
1985 14.8A9.867 

1986 (11 aylık) 12.186.189 

Kaynak: HDTM, EBİM 

1985 yılında yapılan ithalatta görülen büyükartış, İran ile 

yapılan "TUrkiye-lran IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu 

Mutabakat Zaptı" sayesinde olmuş ve o dönemdeki ithalatın $ 6A’ 

ü İran’dan gerçekleştirilmiştir. İran’ın yanı sıra Mısır ve 

Pakistan’dan yapılan ithalatta da 1985 yılı itibariyle artış 
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gözlenmektedir. Ayrıca söz konusu olan yılda istihsal vergisi 

uygulanması nedeni ile, ihracat için vergisiz iplik ithalinin 

mali açıdan daha cazip hale gelmesi, ithalatın artışında etken 

bir faktör sayılabilir. 

1985‘te 5.096 ton olan pamuk ipliği ithalatı, 1986 yılının 

ilk yarısında aynı seviyede kalmış, ancak ikinci yarısında durmuş 

ve toplam 2.710 ton olarak gerçekleşmiştir. 1986’da ithalat daha 

ziyade Mısır, Pakistan, İtalya ve Avusturya’dan yapılmıştır. 

Birim fiyatı 1985’te 2,91 dolar/kg iken 1986’da 4,69 dolar/kg’a 

yükselmiştir. 1987’de ise sadece Mısır’dan Türkiye’de üretimi 

yapılmayan tipte ipliklerden çok az bir miktar ithal edilmiştir. 

Poliester iplik kapasitesinin artması sonucunda fiyatlarda 

meydana gelen istikrarlı durum nedeniyle bu ipliklerin ithalatı 

da 1987'de oldukça düşmüştür. Akrilik elyaf ve tops ithalatı da 

yarı seviyesine inmiştir. Poliester elyafta ise durum ilgi 

çekicidir. 1984 yılında Türkiye 22 bin ton net ihracat yaparken 

1987’de ithalatçı duruma düşmüştür. Bu durum özellikle A.B.D.’de 

son zamanlarda görülen düşük fiyat ile rekabet edilememesinden 

kaynaklanmaktadır. 

B. ihracat 

1980 yılından itibaren uygulanan ekonomi politikası 

çerçevesinde getirilen teşvik tedbirleri sayesinde, pamuk ipliği 

ihracatında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
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Pamuk ipliği ihracatına 1980 yılından 17.4.1982 ye kadar % 

5, 18.iı.1982 1.4.198*+ tarihleri arasında % 10 ve 31.7.1984'e 

kadar da İ 5 vergi iadesi uygulanmıştır. 1.8.1984’ten itibaren de 

pamuk ipliği "Sıfır vergi iadesi listesi"ne alınmıştır. 

27.7.1985’te alınan bir kararla da "sıfır vergi iadesi 

listesi"nde yer alan maddelerin ihracat gelirlerinin, diğer 

listelerdeki maddelerin ihracat gelirleri ile birleştirilmesi 

uygulaması getirilmiştir. 8u uygulama ile, munzam vergi iadesi 

almak için gereken toplam ihracat değerini tutturabilmede 

ihracatçı firmalar açısından , pamuk ipliğinin önemi 

artmıştır. 4.4.1986 tarihinde de pamuk ipliği "sıfır vergi iadesi 

listesi"nden çıkarılmış, ayrıca ihracatta kilogram başına 1 ABD 

centi karşılığı TL. Destekleme ve fiyat istikr +r fonu primi 

alınması kararlaştırılmıştır. Daha sonra 27.9.1986 tarihli re imi 

gazetede yayınlanan bir karçr ile 4.4.1986 tarih ve 19068 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan. Para Kredi Kurulunun 6 sıra No'lu 

tebliği ile pamuk ihracatından alınması kararlaştırılan 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kaldırılmış :ır. 

3.12;1986 tarih ve 19300 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

Para ve Kredi Kurulunun 86/23 sıra no.lu tebliği ile perakende 

satılacak hale getirilmiş ve getirilmemiş pamuk ipliği 

ihracatına, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan prim ödenmesi 

kararloştırılmıştır. Söz konusu ödeme, ton başına 30 ABD Doları 

karşılığı Türk Lirası'dır. Bununla beraber, pamuk ipliklerinin 

AET Ülkeleri, ABD ve Kanada’yn ihracı halinde Destekleme ve Fiyat 
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İstikrar Fonundan ödeme yapılmamaktadır. 

Ayrıca 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan 86/11265 sıra no.lu ihracatta Vergi İadesi Kararına Ek 

Karar ile, "pamuktan mamul dikiş ipliği" ve ”% 50'den fazla pamuk 

içeren pamuk iplikleri" yeniden 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak 

üzere "sıfır vergi iadesi listesi" kapsamına alınmıştır. 

Pamuk ipliği ihracatımızın % 90'a yaklaşan kısmı AET 

ülkelerine yöneliktir. Türkiye'nin AET ülkelerine yaptığı iplik 

ihracatının, Topluluk ülkelerinin toplam iplik ithalatının 1/3’U 

düzeyine yaklaşması üzerine AET iplik ihracatımıza çeşitli 

yollardan engel olmaya başlamıştır. Ağustos 1982’de Türkiye ile 

AET arasında yapılan anlaşmaya göre, Türkiye’nin AET’ye yaptığı 

ihracat tescile bağlanmıştır . ve asgari ihraç fiyatı 

uygulamalarına geçilmiştir. Türkiye ile AET arasında imzalanan 

son anlaşmaya göre Türkiye’ye 1986 yılı için 82.000 ton ve 1987 

yılı için de 82.500 ton kontenjan tanınmıştır. 1987 yılı için 

tanınan bu kotalar, Mayıs ayı içinde dolmuştur. AET Türkiye 

çıkışlı pamuk ipliği ithalatına miktar kısıtlaması yanında 

fiyatla ilgili kısıtlamalar da getirmektedir. Topluluk, Liverpool 

borsasındaki pamuk fiyatlarını da dikkate alarak Türkiye’ye 

asgari ihraç fiyatı uygulamaktadır. Temmuz ayı itibariyle asgari 

ihraç fiyatları 16/1 karde iplik (İzmir) için 5,95 DM/kg, 20/1 

karde iplik için (İzmir) 6,22 DM/Kg’dır. AET’nin asgari ihraç 

fiyatının yükseltilmesi talebinde bulunduğu ve bu kanunun 



muhtemelen Eylül’de yapılacak toplantıda ele alınacağı 

belirtilmiştir. 

AET ile ticarette fiyat ve miktar kısıtlamasına konu olan 

pamuk iplikleri Kategori 1 kapsamında ele alınmaktadır. 

Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatında en önemli paya sahip 

olan AET ülkelerine pamuk ipliği ihracatında uygulanan fiyat 

tescilinin yanı sıra ihracat miktarlarının düzenli olarak 

kaydedilmesini ve kota miktarlarının sağlıklı olarak 

izlenebilmesini sağlayan Bilgi Belgesi uygulaması da 1982’den 

beri sürdürülmektedir. AET’nin uyguladığı ithalat kısıtlamaları 

ile ilgili olarak pamuk ipliği ihracatında düzenlenen dokümanlar, 

Tescil Beyannamesi ve Bilgi Belgesi'dir. Bu belgeler ihracatçı 

firmanın bağlı olduğu ihracatçı Birliği’nden sağlanır ve her 

parti sevkiyat için Birliğe onaylatılır. 

AET üyesi ülkelere yönelik ihracatta kota uygulanmakta olan 

kategorilere dahil olan pamuk ipliği ihracatında asgari fiyat 

kontrolü sürmektedir. Bu uyqulama ile Türk pamuk ipliğinin AET 

pazarlarına düşük fiyatlarla girerek piyasa dengelerini 

bozmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. AET’ye pamuk ipliği 

ihracatında Ağustos 1982'den beri uygulanmakta olan asgari fiyat 

kontrolü, Brüksel’de saptanan "pamuk ipliği tescil fiyatları"na 

göre yapılmaktadır. 
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Tablo :10’da son yıllarda gerçekleşen pamuk ipliği, ihracat 

miktar ve değerleri ile ortalama fiyatları verilmektedir. 

TABLO : 1 0 

PAMUK İPLİĞİ İHRACAT DEĞERLERİ 

Yıllar Miktar Değer Ortl. İhraç Fiyatı 
(ton ) (1000 dolar) (Dolar/Ton) 

1982 90.928 218.278 2.401 
1983 90.395 252.127 2.789 
1984 101.188 282.268 2.790 
1985 95.862 252.733 2.636 

1986 (11 ay) 94.635 256.580 2.711 

Kaynak: HDTM, EBİM Dış Tic. İstatistikleri. 

Türkiye'nin pamuk ipliği ihraç ettiği başlıca ülkeler Batı 

Almanya, Belçika-Lüksemburg, Avusturya, ABD, Fransa, Irak, 

İngiltere ve İtalya’dır. Son yıllardaki ihracatlara göz atılacak 

olursa Çekoslovakya, Finlandiya, İsrail, Polonya, Portekiz, 

Yugoslavya, Libya, Kıbrıs ve Hollanda’nın da Türkiye için bir 

pazar durumuna geçtiği görülmektedir. Türk pamuk ipliği zaten 

dünya piyasalarında kalite açısından belirgin bir yere sahiptir 

ve değişik pazarlara girmesi söz konusu olduğunda kalite yönünden 

sıkıntı çekilmemektedir. 

Türkiye'nin en fazla pamuk ipliği ihracatında bulunduğu alt 

pozisyonlar 55.05.21 pozisyonunda yer alan "kasarsız pamuk 

iplikleri" 55.05.22 pozisyonunda yer alan "kaşarlı, boyanmış 

pamuk iplikleri" ve 55.06.00 pozisyonunda yer alan "perakende 

satışa hazır" pamuk iplikleridir. 
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Bunun yanı sıra 55.05.19 pozisyonunda yer alan "diğer" ağ 

iplikleri ihracatı 198** yılında bir önceki yıla göre 2,5 milyon 

dolarlık artış kaydederek 4 milyon dolara çıkmış, fakat bu 

pozisyonda ihracatın devamı sağlanamamış ve 1985 yılında bu değer 

740 dolara düşmüştür. 

55.05.23 pozisyonuna giren kasarsız pamuk ipliklerinde ise 

1983 ve 1984 yılları arasında sıfır olan ihracat 1985’te 13.7 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın en 

büyük bölümü Batı Almanya'ya (5,6 milyon dolar), Belçika- 

Lüksemburg’a (2,3 milyon dolar) ve İtalya’ya (2,6 milyon dolar) 

yapılmıştır. 

1984 yılında bir önceki yıla göre 30 milyon dolarlık artış 

gösteren pamuk ipliği ihracatı, değer olarak 1985’te tekrar 1913 

yılı düzeyine düşmüştür. Bu düşmede 1982 yılından bu yana görülen 

en düşük ortalama ihraç fiyatının 1985’te gerçekleşmiş olmasının 

rolü olduğu düşünülebilir. 
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II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ. 

G.T.İ.P. 55.OL’ ün ara ürün oluş nedeniyle piyasası yoktur. 

G.T.İ.P. 55.05. ve 55.06 pozisyonlarında yer alan her tür 

pamuk iplikleri için şu anda uygulanmakta olan ithalat 

gümrük vergisi oranı % O'dır. 

1986 yılında toplam 2710 ton gibi düşük bir miktarda 

gerçekleşen ithalat, 1987 yılında daha da düşmüş ve sadece 

Mısır’dan Türkiye'de üretimi yapılmayan tipte ipliklerden çok az 

bir miktar ithal edilmiştir. Görüldüğü gibi Türkiye bu kalemlerde 

sıfır gümrük koşullarında dahi ihracatçı bir ülkedir. Ancak, 

AET'de Türk pamuk ipliğinin gümrüksüz ve kotasız ithal edilmesine 

izin verirse, Türkiye’de gümrüğü kaldırmalıdır. Yani uygulamalar 

karşılıklı olmalıdır. 

- G.T.İ.P. 56.05 ve 56.06 (Dikiş iplikleri) pozisyonları için 

kanuni olarak #100, AET için % 90 gümrük vergisi vardır. Ancak 

fiili olarak # 30 gümrük vergisi +Fon (50 $/ton) uygulanmaktadır. 

Özellikle konfeksiyon sanayinde kullanılan bu pozisyondaki 

ipliklerin kalite açısından sorunları bulunduğundan sıfır gümrüğe 

geçişte gümrük vergisi + fon’un kaldırılması ile sentetik dikiş 

ipliği üreticileri zor duruma düşeceklerdir. Bu nedenle, bu 

kalemin sıfır gümrüğe geçişi hemen yapılmayıp, kademeli olarak 

uygulanması, bu zaman zarfında bu kalemdeki üretici firmaların 
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kalite yükseltici tedbirlerini almaları gerekmekteyse de, 

sektörün bir bütün olarak mütalaa edilmesindeki fayda nedeniyle, 

bu kalemde de hemen gümrük indirimine gidilebilir. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBÎRLERİ 

Pamuk ipliği sektörü, yurtiçi talebi karşıladıktan sonra 

önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan bir sektördür. Hatta 

AT’nın kota uygulaması nedeniyle ihracat fazla artamadığından, 

son yıllarda yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar sonucu 

Türkiye'de pamuk ipliği alanında bir kapasite fazlası ortaya 

çıkmıştır. Kapasite kullanma oranının düşmesi maliyetlerin 

artmasına sebep olduğu için, yeni pazarlar bulununcaya kadar 

pamuk iplikçiliği sektöründe yeni kapasite yaratma (kaliteyi 

geliştirme, darboğaz giderme ve yenileme yatırımları dışında 

kalan) yatırımlarının teşvikine bir süre ara verilmesinde fayda 

vardır. 

Prensip olarak 55.05 ve 55.06 G.T.İ. Pozisyonlarında yer 

alan her tür pamuk v karışım veya eğirilmiş sentetik 

ipliklerin üretiminde uygulanan teknoloji, makinelerin yaşı da 

dahil, dünya ortalamalarının altında da kalmadığından, bu 

kalemlerde AT ile hemen Gümrük Birliğine gidilmesi önemli bir 

sakınca yaratmayacaktır. Ancak bu sektöre ait Türk ürünlerine şu 

anda AT tarafından kota ve asgari satış fiyatı gibi kısıtlamalar 

uygulanmakta olup, Gümrük Birliğine gidilmesi durumunda bu 
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kısıtlamaların kalkması da şarttır. Yani uygulamalar karşılıklı 

olmalıdır. 

üzerinde önemli durulması gereken bir husus da, maliyetler 

açısından şu anda Türkiye’nin sektörde fazla bir avantaja sahip 

olmadığı gerçeğidir. Pamuk ipliği üretimindeki en önemli maliyet 

kalemleri teker teker incelendiğinde de görüleceği üzere 

Türkiye’nin avantajları sanıldığından daha azdır. 

Hammadde 

Pamuk elyafı uzun bir süre Türkiye’de AT ülkelerine 

nazaran 40-50 cent/kg daha ucuza temin edilebilmiş (ihracatta 

uygulanan "destekleme ve fiyat istikrar primi” nedeniyle) ve bu 

da Türk pamuk ipliği sektörüne büyük bir avantaj sağlamıştır. 

Ancak fiyatların tatmin edici olmayışı ve teşvik edilmemesi 

nedeniyle bu esnada Türkiye pamuk elyafı üretimi artan iç 

tüketime paralel olarak artmayıp 500.000 ton civarında 

kalmış ve Türkiye yalnızca kendi iç tüketimine yetecek kadar 

pamuk üreten bir ülke durumuna düşmüştür. 1986 yılı sonunda 

olduğu gibi, bu gerçeği nazar-ı dikkate almadan pamuk elyafı 

ihracatı yapıldığı takdirde ise, yurtiçindeki fiyotlar anormal 

şekilde artarken, alışılmış Türk pamuğu kalitesinden farklı ve 

birçok durumda daha düşük kalitede pamuğun daha pahalıya ithal 

edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu muhakkak önlenmesi gereken 

bir husustur. 
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Türk pamuk iplikçileri yeterli miktarda Türk pamuğunu AT 

ülkelerinden en azıyla CİF masrafları kadar daha ucuza 

alabilmelidir. Bunun için Türkiye pamuk üretiminin artması için 

acilen tedbir alınması ve pamuk elyafı ihracatının kısıtlanması 

(yurtiçi talep karşılandıktan sonra artan miktar varsa, yalnızca 

bu miktarın ihracına izin verilmesi) gerekmektedir. 

İşçilik 

Türkiye’deki işçi ücretleri ve verimliliği AT 

Ulkelerindekine nazaran oldukça düşüktür. Buna rağmen iplik 

maliyetlerindeki işçilik payı Türkiye’de AT ülkelerine nazaran 

daha düşüktür. Ancak klasik emek-yoğun iplikçilik teknolojileri 

yerine, otomasyonu ve üretim verimi çok daha yüksek sermaye-yoğun 

iplikçilik teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesi /e 

yaygınlaşması sonucu, Türkiye’nin sahip olduğu ucuz işçilik 

avantajlarının öneminin (ağırlığının) her geçen gün biraz daha 

azaldığı da bilinmelidir. 

Amortisman ve Faiz 

Türkiye’de paranın AT ülkelerine nazaran çok daha 

pahalı ve kıt olması, Türk pamuk iplikçiliği sektörünün rekabet 

gücünü zayıflatan en önemli faktördür. Otomasyonu ve üretim 

verimi yüksek fakat pahalı makinelerle çalışan yeni iplikçilik 

tekrolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu faktörün 

(paranın pahalı olmasının) önemi gittikçe artmaktadır. Bu 
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nedenle, Türk pamuk ipliği sektörünün daha ucuz para temin 

edebilmesi sağlanmadığı takdirde, maliyetler AT ülkelerinin 

maliyetlerinin pek altında kalmayacaktır. 

Enerji 

İplik sektöründe kullanılan elektrik enerjisi fiyatları 

Türkiye’de, AT ülkelerine nazaran oldukça yüksektir. Türk pamuk 

ipliği sektörünün AT ülkeleriyle serbest rekabete dayanabilmesi 

için, elektrik enerjisini AT ülkeleri ortalama fiyatına temin 

etmesinin sağlanması da gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen pahalı para, enerji ve hatta bazen 

pahalı hammadde dezavantajları ortadan kaldırılmadığı takdirde, 

Türk iplikçilerinin AT ülkelerinden gelecek gümrüksüz ipliklerle 

fiyat bakımından rekabet edebilmesi zor olacaktır. Bu nedenle, 

böyle durumlarda ithal ipliğe fon uygulayabilme kapısının açık 

bırakılması gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YÜN İPLİĞİ 

I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI ÎLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ : 

1 . Üretim 

A. Üretim Tekniği - Teknoloji 

Yünlü sanayi esas itibariyle 

- kamgarn ve 

strayhgarn 

olarak ikiye ayrılır. 

Kamgarn iplik türü yün lifinden, suni ve sentetik liflerden 

veya her ikisinin karışımından elde edilen bir iplik olup: 

Lifler iplik yapımından önce birçok çekme işlemleri ile 

paralelleştirilmiş ve 

Belirli uzunluğun altında kalan kısa lifler kısmen veya 

tamamen tarama işlemi ile iplik yapımından önce banddan 

ayrılmıştır. 

Liflerin paralelliğinden ve kısa liflerin olmayışından 

dolayı kamgarn iplik, mütecanis imal edilmiş aynı bükümlü 

taranmamış bir ipliğe nazaran parlak bir karaktere sahiptir. Daha 

az tüylü ve hacimlidir. Bu . ıkter kamgamı prensip itibariyle 

diğer yün iplik gruplarından ayırır. 

Kamgarn sisteminde kullanılamayacak kadar kısa ve kalın 

elyafın işlenmesi strayhgarn sisteminde yapılır. Strayhgarn 
&s> 

iplikler tüm kısa, ince ve kıvrımlı yünler (maksimum 80 mm’ye 

kadar) ve kaba yünler, kemlingler, iplikhane dökümtüleri, yolluk 
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yün ue diğer kısa stapelli lifler ve lif döküntülerinden çekilen, 

kamgama göre daha kalın (Nm 2,5-5; maksimum Nm 30) olarak 

üretilen ipliklerdir. İplik oluşumunda lifler iplik eksenine tam 

paralel değil, gelişigüzel yerleşirler. Kısa lif kullanımı çok 

olduğundan lif uçları iplikten çokça çıkar. Strayhgarn ipliği 

pürüzlü, mat, dolgun ve hacimli bir yapıdadırlar. 

Kaba-strayhgarn iplik türleri Nm 2,5-5,0 inceliklerinde 

üretilip halı kilim ve battaniye yapımında, orta-strayhgarn iplik 

türleri Nm 6-14 ve ince türler Nm 16-24 inceliklerinde ve 

battaniye, paltoluk ve ceketlik kumaş üretiminde kullanılır. 

8u iki ana sistemden ayrı olarak 1970'lerin başında başlayan 

bir de yarı-kamgarn iplik üretimi vardır. Bu sistemde kamgamla 

strayhgarn arası özellikte iplik üretilir. Tesis olarak kamgarn 

ve yarı kamgarn ayırımını yapmak sürekli tartışma konusu 

olmuştur. İki sistem arasındaki tek teknolojik farklılık 

kamgamda tarama makinesi (penyöz) kullanıldığı halde yarı- 

kamgarnda kullanılmamasıdır. Tarama makinası belirli uzunluğun 

altındaki kısa lifleri, neps ve yabancı maddeleri banddan 

ayırarak belirli bir lif uzunluğunda temiz bandların eldesini 

sağlar Fakat T0W’dan (kablolardan) koparma veya kesme sistemine 

göre elde edilmiş yapay bandlarda çoğu kez tarama işlemine gerek 

olmamaktadır. Kamgamla aynı inceliklerde çekilebilen ve kamgarn 

özelliklerini taşıyan bu iplik kamgam mı, yarı-kamgarn mıdırlar? 

Bir tartışma konusudur. 
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Bu çalışmada baz olarak yün elyaf alınmıştır. Her ne kadar 

taralı yün topsu alıp işleyen firmalar varsa da, genellikle 

tarama işlemiyle iplik yapabilen firmalar kamgarn, diğerleri 

yarı-kamgarn adı altında geçecektir. 

Yarı-kamgarnda istisnalar dışında ortalama 4-2A (daha çok Nm 

^-12) inceliğindeki iplikler üretilmektedir. 

Türkiye’deki yünlü iplik üretim tesislerinin $ 75’i 

teknoloji ve makina-donatım bakımından yeni olarak kabul 

edilebilir. Kamgarn ve yarı-kamgarn’da makina ve teknoloji 

yönünden AT seviyesinde olduğumuz söylenebilir. Strayhgarnımız 

ise makina yaş ortalamaları olarak eski sayılabilir. Ancak ileri 

AT üyelerinin bu iş kolunu terketmekte olduğu gözlenmektedir. Bu 

da ülke açısından bir avantajdır. Ayrıca çok yeni ve mode~n 

strayhgran tesislerimiz de vardır. 

Üretim Miktarları 

Türkiye’de üretilen yün ipliklerinin $ 15’i $ 100 yün¬ 

den, $85' i yünün diğer liflerle çeşitli oranlardaki karışımla¬ 

rından elde edilmektedir. Ayrıca yün iplik sanayiimizde $100 suni 

ve sentetik liflerden ve karışımlarından iplik üretimi de vardır. 

Türkiye yünlü iplik kalitesinin gelişimi Tablo 11’de 

görülme, edir. Buna göre Türkiye'de yünlü iplik kapasitesi 

122.605 tondur. Bunun A2.8T0 tonu kamgarn, 7.<ı35 tonu yarı- 

kamgarn. 72’330 tonu t.rayhgarn türü ipliktedir. Mevcut 
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kapasitenin 9.273 tonu kamu (SUmerbank), 113.332 tonu özel 

sektörün elindedir. 

TABLO : 1 1 

TÜRKİYE YÜNLÜ İPLİK KAPASİTESİNİN GELİŞİMİ 

1978 1981 198A 

İğ sayısı Kapasite 
(adet) (Ton) 

İğ sayısı 
(Adet) 

Kapasi. İğ sayısı 
(Ton) (Adet) 

Kapa. 
(Ton) 

* Kamgarn 3AS.359 33.271 3A7.A20 3A.900 AA2.869 A2.8A0 

Dokuma 225.13A 18.693 225.500 20.300 266.370 22.850 

Trikotaj 121.225 1A.578 121.920 1A.600 156.A99 19.990 

K Yarı Kamgarn 6.833 A . 157 6.852 A. 300 12.228 7. A35 

* Strayhgarn 93.768 58.287 9A.OOO 59.600 122.95A 72.330 

Dokuma 66.818 13.817 66.8A0 O o -d-r— 92.763 20.AA0 

Halı 29.950 AA.A70 27.160 A5.500 30.191 51.890 

TOPLAM AA6.950 95.712 AA3.272 98.800 558.051 122.605 

8. üretim Maliyeti 

Yünlü iplik sanayinde kullanılan teknolojilerin 

(kamgarn, strayhaarn ve yarı-kamgarn gibi), kurulu ve kullanılan 

kapasitelerin farklı, tesislerinin yeni/eski olmaları 

maliyetlerin de farklı olmasına sebep olmaktadır. 

Maliyet unsurları içerisindeki en fazla pay hamaddeye 

aittir: 55-70). Hammaddeyi sırayla finansman, işletme 

malzemesi ve işletme sermayesi, amortisman, işçilik ve enerji 

izlemektedir (Tablo 12). 
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TABLO : 12 

TÜRKİYE YÜN ÎPLlK ÜRETİMİ MALİYET YAPISI 

Hammaddeler 

(Telef dahil) 
Finansman maliyeti 
İşletme malzemesi 
İşletme sermayesi 
Amortisman 

İşçilik 
Enerji 
Genel giderler 

Kamgarn Yarı-kamgarn 
İplik İplik 
Üretim % Üretimi % 

71 

8 

7 

4 

4 

3 

2 

1 

65.8 
9.2 

5 . 0 

5. 1 

4.2 

5.3 

3.6 

1 .8 

Strayhgarn 
İplik 
Üretimi % 

56.5 
14.8 

4.9 

3.8 

6.8 

6.3 

3.7 

3.2 

Hammadde maliyetinin yüksekliği ithalattaki gümrük ve alınan 

fonlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca % 5 rıhtım resmi 

alınmaktadır. 8u nedenle deniz yoluyla Avrupa limanlarına 

getirilen hammadde oradan karayolu ile Türkiye’ye 

getirilmektedir. Yurtiçi yapay lif fiyatlarıda, kullanıldıkları 

hammaddelerden alınan gümrük ve fon nedenleriyle dış fiyatların 

üzerindedir. 

Kredi-faiz oranları AT'ye göre bizde yüksektir. Enerji de 

son yıllarda uygulanan enerji fiyatı politikasıyla dünya 

ortalamasının yaklaşık iki mısıi daha pahalıya gelmektedir. 1985 

itibariyle elektrik Avrupa’da 3,6 cent/kwh, bizde 7,9 cent/kwh 

Fuel-oil avrupa’da 17 cent/litre, bizde 21 cent/litredir. 

Atık suların arıtılması zorunluluğu ve İstanbul’da olduğu 

gibi Belediye tarafından atık su parası alınması da Türk 

tekstilcilerine alışık olmadıkları ek bir maliyet unsuru 

getirmiştir. 
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Bu nedenle işçilikteki avantajımız oldukça düşük 

Kalmaktadır. 

Fiyatlar 

Yünlü sektöründe iplik fiyatları, kullanılan 

hammaddenin cinsine, kalitesine, kullanım oranına, gördüğü 

işlemlere (kamgarn, yarı-kamgarn ve strayhgarn), boyalı-boyasız 

oluşlarına, pazarlanış formuna (bobin, çile, yumak vs), gördüğü 

özel işlemlere (güve yemez, makinada yıkanabilir yün vs) ve pazar 

durumuna göre çok farklılıklar göstermektedir. 

C. İstihdam 

Türkiye yünlü iplik sektöründe yaklaşık 70-80.000 

Kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bu sektördeki 

işgücü verimliliği AT ülkelerine göre düşüktür. 

2. Tüketim- Yurtiçi Talep 

Temas kurulan firmalarla yapılan görüşmelere göre bu 

firmaların bazıları da dışa yönelik çalışmakta olup; genelde 

yurtiçi talebin canlı olduğu ve nüfus artışı vs. gibi nedenlerle 

talep artışının devam edeceği belirtilmektedir. Bazı firmalar 

halkın alım gücünün düşmesinden dolayı iç talepte durgunluk 

olabileceğinden kuşkuludurlar. 1979/8A döneminde ortalama talep 

artışı ^ 6.0 olarak gözlemlenmiştir. 
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3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Yünlü sanayimizin ana hammaddesi yündür. 

Türkiye’deki yünler oldukça kaba olup halı, kilim vs. yapımına 

uygundur. Yerli merinosçuluğumuz kalite ve miktar yönünden henüz 

yeterli değildir. Kamgamda ve kaliteli üretim yapan yarı-kamgarn 

ile strayhgarnda kullanılan yün Avustralya’dan ve Yeni Zelanda, 

Teksas, Güney Afrika, Arjantin vs’den ve 6 ay önceden bağlantı 

kurularak ithal edilmektedir. 1984 rakamlarına göre yerli yün 

üretimimiz 71.000 ton olduğu halde merinos yününe olan gereklilik 

nedeniyle 14.000 ton merinos yapağı ithal edilmiştir. Tablo 

13’de yıllara göre yün ithalat durumu görülmektedir. 

TABLO : 13 

YILLAR İTİBARİYLE YÜN İTHALAT DURUMUMUZ 

Yıllar miktar (Ton) değer (1.000 $) 

1981 9 . 140 40.184 
1982 8. 033 39.435 

1983 12.367 55.727 

1984 14.429 62.404 
1985 14.979 60.454 

Kaynak: DİE 

Bir miktar yün topsu ve sentetik tops (özellikle akrilik) ve 

polyamid elyaf ithalatı da vardır. Örneğin Arjantin kendi yıkama 

ve tops işletmelerini korumak üzere sübvanse uyguladığından yapak 

yerine bu ülkeden tops ithali daha ekonomik olmuktadır. Akrilik 

olarak daha çok Türkiye'de üretilmeyen Dolan türü akrilik 

Avrupadan ithal edilmektedir. Diğer ithal kaleır ni oluşturan 

polyamid elyaf özel musbirli bir yapıda olup, erli üretimi 
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yapılmamaktadır. Ayrıca tavşan, deve, alpaka yünü ve deşe ipek 

•topsu gibi özel hammadde ve yarı mamul maddeler ithalatı da bir 

kalem oluşturmaktadır. SUmerbank’ın üretimini durdurması üzerine 

viskon elyafı da ithal edilen hammaddeler arasına girmiştir. 

TABLO : 1A 

HAMMADDE İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ VE 
FON KESİNTİSİ ORANLARI 

Yıl Gümrük Vergisi-^ Fon kesintisi $/ 

Kirli yün 1985 1 ,0 _ 

Temiz yün 1985 5,0 200 

Yün topsu 198 A AO , 0 1.000-700-500 

Yün topsu 1985 10,0 300 

Yün topsu 1985 1 . 0 200 

Polyester tops 1 984 28, 0 -

Polyester tops 1985 10,0 150 

Yünlü iplik sanayiinde ipliklerin ?£90’nı açık elyaf, tops 

veya iplik halindeyken boyanmaktadır. Boyarmaddeler genellikle 

AET’den ve bir miktarı da uzakdoğu ülkelerinden ithal 

edilmektedir. Strayhgarn tesislerimizde daha çok maliyet ucuzluğu 

nedeniyle yerli boyalar kullanılmaktadır. Boyarmadde ve yardımcı 

maddelerin tutarı büyük miktar oluşturmaktadır. Ayrıca makina ve 

yedek parça ithalinin çoğu AET’den yapılmaktadır. 

B. İhracat 

Yünlü iplik sanayimizin en büyük ihracat kalemini 

makina ve el örgü iplikleri (akrilik ve karışımları) 

oluşturmaktadır (Tablo:15) 
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TABLO : 15 

TÜRK YÜNLÜ SANAYİİ İPLİK İHRACATI (1984) 

Ton 

Kamgarn yün iplik 2. . 000 
Merinos strayhgarn iplik 740 

Diğer strayhgarn i plik 1 . . 384 

Perakend e satış iç in strahg arn iplik 294 

Akrilik iplik (60 denyeden ince) 1 . . 068 

Akrilik iplik (60 denyeden kalın) 8 

Perakende satış iç in sentet ik iplik. 3. . 082 

TOPLAM 8 .577 

Kaynak: DPT-The Boston Consulting Group 

II- GÜMRÜK İNDİRİMLftlNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEGEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK 
İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL 
ETKİLERİ 

a) Gümrük İndirimine Gidilmesinde Sakınca Olmayan 

Maddeler: 

G.T.İ.P. : 55.06.11 

.19 

.21 

.29 

53.09.00 

53.10.11 

. 12 

. 13 

. 19 

Dahili hammadde kullan a yönelik strayhgarn iplik sektörü 

O.G.T.'ye tam uyumdan çekinmemektedir. Diğer kalemlerde de 

geçerli olan tek kuşku, halkımızın bir kesiminin yabancı maddeler 

iyidir önyargısıyla ilk bir-iki yıl için yabancı mala fazlaca 

talep yaratacağıdır. Fakat bu kesimin de kısa sürede yerli 

üretimin fiyat ve kalite uygunluğunun bilincine varacağı ve bu 

kalemlerde olumsuz bir etki olamayacağı görüşü hakimdir. 
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Yüksek kalitede üretim yapan ve yabancı hammadde (merinos, 

özellikle çok ince kaliteler) kullanılan strayhgarn 

tesislerimizin A.E.T. ile rekabet edebilmesi için hammadde 

ithalinden alınan gümrük vergi ve fon kalemlerinin kaldırılması 

ve başlangıçta maliyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. 

G.T.Î.P. : 53.07.10 
.90 

53.08.10 

.90 

îthal yün kullanma zorunluluğu vardır. Hammadde ve 

boyarmadde gibi yardımcı maddeler bazında AT ile maliyet eşitliği 

sağlanması halinde halihazırdaki tesislerimiz OGT’ye uyumda 

zorlanmıyacakları gibi, olumlu yönde etikelenceklerdir de. 

G.T.Î.P. : 56.05.11 
.21 

.29 

. 31 

. 41 

.49 

. 51 

.61 

.69 

56.06 . 11 
. 12 

.20 

Yüksek maliyetli yerli üreticiler ve gümrük tarifeleri 

nedeniyle Türkiye’deki sentetik elyaf fiyatları Avrupa’daki 

fiyatların çok üzerinde olmuştur. Bu da iplik fiyatlarına ve 

iplik ihracatımıza olumsuz yönde tesir etmiştir. 

Kullanılan hammaddeler üzerindeki gümrük vergileri 

kalktığında rahat bir rekabet ortamı doğacaktır. 
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G.T.I.P. : 56.05.71 
.81 

. 89 

Bu kaleme giren hammaddeler ithal edilmekte olup, hammadde 

maliyeti AT ile eşit düzeye indirgendiğinde tesislerimiz rahat 

rekabet edebilecek düzeydedir. 

G.T.I.P. : 63.01.10 
63.02.00 

Yurdumuzda bol miktarda olup OGT’ye uyumda hiçbir olumsuz 

yön bulunmamaktadır. 

Ancak kuşku bu pozisyondan Türkiye'ye az kullanılmış adı 

altında giyim eşyası vs. gelmesidir. Kontrol edilmezse dokuma ve 

giyim sanayimize olumsuz etkileri olabilir. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTll A 
TEDBÎRLERİ 

Kamgarn iplik 

Türkiye yünlü sektörü çok çeşitlilik arzetmektedir. 

Kamgarn iplik tesislerinin % 70'ten fazlası yeni ve modern 

yapıdadır. Eski tip tesisler daha çok küçük kuruluşlarda 

bulunmaktadır. Kamgarn iplik üretiminde minimum kapasite Nm AO 

itibariyle 5.600 iğdir. Kuruluşlarımızın çoğu bu rol amin üzerinde 

bulunmaktadır. 

Dokuma ipliğinde ortalama Nm AA incelik 88 bnküm katsayısı 

ve trikotaj ipliğinde ortalama Nm 36 incelik, 78 1 küm katsayısı 
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İle çalışıldığı düşüncesi ile ortalama kapasite kullanım oranı % 

73’tür. Eski iğlerde iğ randımanı % 60, yeni iğlerde $ 75’tir. îğ 

verimliliği 76 kg/iğ’dir, 

1990’lara kadar iç talep ve ihracat artışı, bu sahada yeni 

yatırım yapılmaksazın K.K.O, artımı ile karşılanabilecek 

durumdadır. 

Kamgarn iplik üretimi hammadde, işçilik ve finansman 

ağırlıklıdır. Kamgarn için kullanılan merinosun yaklaşık # 90’ı 

ithal edilmektedir. İthalat fiyatı Uluslararası Yün Komitesince 

belirlenmesine rağmen ithalattan alınan vergi ve fon kesintisi bu 

fiyatları uluslararası seviyenin yaklaşık % 15'i kadar üzerine 

çıkarmaktadır. Ayrıca kamgamda yünlü karışım halinde veya % 100 

saf olarak kullanılan sentetik elyaf fiyatları da gerek iç 

piyasada, gerekse ithal edilmeleri halinde vergi ve fon kesintisi 

nedeniyle dış piyasadan yüksektir. (*) 

Kamgamda uluslararası düzeye gelinmesi için eski kamgarn 

iğleri yenilenmeli, makina vermililğini artırıcı önlemler 

alınmalı, kaliteye daha çok önem verilmelidir. 

(*) Türkiye îş Bankası A.S. 
îksitadi Araştırmalar Müdürlüğü, Tekstil Sanayi Raporu, Kasım 
1986 



Yarı-kamgarn iplik 

1970’li yıllara ait bir sistem olduğundan oldukça 

yenidir. Ortalama iğ devri 7.500 olup, ortalama % 75 randımanla 

çalışılmaktadır. İğ başına verim 628 kg/iğ’dir. Ortalama iplik 

inceliği Nm 12 ve büküm katsayısı 90 alındığında kapasite 

kullanım oranı % 53’tür. 

Yarı-kamgarn ipliği daha çok battaniye-makina halısı 

üretiminde ve el örgü ipliği olarak kullanılmaktadır. Minimum 

kapasite yapılan iplik numarasına göre değişmekte olup 600-1.200 

ton/yıl’dır. Kuruluşlarımızın çoğu bu rakamın üzerinde 

bulunmaktadır. 

Mevcut kapasite, kapasite kullanım oranının yükseltilmesi 

ile arttırılabilir. Bunun için yurt dışı iyi pazarlar bulunması 
v; 

gerekmektedir. 

İ> 60,3 olan hammadde giderlerini % 12,8 ile işçilik ve ^ 8 

ile enerji giderleri izlemektedir. 

Strayhgarn iplik 

Strayhgarn-dokuma ipliği üretiminde kullanılan iğlerin 

/f 30,8’i (7.000 d/dakika ve iğ randımanı % 65) ve strayhgarn 

halı-kilim ipliği üreten iğlerin $ 35,5’u (^.500 d/dakika ve iğ 

randımanı % 60) iyi durumdadır. Çok modern ve yeni strayhgarn 

tesisleri yanısıra küçük ve eski tesislerin sayısı da çok 

fazladır. 

Strayhgarnda minimum kapasite 500 iğden azdır. Kullanılan 

iğlerin % 70-80’i eskidir. Strayhgarn iplik kapasite kullanım 
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oranı % 80’dır. îğ başına verim her ne kadar A-72 kg/iğ (1982 

verilerine göre) gibi oldukça iyi bir rakam olarak görülmekteyse 

de, bu daha çok iğlerimizin halı-battaniye ipliği (kalın iplik) 

ağırlıklı çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

Diğer sistemlere kıyasla strayhgarn iplik üretiminde 

hammadde maliyetinin İ° 51, A ile en düşük düzeyde olması, hammadde 

olarak daha çok yerli yün, döküntü ve yoluk kullanımından 

kaynaklanmaktadır. 

Hammadde giderlerini % 21 ile işçilik, ^ 8,2 ile enerji 

izlemektedir. Strayhgarnda kapasite kullanım oranı yüksek 

olduğundan bu sahada yeni yatırımlara gerek vardır. Burada yeni 

yatırımların az ve iyi kullanılmış tesislere yönelik olması 

önerilmektedir. 

Genelde iğ verimliliği düşük olup, zaman içinde 

bilgilendirmeler yapılarak verimliliğin tüm sistemlerde 

yükseltilmesi teşvik edilmelidir. 

Yünlü iplik sanayimizin teknoloji, kapasite ve işgücü 

bakımından AT ülkeleri ile rekabete hazır durumdadır. öncelikle 

hammadde ve yardımcı maddelere uygulanan gümrük ve fonlar 

kalkmalıdır. Makina ve yardımcı malzeme ile yedek parça vs. 

ithali kolaylaşmalıdır. 

İşçilik avantajı bizdedir. Ancak enerji maliyetimiz ve 

finansman büyük sorundur. Bazı işletmelerimizde teknik ve 

kalifiye eleman sıkıntısı olduğu görülmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İPEK İPLİĞİ 

I- SEKTÖRÜN, TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI ÎLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 

1 . üretim 

Türkiye ipekçilik sanayiinin $> 75-80’i Marmara 

bölgesinde bulunmaktadır (Sadece Bursa’nm payı % 35-40). Diğer % 

20-25 ini ise Eskişehir, Diyarbakır, Muğla, İzmir ve 

Antalya’dadır. 

Kozabirlikte 1200, İpeker'de 250+10, Tozman’da 160 ve 

Bursa İpekçilik Araştırma Enstitüsü’nde 10 adet olmak üzere 

Türkiye’de toplam 1630 modern çekim gözü (Japon makinaları) 

bulunmakta olup, çok sayıdaki mancınıkta da eski usulde ipek 

çekimi sürdürülmektedir. Sadece Bursa bölgesinde toplam 3T8 

mancınık çalışmaktadır. 

Bu sektörde Türkiye’de toplam 1500-2000 kişinin 

çalıştığı tahmin edilmektedir. 

A. Kapasite 

Monofil üreten firmalara bakıldığında mevcut kapasite 

ve KKO’larının düşük olduğu görülmektedir. 

Monofil üreten firmalarda KKO’nın düşük olmasının, daha çok 

hammadde teminindeki güçlükten ileri geldiği belirtilmektedir. 

Gerek PP, PE ve gerekse toz PVC’nin Petkim’den alındığı ve 

Petkim'in zamanında mal vermemesi gibi nedenlerle kapasitenin tam 

olarak kullanılamadığı ifadt edilmektedir. 
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Şerit lif üreten firmalarda KKO ortalama % 80 civarındadır. 

Ancak İ> 25 talep fazlası olduğundan bu fazlalığın yurt dışına 

ihraç edilmesi gerekmektedir. 

Balık ağı ipliği üreten firmalarda KKO % 80 civarındadır. Şu 

anda Türkiye üretim miktarı 5A0 ton/yıl civarındadır. İpek ipliği 

üretimimizin ise 300 ton/yıl ham ipek olduğu tahmin edilmektedir. 

B. Üretim Tekniği - Teknoloji 

Kullanılan makinalar yerli olup 1970-75 yılı üretimleridir. 

Çok az miktarda yabancı makinalara rastlanmaktadır. 

1985 yılında PP çuval kanaviçe üretiminde büyük teknolojik 

gelişmeler olmuştur. PP band yapan ekstruderlerin çalışma 

hızlarındaki artış nedeniyle kapasiteleri % 300 artarak 80 

kg/saatdan 250 kg/saate çıkmıştır. 

Ayrıca dokumada kullanılan düz mekikli tezgahlar yerine 

verimi çok yüksek olan tubiler (hortum) kanaviçe dokuyan 

makinalar alınmıştır. Avusturya'dan alınan bu tezgahlar günde 
2 2 

2A00 m dokuma yapabilirken, düz tezgahlar AOO-500 m düz kanaviçe 

dokuyabilmektedirler. 

Bu sektörde teknolojik gelişmeye ayak uydurabilmek için 

ancak gelişmiş teknolojiyi ve yeni dizayn edilmiş makinaları yurt 

dışından almak ve eski makinaları satmak gerekmektedir. Mevcut 

makinaların verimini arttırmak mümkün olmadığı gibi büyük 

masraflarla sadece % 15 lik bir artış sağlanabilmektedir. 
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üretim miktarları 

Türkiye'nin monofil üretim kapasitesi 400 ton/yıl 

civarında olup üretilen monofiller çok çeşitli amaçlar için: 

sinek telleri, pazar çantaları, muhtelif dar şeritler, fırça 

sanayiinde ve kolon imalatında kullanılmaktadırlar. 

Şerit halinde liflerden üretilen çuvalların üretim 

miktarları ise; 

TUbiler PP çuval kanaviçe üretimi : 340 milyon çuval 
2 

Düz kumaş PP çuval kanaviçe üretimi : 90 milyon m 

PP çuval kanaviçe üretimi (Üretim tipine göre 

değişmekle beraber) 45.000 ton/yıl 

Balık ağı ipliği üretim kapasitesi 540 ton/yıl 

civarındadır. 

DİE verilerine göre Türkiye’nin yaş koza üretimi yıldan 

yıla değişmekte olup, 1987 üretimi yaklaşık 1900 tondur. Yaklaşık 

6-7 kg yaş kozadan 1 kg ham ipek elde edildiğine göre 1987 yılı 

ham ipek üretimi 300 ton civarında olacaktır (G.T.Î.P. 50.02) 

Bunun yanısıra : 10 ten delik koza (G.T.Î.P 50.03.10) 

20 ton kamçıbaşı (G.T.Î.P 50.03.20) 

10 ton şap veya (G.T.Î.P 50.03.30) ve 
buret. 

30 ton diğer döküntüler (50.03.90) 

ham ipeğin çekimi esnasında yan ürün olarak ayrılırlar. Bu yan 

ürünler her ne kadar tek başlarına veya birbirleri ile karışım 

halinde kamgarn sisteminde (GTİP 50.05.10-şap ipliği ve GTİP 
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50.07.20) işlenip ipek ipliği haline getiriliyor ve 

değerlendiriliyorsa da; şap ipliği teknolojik veya bilgi 

eksikliği nedeniyle yurdumuzda yapılmamaktadır. 

Yurdumuzda yılda 20 ton buret ipliği yapılıp şantuğ ipekli 

kumaş üretiminde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Geri kalan (56 

70) ipek deşesi işlenmeden yurt dışına satılmaktadır. 

Flatörde iplik haline getirilen ipek kullanılacağı yere göre 

(Dokuma veya katı) uygun denyede incelikte katta ve bükümde 

hazırlanarak ipek ipliği olarak (G.T.İ.P. 50.0^.00) pazarlanır. 

Bu ipek ipliği de aslında ham ipektir. Çünkü ipliğin üzerinde 

henüz serisin maddesi bulunmaktadır. Serisinli ipek sert ve 

mattır. 

Dokumacılıkta, bu iplikleri uygun bir banyodan geçirerek 

leventlerine sarararlar ve ipeğin serisini ipliği kumaş haline 

getirdikten sonra alırlar. 

Halıcılıkta ise, önce serisini giderilir, uygun renkte 

boyanır ve o şekilde kullanılır . 0 nedenle ipek halıcılığının 

yaygın olduğu yörelerde (Örneğin Bursa, Hereke) ipek ipliği 

serisini giderilmiş ve boyanmış olarak küçük miktarlarda da 

satılmaktadır (G.T.İ.P 50.07.11). 
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Fiyat 

Monofil fiyatları Türkiye’de 1500-1700 TL/kg. arasında 

değişmektedir. İhraç fiyatı CİF olarak 2.28 $ iken, İtalya’nın 

fiatı (CİF) 2 $ dir. 

Balık ağı ipliklerinin fiyatı 6.5 $/kg’dır. 

İpek fiyatlar ise; 

Yaş koza 6000 TL/kg. 

İplik 50-60.000 TL/kg.dır. 

AET pazarlarında ham ipek fiyatlarının 25 $/kg civarında 

olduğu düşünülürse, Türkiye’de ipek fiyatlarının ne denli yüksek 

olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 

C. Üretim Maliyeti 

i) Monofil üretiminde; 

Hammadde + yardımcı madde : İo 8J 

Enerji + İşçilik + Kar + Diğer masraflar : $ 20 

ii) Şerit lif üretiminde Hammadde : % 60 

Malzeme : % 3 

Personel ve işçilik : % 14 

Finans ve gider karşılıkları : $ 20 

Çeşitli giderleri : $ 3 

iii) Balık ağı ipliği üretiminde ; 

Hammadde : % 69 

Yardımcı Madde 51 3.8 

Enerji : % 3.8 
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İşçilik : % 8.8 

Bakım ve Onarım: İ° 1.9 

Dökümtü % 1.2 

Faiz : % O.6 

Amortisman % 1 . A' 

Genel Giderler : % 9.5 

iv) İpek ipliği üretiminde; 

Hammadde % 76 

Enerji : % 2 

İşçilik İo 12 

Sabit giderler : İ° 10 

2. Yurtiçi Talep : 

Türkiye monofil ihtiyacının 400 ton civarında olduğu 

ıtahmin edilmektedir. Yaklaşık her yıl İ 20’lik bir talep artışı 

söz konusudur. 

Şerit lif üretiminde ve buna bağlı olarak çuval kanaviçe 

(üretiminde talep her yıl % 15 artmaktadır. 

Balık ağı ipliklerindeki talep artışı ise tamamen balık ağı 

(Üretimine bağlı olup, balık ağı talebine göre değişmektedir. 

Türkiye'de ipek iplik tüketiminin çok büyük bir kısmı ipek 

halı üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda ipek halı 

üretiminin ihracata yönelik olarak artmasına karşılık, 

Türkiye’nin ham ipek üretimi 300 ton civarında kalmıştır ve 
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artmamaktadır.Dolayısıyla artan iç talebi karşılamak için Türkiye 

bir miktar kuru koza veya ham ipek ithal etmek durumunda 

kalmaktadır. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

PE, PP ve PVC monofil olarak ithal edilmemektedir. 

Ancak diş fırçası yapımında kullanılan PA6, PA 6.10 ve PA 6.12 

olarak 30 ton/yıl monofil ithal edilmektedir. Bunun da toplam 

miktarı 510.000 $ civarındadır. 

PP çuval kanaviçe sanayicileri yılda 40.000 ton PP ve 6.000 

ton PE ithal etmektedir. PP fiyatı 700 $/ton, PE ise 800 

$/ton1 dur. 

İthal edilen PP miktarı 1981 de 20.000 ton civarında iken 

1985’de 45.000 tona çıkmıştır. 1985 yılındaki büyük sıçrama 

dikkate alınırsa 1992'de 100.000 ton PP’ne ihtiyaç olacaktır. Şu 

anda PETKİM 30.000 ton/yıl üretim yaptığına göre, kapasite 

arttınmına gidilmediği takdirde, 70.000 ton/yıl ithalat 

yapılması gerekebilecektir. 

Katküt taklitlerinin tamamı ithal edilmektedir. 

Balık ağı iplikleri ise toplam üretilen balık ağı 

miktarının $ 10 civarında olup, bu miktar yaklaşık 60 ton/yıl 

kadardır. ithal edilen iplikler 1260 denye’ye kadar 

çıkabilmektedir. 
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1985 yılı içersinde; 

G TİP 51.03.19 dan tamamı AET den olmak üzere 11.300 $’lık 

G TİP 51.03.20 den de " " " " " 8.600 $’lık 

ithalat yapılmıştır. 

1985 yılında Çin’den AO ton ham ipek ithal edilmiştir. 

1986 yılında ise yine Çin'den 60 ton kuru koza ithal edilmiştir. 

Çin'den ithal edilen ham ipek halıcılık sanayinde 

kullanılmaktadır. 

1985 yılı ithalat miktarına bakılacak olursa, yapılan 

ithalatın AET ülkeleri dışından yapıldığı görülmektedir. 

G TİP 50.03.30’dan 58.000 $ 

G TİP 50.04.00 dan 240.000 $’lık ithalat yapılmıştır. 

8. İhracat 

Şu anda monofil olarak ihracat yapılmamaktadır. Sadece 

1985 yılında 100 ton kadar PVC ve PP monofil Orta Doğu ülkelerine 

ihraç edilmiştir. Bunun da tutarı 200.000 $ dır. 

Şerit lif olarak ihracat yapılmamakla beraber bu daldaki 

sanayicilerin kurmuş olduğu konsorsiyum, 

1984’de 45 milyon çuval 

1985'de 70 milyon çuval ihracatını gerçekleştirmiştir. 

Balık ağı ipliğinde ise 17 tonluk ihracat yapılmıştır. 

1985 ve 1986 yıllarında hiç ipek ipliği ihraç edilmemiş olup 
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1987 yılının ilk yarısında da yalnızca 5.000 $’lık bir ihracat 

yapılmıştır. 

Diğer taraftan üretim miktarları bölümünde belirtildiği 

gibi, Türkiye’de şap ipek ipliği yapımında değerlendirilemeyen 

deşe ipek kısmı ihraç edilmektedir. Türkiye’nin deşe ipek 

ihracatına ait bazı rakamlar Tablo:16'da görülmektedir. 

TABLO : 1 6 

TÜRKİYE’NİN DEŞE İPEK İHRACATI 

Yıllar Miktar (ton) Değer ($) 

1985 66 123. . 000 
1986 53 1 3 A . 000 

1987 (6 aylık) 18 2A . 000 

II- GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİ 1 GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞNİİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

- Şu anda Petkim’in zamanında hammadde verememesi ve kısmen de 

dünya piyasasına göre daha yüksek fiyat uygulamasına rağmen 

monofil fiyatları, Avrupa ile aynı seviyededir. AET’ye 

girildiğinde hammadde ve yardımcı maude fiyatları 

düşebileceği gibi, zamanında temin edilmesi nedeniyle 

kapasitede artış ve buna bağlı olarak maliyetlerin daha da 

düşebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle tam üyelik 

halinde AET ile rekabet edilebileceği beklenmektedir. Diğer 

taraftan monofillerirı çok küçük partiler halinde 

satılması ithalatı olumsuz yönde etkileyebilir 
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Netice olarak bu dalda AET’ye girilmesinin avantajlı 

olacağı sanılmaktadır. 

(G.T.Î.P. 51.0A.11) pozisyonunda yer alan ve halen % 20 

gümrük vergisi ile ithal edilen PA 6.6 monofilleri 1997 

yılından itibaren Türkiye’de üretilecektir. 1997 yılında 

şartların tekrar incelenerek gözden geçirilmesi ve gümrük 

vergisinin kademeli olarak kaldırılması faydalı olacaktır. 

Polipropilen şerit lif üreten en önemli ülkeler Çin, Taiwan 

ve Kore olup bunların satış fiyatları daha düşüktür. Bu 

üçüncü dünya ülkelerine AET, düşük gümrük ($ 7-13) 

uygulamaktadır. Sektörün bu ülkelere karşı korunabilmesi 

için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerekmektedir. 

Aksi halde bu ülkelerin malları dolaylı yoldan Türkiye’ye 

girerek bu sanayi dalına zarar verebilir. AET ülkelerinden 

İspanya ve Yunanistan, bu dalda üretim yapmalarına rağmen şu 

anda onlarla rekabet edilebilmektedir. 

üçüncü dünya ülkelerine karşı gerekli tedbirler 

alınabildiği takdirde gümrük indirimine gidilmesinde 

herhangi bir tehlike sözkonusu olmayacaktır. 

Katküt taklitlerinin tamamı $ 15-50 arasında gümrükle ithal 

edilmektedir. Katküt taklitleri, steril cerrahi dikiş 

malzemesi üretiminde kullanılmaktadır. Steril cerrahi dikiş 

iplikleri ise % 8 gümrük ile ithal edilmektedir. Bu durumda 

if 



gümrük indirimine gidilmesi, kotküt taklitlerini ve buna 

bağlı olarak steril cerrahi dikiş malzemesinin üretim 

maliyetinin düşmesine neden olacaktır. 

Balık ağı ipliği üretiminde yoğun işgücü kullanımı 

ger kmektedir. Türkiye’de işçilik ucuzluğu, kalitenin AET 

ülkelerine yakın olması, maliyetin daha düşük olmasına neden 

olacağından gümrük indirimine gidilmesinde hiçbir sakınca 

görülmemektedir. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

Ham ipek üretimi yok denecek kadar azalmış olan AET 

ülkelerinde başta İtalya olmak üzere tecrübeli bir ipekli tekstil 

sanayi mevcuttur. Gümrük birliğine gidildiğinde Türkiye’ye AET 

orijinli ham ipek gelmesi söz konusu değil ise de, ucuz Çin 

ipeğinden mamul ipliklerin gelmesi mümkündür. Özel bir koruma 

uygulanmadığı takdirde Çin’den gelecek ucuz ham ipeğin Türk ipek 

böcekçiliğini öldürmesi de mümkündür, zira şu anda Çin ham 

ipeğinin fiyatı Türk ipeğininkinin yarısından daha azdır. 

Onbinlerce ailenin ek gelir kaynağı olan ipek 

böcekçiliğimizin ölmemesi tamamen Çin'e bağımlı duruma 

gelmememiz için, ya kuru kozadan başlamak üzere ipek ipliği ve 

ipekli mamullere karşı yüksek gümrük koruması devam ettirilmeli, 

veya bir taraftan daha bilinçli ipek böcekçiliği (örneğin yılda 

birkaç mahsul) yaygınlaştırılırken üreticiye tatmin edici fiyat 

verilmeli ve Türkiye'deki koza fiyatı ile AET'deki fiyat 

arasındaki fark hükümet tarafından karşılanmalıdır. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
KETEN, RAMI V.B. İPLİKLER 

I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMU İLE KIYASLANARAK DEĞERLENRİLMESİ 

1 . üretim 

Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

Kendir, sisal ve jüt iplik ve ip üreten iki büyük 

fabrika olan Kendir ve Keten Sanayii T.A.Ş. ve Sümerbank Taşköprü 

Kendir Sanayii Müessesesinde toplam 2554 iğ’lik bir kapasite 

mevcuttur. 42 tane de hazırlık makinesine sahip olan bu 

işletmeler, Uç vardiya çalıştıkları takdirde: 

2.780 ton/yıl jüt iplik 

1.000 ton/yıl kendir ip 

900 ton/yıl sisal ip 

üretebilmektedirler: 

Ancak Taşköprü Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi 

hammadde yetersizliği nedeniyle kapasitesinin 65’ini 

kullanabilirken. Kendir ve Keten Sanayii T.A.Ş.'de tek vardiya 

çalışırak ideal kapasitesinin $> 33'ünü kullanmaktadır. 

Özellikle kendir ve sisal kınnap, urgan üretmek için 

kurulan kooperatif fabrikaları da talep yetersizliği nedeniyle 

kapanmışlardır. Aynı nedenle el tezgahlarındaki üretim de 

azalmıştır. 

Eskiden yaygın bir şekilde el tezgahlarında üretilmekte 

olan kendir ve sisal ip ve urganlar, bugün fabrikalarda 
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üretilmektedir. Söz konusu fabrikalarda modernizasyon çalışmaları 

yapılmış olup, Kendir ve Keten Sanayii T.A.Ş. bir roblon halat 

yapma makinası ve sisal tarak makinası için teşvik izni almıştır. 

1986 yılı için tespit edilebilen üretim miktarları 

aşağıdaki gibidir. 

1.910 ton jüt iplik 550 ton kendir ip 340 ton sisal ip 

(300 ton1u Kendir ve Keten Sanayii T.A.Ş. 40 ton kadarı da 

Tire’deki işletmelerde) 15 ton poliester halat 

Türkiye’de rami, jüt, sisal, manila kendiri ve koko lifleri 

Uretilmemekte olup, üretilen kendir ve keten lifi miktarı ise son 

yıllarda önemli ölçüde azalmıştır, (bak. Tablo:17) 

TABLO : 17 

TÜRKİYE KETEN VE KENDİR LİFİ ÜRETİMİ (TON) 

Yılı Keten lifi Kendir lif 

1966 3.800 10.000 

1970 1 . 400 8.400 

1975 3 . 500 7.000 

1980 2 . 300 14.000 

1981 2.000 12.000 

1982 385 9.800 

1983 1 . 000 8.220 

1984 885 8.875 
1985 850 4.350 

Kaynak: DİE Tarım İstatistikleri Özeti 1985 

Tablo : 17'nin incelenmesi sırasında görüldüğü gibi 

Türkiye’nin zat fi düşük olan keten üretimi 1982 yı! ndan itibaren 

dona da azalorak 1.000 ton'un altına düşmüştür. Dünya kendir 
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üretiminde % 3,5-4'lük bir paya sahip olan Türkiye’nin kendir 

üretimi de 1985 yılında büyük bir azalma göstermiştir. 

B. Üretim Maliyeti 

TABLO . : 18 
KENDİR, SlSAL VE JÜT İPLÎK VEYA İPLERİN MALİYETLERİ 

(1987 Eylül fiyatları ile 

Maliyet kalemi Kendir 
TL 

1 Lea 

i 
Sisal 0 

TL 

14 m/m 
* 

Jüt 2/8 
TL 

Nel 

* 

Hammadde (elyaf) 431 36 655 45 450 24 

Yardımcı madde (yağ) 11 1 51 4 22 1 

Ener j i 65 5 65 4 95 5 

İşçilik 219 19 129 15 243 13 

Bakım ve Onarım 97 8 97 7 82 4 
Faiz 51 4 51 4 235 12 
Amortisman 173 15 173 12 413 22 
Genel Giderler 135 11 1 35 9 353 19 

TOPLAM 1 . 182 100 1 . 446 100 1 893 100 

Kaynak ;İşletmelerin kendi verileri 

Tablo :18’de değişik 2 fabrikada üretilen kendir, sisal ve 

jüt iplik veya iplerin maliyet dağılımları görülmektedir. Söz 

konusu lifler ucuz lifler olduklarından bu ipliklerde diğer doğal 

ve sentetik ipliklere nazaran toplam maliyet içerisindeki lif 

maliyeti payı düşüktür. Yeni fabrikaların pahalı yatırım 

gerektirmeleri nedeniyle, sermaye faizi ve amortisman gibi sabit 

giderlerin toplam maliyet içerisindeki payı % 30'u geçebilirken, 

işçiliğin payı da 13’e kadar düşebilmektedir. Bu durum emek- 

yoğun el tezgahında Liretim yerine, sermaye yoğun fabrika 

üretimine geçişin normal sonucudur. 



Türkiye’de kurulu kapasite ile yılda 100 tonun üzerinde 

poliester halat üretmek mümkün ise de, iç piyasada talep düşük 

olduğu ve ihracat da yapılmadığı için üretim 15 ton civarında 

kalmaktadır. Türkiye’deki fiyatlar (5,500-7.500 TL/kg) AET 

ülkelerine nazaran daha düşüktür. 

C. istihdam 

Keten ve kendir ziraatının yanında, el tezgahlarında 

kınnap, urgan yapımı sayesindede ek bir istihdam yaratan bu 

gruptaki ürünlerin üretim yapısının değişimi birinci derecede 

istihdamı etkilemiştir. Keten ve kendir ziraatının gerilemesi ile 

ker.dir, sisal ve jüt iplik, ip yapımında fabrika imalatının 

yaygınlaşması sonucu sektördeki istihdam iyice düşmüştür. 

Türkiye kendir, sisal ip üretiminin büyük bir kısmını jüt 

iplik üretiminin de tamamını sağlayan 2 fabrikada çalışanların 

sayısı 350'yi geçmemektedir. 

2. Yurt içi Talep 

Sentetik elyaf kullanımın artmasıyla sisal ve kendir 

tüketimi azalmaktadır. Kendir ipler tütün ziraati gibi özel 

işlerdeki yerlerini korun ırlar. Jüt ipliklerinin, gerek 

çuval gerekse tafting halı taşıyıcı zemini için kanaviçe 

dokunmasındaki yerini de poliprorilen şerit lifleri almaktadır 

Kaliteli iplik ve modaya uygun kumaşlar üretildiği takdirde 

özellikle giyim sektörü için keten iplik talebinde önümüzdeki 

yıllarda önemli artışlar meydana gelmesi mümkündür. 
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3- Dış Ticaret 

A. İthalat 

Türkiye’de yetişmeyen jüt sisal lifleri ithal 

edilirlerken ham rami ve benzerleri (GTİP 54.02), manila kendiri 

(GTÎP 57.02) ve koko lifleri ya hiç veya çok az miktarlarda ithal 

edilmektedirler (1985 yılında 4200 $’lık koko lifi ithal 

edilmiştir). 

1986 yılında Bangladeş’ten 3.000 ton kadar jüt, 300 ton sisal 

ithal edilmiştir. 

1985 yılında ithal edilen jüt elyafı için ödenen döviz 

1.145.7001 $, sisal elyafı için ödenen de 192.500 dolardır. 

Türkiye’de üretilen jüt ipliğinin yetmemesi durumunda 

doğrudan jüt ipliği ithalatı da yapılmaktadır (Yalnız elyaf için 

İ> 5 olon gümrük vergisi, iplik ithalatında 5S 20--40'a 

çıkmaktadır). 1985 yılında ithal edilen jüt ipliği için ödenen 

döviz 1.272.300 $’dır. 

Türkiye’nin koko lifi ithalatının yok denecek kadar az 

olmasına karşılık (gümrük vergisi % 15’dir), bir miktar koko 

ipliği ithalatı vardır (gümrük vergisi % 20), 1985 yılında koko 

ipliği için ödenen döviz 185.000 dolardır. 

Türkiye’nin büyük kısmı AET ülkelerinden yapılan birkaç 

yüzbin dolarlık keten lifi ithalatına ek olarak, 500.000 dolar 

civarında da keten ipliği ithalatı vardır (1985 yılında 357.900 
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dolarlık kısmı AET ülkelerinden olmak üzere toplam 457.700 

dolarlık keten ipliği (GTİP 54.04.10)de ithal edilmiştir. 

Türkiye’nin sicim, ip ve halat ithalatında ağırlık kort ipi, 

jakar ipi gibi yüksek dayanıklı veya finişli iplerle, çapı 5 mm’den 

yukarı olan iplerdedir. 1985 yılında tamamına yakın bir kısmı AET 

ülkelerinden olmak üzere 

105.900 $’lık çapı 5 mm’den yukarı olan ipler (59.04.21) 

27.900 $'lık jakar ipi (59.04.31) 

306.700 $’lık kort ipi (59.04.32) 

336.600 $'lık diğer ipler (59.04.39) 

ithal edilmiştir. 

B. İhracat 

Türkiye’nin keten elyaf ve mamulleri (kumaş dahil) 

ihracatı yok denecek kadar az olup, son yıllarda hafif birartma 
I 
I 

göstermiştir. 1985 yılında 20 bin dolar civarında olan ihracat, 

1986 yılında 40 bin dolar, 1987 yılının ilk 7 ayında da 50 

bin doları aşmıştır. 1987 yılında yapılan ihracatın İ> 58.5'lik 

kısmı ABD’ne yapılmış olup, diğer önemli alıcılar sırasıyla 

Fransa, Suriye, B.Almanya ve İngiİtere’dir. Jaha önceki yıllarda 

ise ihracatın büyük bir kısmı Iran ve İtalya'ya yapılmıştır. 

Kendir, mahila kendiri, jüt ve benzeri koko lifleri, sisal ve 

agave familyasından diğer lifler ile bunlardan yapılcn mamullerin 

(iplik ve kumaşların) yer aldığı 57.04 tarife pozisyonunda yapılan 
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ihracat, keten elyaf ve mamulleri ihracatına nazaran biraz daha 

fazla olup, bu kalemlerdeki ihracatta da 1987 yılında büyük bir 

artış meydana gelmiştir. 1985 yılında 263 bin dolar iken, 1986 

yılında 163 bin dolara düşen ihracat, 1987 yılının ilk 7 ayında *4-19 

bin dolar olmuştur. 1987 yılındaki ihracatın % A7’si Irak’a 

yapılmış, diğer önemli alıcı ülkeler sırasıyla İtalya, B.Almanya ve 

Libya Arap Cumhuriyeti’dir. 1985 yılında ise ihracatın % 73’lük 

kısmı İran’a yapılmıştır. 

II- GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Bu sektörde Türkiye net ithalatçı bir ülkedir. Türkiye’nin 

jüt, sisal ve koko elyaf iplik ithalatının çok büyük bir kısmı 

AET dışındaki üçüncü ülkelerden yapılmaktadır. Rami ve manila 

kendiri gibi lifler ise hiç ithal edilmemektedir. Bu lifler AET 

Ulkelerindede yetişmediğinden, AET ile gümrük birliğine 

girildiğinde de, Türkiye'ye AET den bu lif ve ipliklerin gelme 

tehlikesi azdır. Dolayısıyla bu kalemlerde hemen gümrük 

indirimine gidilmesinde sakınca yoktur. 

Keten lif ve ipliklerinde ise durum farklı olup, Türkiye 

ithalatının tamamına yakın bir kısmını AET ülkelerinden 

yapmaktadır. Bu ülkeler keten üretimlerini artırma gayreti 

içerisindedirler ve tecrübeli, kısmen modernize edilmiş önemli 
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boyutlarda bir keten sanayiine sahiptirler. Bilinçli araştırma, 

geliştirme ve reklam-pazarlama çalışmaları sonucu keten lifleri 

tüketimi (özellikle giyim sanayiinde) yeniden bir artış dönemine 

girmiştir. Keten üretimi iyice gerileyen Türkiye’de ise, bu yeni 

gelişmeye ayak uydurma çalışmaları daha başlamamıştır. 

Dolayısıyla hemen gümrük indirimine gidildiğinde, Türkiye keten 

üretimi ve keten sanayii canlanmayacaktır. Bu nedenle kademeli 

olarak gümrük indirimine gidilmesinde ve bu esnada hemen keten 

üretiminin yeniden yaygınlaştırılması ve keten sanayiinin 

modernizasyonu çalışmalarına başlanmasında fayda vardır. 

1988 yılı başından itibaren kort ipi üretime 

başlanacağı ve bu üretimin korunması için mevcut gümrük 

vergisinin, gümrük birliğine gidildikten sonra yıllık % 3’lük 

indirimlerle kaldırılması faydalı olacaktır. Aynı öneri diğer 

özel ipler için de geçerli olup, normal urgan, halat gibi (ister 

doğal, ister sentetik elyaftan yapılsın) sıradan mallar için söz 

konusu değildir. Bunlarda gümrük indirimi uygulamasına hemen 

başlanabilir. 

III- SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

Bu grupta incelenen liflerden jüt, sisal ve koko lifleri 

Türkiye’de yetiştirilmeyip tamamı ithal edilmektedir. 

- Keten ve kendir ise kısmen Türkiye'de yetiştirilmekte 

olup, bunların üretim miktarları son 20 yıl içerisinde 

önemli miktarda gerilemiştir. 
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özellikle kıymetli bir lif olan keten lifleri üretiminin 

iyice gerilemesi sonucu Türkiye büyük kısmı AET ülkelerinden 

olmak üzere yılda 1 milyon dolar civarında keten lifi ve 

ipliği ithal eder duruma gelmiştir. 

Sentetik elyaf tüketiminin' yaygınlaşması nedeniyle kendir, 

sisal ip ve jüt iplik tüketiminde azalma meydana 

gelmektedir. 

Türkiye’de sentetik elyaftan yapılma sıradan ip ve halat 

yapımı oldukça ilerlemiş olmakla beraber, yapımı özel bilgi 

gerektiren ipler çoğunlukla ithal edilmektedirler. Ancak 

endüstriyel PA 6.6 lifleri üretecek olan tesislerin devreye 

girmesiyle durum kısmen degişebilecektir.Hatta Türkiye’de 1988 

yılından itibaren kort ipi yapımına başlanacaktır. 

El tezgahları yerine fabrika üretiminin de yaygınlaşması 

sonucu, bu sektörün sağladığı istihdam imkanı iyice 

daralmıştır. 

Bu sektörde Türkiye, yurtiçi talebin önemli bir kısmını 

karşılayabilmekteyse de, bir kısmı için de iplik veya ip 

ithal etmesi gerekmektedir. Elyaf ithalatı ayrı mütalaa 

edilse, bile, bu sektörde Türkiye net ihtalatçı bir ülkedir. 
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HALI VE DİĞERLERİ 
Ö.İ.K. ÖZET RAPORU 



BİRİNCİ BOLUM 

EL DOKUSU DOĞUMLU, SARMALI HALILAR VE DUVAR HALILARI 

I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI ile KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. üretim 

A- Kapasite 

TABLO: 1 

EL DOKUMASI HALI ÜRETİM BÖLGELERİ 

üretim Bölgeleri Mevcut tezgah sayısı Faal tezgah sayısı 

1. Bölge 34.000 23.800 

2 . 70.000 63.000 

3. 18.000 18.000 

4 . 26.000 18.200 

5. 62.000 49.600 

6. 20.000 16.000 

7 . 5.000 2.000 

8 . 5.000 2 . 000 

240.000 192.600 

KAYNAK: V.5 YILLIK KALKINMA PLANI 

Türkiye'de el halıcılığı ucuz işgücü nedeniyle batı 

bölgelerinden doğu bölgesine kaymaktadır. Bu nedenle ilk 3 bölgede 

faal tezgah sayısı azalırken diğer bölgelerde artmaktadır. 
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TABLO: 2 

ÜRETİM BÖLGESİNE GİREN İLLER 

I. Bölge : İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla 
II. Bölge : Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, İsparta, Antalya, 

Eskişehir. 

III.Bölge : İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Sakarya. 

IV. Bölge : Ankara, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı, 

Çorum. 

V. Bölge : Kayseri, K.Maraş, Yozgat, Adana. 

VI. Bölge : Sivas, Tokat, Malatya, Amasya, Erzincan. 

VII.Bölge : Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Bolu, Zonguldak, 

Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize, İçel, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin, Siirt, 

Bitlis, Hakkari. 

Toplam el halısı üretim kapasitesi 6.500.000 m2'dir. Kurulu 

kapasitenin tahmini kullanım oranı %62'dir. 

B- üretim Tekniği 

El halıları, yün halılar Türkiye'de daha fazla gruba ayrıl

maktadır. Orta halılar; orta ve ince olmak üzere ikiye ayrılmak

tadır. 
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TABLO: 3 

EL DOKUSU HALI GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ 

Halı cinsi 

Ortalama sırası 

ilmek sayısı (1 

ve 

dm' de) 

dır»2 ' de düşüm 

sayısı 

Yün halılar 

Kaba 18 X 24 720'den 

Orta 26 X 33 720-1360 

İnce 40 X 40 1360-1925 

Extra ince 60 X 60 1925'ten fazla 

Floş halılar 40 X 50 

İpek halılar 

Kayseri 70 X 70 3600-6400 

Hereke 100 X 100 10000 

Exstra Hereke 140 X 140 19600 

İpek halı üretiminin %80'i organize özel sektör firmaları 

tarafından atölyelerde ve fason olarak üretilmektedir. Büyük firma¬ 

lar, desen, kalite ve rengi kontrol etmek istemektedirler. 

Yün halı üretimi ise ipek halıdan farklı olarak bölünmüş 

yapıya sahiptir. Büyük ihracatçı ve toptancılar halıların %60'ını 

ikö^lülerden, yerel küçük toptancılardan almakta, %40'mı ise fason 
(dokutmaktadır. Yün halı üretimi tüccardan bizzat halıcıların eline 

(geçmektedir. Yün halıda atölye üretimi azdır. Desen, kalite ve 

xenk üzerinde denetim çok az uygulanabilmektedir. 

Halı üretim metodları; atölyeler, fason ve üreticinin kendi 

■adına dokuması olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. 

|F|) 
r’*rv-. 
62*/’ J' f< ^ , ;• \ ( 
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-Organize İşyerleri-Atölyeler 

Atölyeler öncelikle ipek halılar, büyük parçalar ve özellikle 

yüksek kaliteli, birbirine uygun halıların dokunmasında kullanılır. 

Atölyelerde bütün yıl çalışılır ve halıda desen, renk ve kali¬ 

tenin tam denetimi sağlanır. 

Atölyelerde ortalama 40 tezgah bulunur. 55 usta, 15 kadar 

çırak çalışır, Atölyeler aynı zamanda eşitim görevi yapmaktadır. 

Ücretler maaş veya parçabaşı artı prim esasına göre aylık 

ödenmektedir. Ücretler 1000 düşüm esasına göre hesaplanmaktadır. 

-Fason üretimi 

Kırsal kesimdeki halı üretiminde çok uygulanmaktadır. Büyük 

firmaların yerel toptancılarının kontrolü altında evlerde dokunur. 

Halıcılar yılda 6-7 ay çalışmaktadır. 

Fasoncu tezgah, desen, hammaddeyi tedarik eder. 

Çözgüyü hazırlar, üretim sırasında kontrola gelir ve bitmiş 

halıyı yıkama, püskül için toplar. Bazı hallerde halı yüzeyini 

makastan da geçirirler. 

ücret 1000 düşüm esasına göre hesaplanmaktadır. Arada avans 

verilir. Halının tamamlanmasından sonra ücretin tamamı ödenir. 
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Bu sistemde kontrol çok azdır. Bu nedenle halıların kalitesi 

atölye sisteminden düşüktür. 

-üreticinin Kendi Adına Dokuması 

Ufak, kaba dokunmuş düşük kaliteli yün halılarda daha çok 

uygulanır. 

üretim hızlı olup, dokumacının nakit akışını arttırır. 

üretimin çogunluÇu yerel pazarlarda toptancılara satılır. 

Alıcılar ihraç ve iç piyasa için toplar. Desen ve renk 

üzerinde çok az etkileri vardır, üretimin çoÇu düşük kaliteli ve 

ihracata uygun değildir. 

-Duvar Halıları 

Bu fasla girenlerden Türkiye'de işne işi olanların üretimi 

evlerde hanımlar tarafından sanat şeklinde yapılmaktadır. 

-üretim Miktarları 

Türkiye'de el halısı üretim miktarı, stok durumu, ihracat 

ve kısmen konut sektöründeki gelişmelere bağlıdır. 1981 yılına 

kadar artan üretim, bundan sonra azalarak 1984'de 3.500.000 m2'ye 

kadar düşmüştür. Daha sonra tekrar gelişerek 1986'da 4.000.000 

m2'ye kadar yükselmiştir. El halısı üretiminin %70'ini kaba ve 

orta kalite halılar oluşturmaktadır. 
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TABLO: 4 

EL HALISI ÜRETİMİ (1986) 

Yün halılar 4.000. .000 m2 

Floş halılar 

(selü lozik) 85 . .000 m2 

İpek halılar 55 . . 000 m2 

Duvar halıları 10 . . 000 m2 

Duvar halılarından goblen tekniği Türklerin geliştirdişi bir 

tekniktir. Buna karşılık Türkiye'de el dokusu goblenler 1940'dan 

sonra hızla azalarak üretimden kılkmıştır. Az miktarda iğne işleri 

kullanılmaktadır. 

C- Üretim Maliyeti 

Üretim maliyetlerinin hesabında ortalama değerler verilmeye 

çalışmılmıştır. Halının deseni, sıklıŞı, büyüklüğü dokuma ücretini 

değiştirmektedir. Genellikle kelle halı boyutuna göre hesaplar 

yapılmıştır. 

İşçilik ücreti: 

-Kaba, basit desenli, küçük yün halılarda 140TL/1000 düşüm. 

-İnce, karışık desenli, büyük yün halılarda 300 TL/1000 düşüm. 

-Küçük ipek Kayseri halılarında 200 TL/1000 düşüm. 

-Büyük ipek Kayseri halılarında 300 TL/1000 düşüm. 

-İpek Hereke halılarında 500 TL/1000 düşüm. 
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- Fiyatlar 

TABLO: 5 

EL HALISI TOPTANCI FİYATLARI 

Ana Mallar 1987 Fiatları (TL/m2) 

Yün Halılar Kaba 30.000 

Orta 50.000 

İnce 70.000-120.000 

Ekstra İnce 160.000-250.000 

Floş Halılar 60.000- 65.000 

İpek Halılar Kayseri 600.000-700.000 

Hereke 900.000-4.000.000 

D- İstihdam 

Tezgahlarda çoŞunlukla 1-3 arası işçi çalışmaktadır. Bazı 

geniş tezgahlarda çalışan dokumacı sayısı 10'a kadar çıkmaktadır. 

Bu sektörde çalışan sayısı 500.000- 700.000 arasındadır. 

Genel olarak yapılan iş karşılıŞı para ödendiğinden işgücü 

verimliliği yüksektir. Kırsal kesimde yaygın olduÇundan yaz ayla¬ 

rında üretim aksamaktadır. 

Dokumacıların üretim miktarları aşaöıda verilmiştir: 

Günde 2500 düşüm Acemi 

Günde 8000 düşüm Usta dokumacı 

Günde 13-14000 düşüm Kalifiye dokumacı 
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Büyük firmalar yün ipliğini kendileri eğirterek hammadde mali¬ 

yetini %20 düşürebilmektedir. Bu firmalar daha çok atölyelerde 

üretim yaptıklarından gelir vergisi ve sigorta pirimi ödemektedir¬ 

ler. Bu ise işçilik maliyetini %55 arttırmaktadır. 

Ayrıca aynı tip hali için yörelere göre de işçilik masrafı 

değişmektedir. 

Maliyetler ortalama 1987 fiyatlarına göre aşağıdaki gibidir. 

YÜN HALILAR 

-KABA 

Miktar 

(kg/m2) 

Yün ipliği (ilme) 2 

Pamuk ipliği (çözgü) 1 

Pamuk ipliği (atkı) 0,9 

İşçilik (150 TL/1000 düğüm) 

Sınai maliyet 

Finans. Satış ve Gnl.İd.Giderler 

İplik fiatı Tutarı 

(TL/kg) 

4500 

2600 

2600 

(TL/m2) 

9000 

2600 

2340 

13940 

6480 

20420 

4080 

TOPLAM MALİYET 24500 
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-ORTA 

Yün ipliği (ilme) 3 4500 13500 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,8 2800 2240 

Pamuk ipliği (atkı) 0,6 2800 1680 

Toplam: 17420 

İşçilik (200 TL/1000 düşüm) 17160 

Sınai maliyet 34580 

Finans Satış ve Gnl. İd.Giderler 6920 

TOPLAM MALİYET 41500 

-İNCE 

Yün ipliği (ilme) 4 4500 18000 

Pamuk iplisi (çözgü) 0,9 3200 2880 

Pamuk ipliği (atkı) 0,6 2800 1680 

Toplam: 22560 

İşçilik (200 TL/1000 düşüm) 32000 

Sınai maliyet 54560 

Finansman Satış ve Gnl.İd.Giderler 10910 

TOPLAM MALİYET 65470 
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-EKSTRA İNCE 

Yün ipliği (ilme) 4,5 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,9 

Pamuk ipliği (atkı) 0,5 

İşçilik (250 TL/1000 düğüm) 

Sınai maliyet 

Finans satış ve Gnl.İd.Giderler 

6000 

3200 

3200 

Toplam: 

27000 

2880 

1600 

31480 

90000 

121480 

24300 

TOPLAM MALİYET 145780 

-FLOŞ (40 X 50 kalite) 

Floş ipliği (ilme) 4 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,9 

Pamuk ipliği (atkı) 1 

İşçilik (150 TL/1000 düğüm) 

Sınai maliyet 

Finans Satış ve Ghl.İd.Giderler 

4000 

2800 

2800 

Toplam: 

16000 

2520 

2800 

21320 

30000 

51320 

10260 

TOPLAM MALİYET 61580 
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-İPEK (100 x 100 HEREKE) 

İpek ipliği (ilme) 4 

İpek ipliği (çözgü) 1 

İpek iplişi (atkı) 0,6 

İşçilik (500 TL/1000 düşüm) 

Sınai maliyet 

Finans satış ve Gnl.İd.Giderler 

60000 

60000 

55000 

Toplam: 

240000 

60000 

33000 

333000 

500000 

833000 

166600 

TOPLAM MALİYET 999600 

-İPEK (70 X 70) KAYSERİ) 

İpek iplişi (ilme) 3,5 60000 210000 

İpek ipliği (çözgü) 1 60000 60000 

İpek iplişi (atkı) 0,6 55000 33000 

Toplam: 303000 

İşçilik (300 TL/1000 düşüm) 147000 

Sınai maliyet 

Finans Satış ve Gnl.İd.Giderler 

450000 

90000 

TOPLAM MALİYET 540000 
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El halı dokumasında çalışanların belirli mesai saatleri 

yoktur. 
ı 

El halıcılığında 150-200 bin Tl'lık yatırımla iş imkanı 

yaratılabilmektedir. 

2. Tüketim- Yurtiçi Talep 

Yün halıda talep ortalama 4 milyon m2 olup konut sektörü ve 

enflasyona başlı olarak %10'luk artış veya azalmalar 

göstermektedir. El halılarında stok yapılmayıp talebe göre üretim 

yapılmaktadır. 

1987 yılında 4,3 milyon ra21lik yün halı üretimi tahmin 

edilmektedir. 

İpek halıda yurt içi tüketim olmayıp tamamına yakını ihraç 

edilmektedir. Floş halının %75'i yurt içinde satılmaktadır. Talep 

gittikçe azalmaktadır. 

3. Dış Ticaret 

Sektörün ana mal grupları itibarıyla AET'den ithalatı 

yoktur. 

19871nin ilk altı aylık verileri de incelenirse deÇer olarak 

yün halıda %50 ipek halıda %67'lik artış, floş halıda %12'lik 

azalma vardır. 

1986 deöerleri ele alınırsa el dokusu duvar halılarının bir 
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kg.nın değeri 1,345 Amerikan doları bulunur. Bu değer çok düşük 

Olup, ihracat reklamlarının hatalı olduğu, burada yanlış mal grup¬ 

larının değerlendirildiği sanılmaktadır. 

TABLO: 6 

EL HALISI İHRACATI 

1985 1986 

Ana Mallar Birim Miktar Değeri 1000$ Miktar Değeri 1000$ 

-Yün halı m2 443 072 40 051 417 736 37 173 

-Floş halı m2 30 785 2 135 20 415 1 705 

-İpek halı m2 32 308 28 356 46 862 26 730 

-Duvar 

Halıları ton 68 311 48 65 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT1 YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE 

YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İND-_ 

RİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

El halıcılığında maliyetler üzerine işçiliğin etkisi fazladır. 

Türkiye ucuz işgücü avantajını kaybetmediği sürece AET içerisinde 

de bu sektör gelişecektir. 

İplik temininde Sümerbank'ın üreticiye yardımcı olması mali¬ 

yetleri azaltacaktır. Parekendicilerde iplik fiatları çok 

yüksektir. 

Kalite konusunda aldatmalar Türk halıcılığına kctü etki yap¬ 

maktadır. Maliyetinin çoğunu işçilik oluşturan bu sektörde 
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strayhgarn (tabak yününden) iplik kullanılması emeğin boşa 

harcanmasına neden olmaktadır. Kammgarn yün ipliği kullanımının 

arttırılması gerekmektedir. Gerçekte kammgarn iplik kullanılmasına 

yönelme olmasına rağmen bu çok azdır. 

özellikle Batı Almanya, İngiltere ve Amerika'da Türk halıla¬ 

rının tamamı ve reklamı yapılmalıdır. 

Gümrük birliğine gidildiği taktirde Türkiye'ye AET ülkelerin¬ 

den gerçek AET menşeli el halısı gelmesi ihtimali çok zayıftır. 

Ancak AET ülkelerinin, bu ülkelere çeşitli sübvansiyonlar nedeniyle 

ucuz olarak satılmış üçüncü ülkeler (örneğin İran) halılarını 

re-eksport olarak Türkiye pazarlarına sokma tehlikeleri vardır. 

Gümrük birliğine gidildiğinde, üçüncü ülkeler el halıları 

için gümrük oranlarının AET ülkelerine paralel olarak çok düşürül¬ 

mesi durumunda da, sübvansiyonlar nedeniyle benzeri kaliteyi Türk 

halılarından daha ucuza ihraç eden üçüncü ülkelerden Türkiye'ye 

el halısı ithal edilmesinin yaygınlaşması tehlikesi de söz 

konusudur. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

İnşaat sektörünün hızlanması ve enflosyonist etkiler iç pazar¬ 

daki talebi arttırmaktadır. 

Halıların kısa sürede yinelenmesi söz konusu değildir. Halı 

alımı evlenme ve yeni eve taşınmada ayrıca ekonomik durumun geliş¬ 

mesi halinde söz konusu olmaktadır. 
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Ekonomik durumun gelişmesiyle evlerdeki kilimlerin yerini 

makina halıları almaktadır. 

Bu sektörde yeni kapasite, yaratılması sorun olmayıp, üretim 

temel olarak talebe başlıdır. Kolaylıkla arttırılabilir. 

ihracattaki vergi iadelerinin azaltılması sektörün gelişmesine 

yardımcı olmuştur. Yüksek vergi iadesi süresinde yapılan düşük 

kaliteli halıların ihracatı yurt dışında kötü etki yapmıştır. 

ihracatın arttırılması için en önemli etken; yurt dışında 

gelişmiş pazarlama tekniklerinin kullanılarak Türk halılarının 

tanıtılması olacaktır. Tanıtım ve reklamın direk tüketiciye yapıl¬ 

ması gerekmektedir. 

Halılarda ihracatçıların renk ve desen isteklerinin iyi anla¬ 

şılması gerekmektedir. 

Halıcılara, uygulama hazırlıöı yapılan sigorta, sistemi, mali¬ 

yeti arttırıcı etki yapacaktır. Sigorta pratikte daha çok düzenli 

atölyelerde uygulanamabilecektir. Kadın işçiler genellikle 5000 

işgününü doldurmadan işi bırakmaktadır. Faydanalmıyacakları halde 

prim ödeyeceklerdir. 

Halılara konacak kalite, belgesi müşteriler için deÇer taşı¬ 

maktadır. 
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Kalite belgesinde sırasıyla: 

-Kullanılan elyaf 

-Düğüm sıklığı 

-Desen tipi 

-Hata adedi gibi hususlar yer almalıdır. 

İpek halılarda ihracat açısından bir diğer sorun da iplik 

fiyatlarıdır. Uzak dogu ipek fiatı 23$ olup, Türkiye'deki 50.000 

Tl.'lik fiyatın yarısı kadardır. 

Türkiye'de ipek böceği başına ipek verimi düşüktür. Bunun 

düzenlenesi maliyetleri düşürecektir. 

AET'ye yün halı ihracatında Türkiye, İran ve Pakistan'dan 

sonra gelmektedir. Savaş nedeniyle İran bu pazardan kısmen çekilmiş 

durumdadır. 

İpek halı ihracatında ise Türkiye halen pahalı halılarla 

başarılı olmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

MAKİNA HALILARI ve KİLİMLER 

I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE ' uı^:\ İ DURUMUNUN AET ÜLKELERİ VE DİĞER 

ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLL KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLME¬ 

Sİ 

1. üretim 

o 
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A- üretim Teknişi ve Teknolojisi 

Makina dokusu halılarda 11 Aksminister 1 adet örme-raschel 

makina ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye'deki diŞer ahılo dokuma 

makinaları Wilton az miktarda Aksiminister tipidir. Vvilton halı 

makmalarmdan; çok azı tek kat bukleli halı da dokuyabilen kamçılı 

halı makinasıdır. 

Türkiye'de temel olarak çift kat yüz yüze halı dokuyan velur 

dokuma sistemi kullanılmaktadır. Bu makinaların %75'i çift mekikli, 

%25'i tek mekiklidir. 

Yeni gelişen mekiksiz dokuma makinaları %4 gibi oldukça düşük 

bir paya sahiptir. 

Tek ve çift mekiklinin özellikleri ise şöylece karşılaştırı¬ 

labilir : 

Tek mekikli: 

Daha çok düşük kaliteli halıların dokunmasına elverişlidir. 

Tek mekikli tek atkılı dokuma konstrüksiyonunda yüzen iplik 

sistemiyle çalışılır. Kullanılmayan ilme iplikleri halının arka¬ 

sında gevşek olarak kalır. Daha sonra yolunarak tekrar kullanılır. 

Çift mekikli: 

Yüksek üretim maliyeti nedeniyle orta ve yüksek kaliteli halı- 
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ların dokunmasında kullanılır. Kullanılmayan ilme iplikleri halıya 

dokunur. Bu da halının ağırlığını arttırır. Bu sistemdeki halılar 

el halılarının iyi bir taklitidir. 

-üretim miktarı 

TABLO: 7 

HALI VE KİLİM ÜRETİMLERİ (1987) 

Mallar 

üretim 

(1000 m2) 

-Makina halısı 

Dokuma 19200 

örme — 

-Kilimler 

Makina dokuması 2800 

El dokusu 1400 

Türkiye'deki örme makinası bir tanedir. Uzun süredir kapalı 

olan bu firma 1986'dan beri düşük kapasiteyle tekrar üretime geç¬ 

miştir. Halen örme makinası kullanılmamaktadır. 

Halı üretiminin artmasına karşılık kilim üretiminde azalma 

olmuştur. 

Toplam makina halısı üretiminin %22'si yün-relaks akrilik'tir 

(Tablo: 8). üretimin %75'i ise tamamen relaks akriliktir. 
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High-bulk akrilik (orlon) halılar 80'li yıllarda küçük üreti¬ 

ciler tarafından çor üretilmiştir. Kalitelerinin çok düşük olması 

nedeniyle artık üretimden kalkmak üzeredir. 

Halen Sermest ve Sultan halı fabrikaları kapalıdır. Sezik 

halı fabrikası ise düşük kapasiteyle çalışmaktadır. 

Talebe göre üretim yapılan bu sektörde, finansman yetersitliÇİ 

üretimi engelliyen bir diğer nedendir. Kalifiye eleman ve hammadde 

temin yetersizlikleri de üretimi etkilemektedir. 

TABLO: 8 

MAKİNA HALISI VE KİLİM ÖZELLİKLERİ 

Çok düşük kaliteli halılar -İlme sıklıÇı 100.000 den az 

-İlme high-bulk akrilik (orlon) 

-Çözgü pamuk ipliçi 

-Atkı telef ipliçi 

Düşük .kalite halılar -İlme sıklıÇı 100.000-170000 İlme/m2 

-İlme relaks akrilik 

-Çözgü pamuk ipliçi 

-Atkı jüt veya telef ipliçi 

Orta kalite halılar -İlme sıklıÇı 250.000 ilme/m2 

-İlme relaks akrilik 

-Çözgü pamuk ipliçi 
-Atkı jüt ipliçi 
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Kaliteli halılar -İlme sıklıŞı 250.000 ilme/m2 

-ilme 70/30, 60/40 veya 50/50 yür/PAC 

-Çözgü pamuk ipliği 

-Atkı jüt iplişi 

Yün halılar -İlme sıklıŞı 300.000 ilme/m2 

-İlme %100 yün 

-Çözgü pamuk iplişi 

-Atkı jüt iplişi 

Makina kilimi -Çözgü 12/3 pamuk iplimi 

-Zemin atkısı çuval telef iplişi 

-Desen atkısı yün telef iplişi 

El kilimi -Çözgü yün veya pamuk iplişi 

-Atkı yün iplişi 

Makina halısı üretiminde pazar payı çok az olan, örme halılar, 

dokuma high-bulk akrilik ve saf yün halılar incelenememiştir. 

B- Maliyet 

Dokuma Makina Halıları 

i) Düşük kalite halılar 

Dm2'de 1000-1700 ilme olanlar 
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Sarfiyat Birim Tutarı 

(kg/m2) Fiyatı (TL/m2) 

(TL/kg) 

Akrilik iplik (ilme) ' 1,2 3000 3600 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,25 3000 750 

Telef iplişi (atkı) 0,65 800 520 

Tutkal 150 

İşçilik 400 

Amortisman 200 

Enerji 200 

Finans, satış ve Gnl.İd. giderler 1160 

Ticari maliyet 6S80 

ii) Orta kalite halıları 

Dm21 de 2500 ilme olanlar 

Akrilik iplik (ilme) 1,5 3700 5500 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,3 3000 900 

Jüt iplişi (atkı) 0,5 1800 150 

İşçilik 700 

Amortisman 1100 

Enerji ' 300 

Finans, satış ve Gnl.İd.giderler 1920 

Ticari maliyet 11520 

iii), Kaliteli halılar 

Dm2'de 2500 ilme olan 

İlme 60/40 yün/PAC 

(70/30 ve 50/50'de kullanılmaktadır) A 
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Yün/akrilik ipliği (ilme) 1.500 5600 8400 

Pamuk ipliği (çözgü) 0,300 3000 900 

Jüt ipliği (atkı) 0,500 1800 900 

Tutkal 150 

İşçilik 900 

Amortisman 1100 

Enerji 300 

Finans, satış ve Gnl.İd.Gider1er 2530 

Ticari maliyet 15180 

EL DOKUSU KİLİMLER 

Yün ipliği (çözgü ve atkı) 1 6000 6000 

İşçilik 7500 

Maliyet 13500 

sektörde el dokusu kilimler haricinde işçilik ücreti 

geçmemektedir. Büyük firmalarda işçiliğin payı artmaktadır. Toptan 

satışlarda 2-6 ay arasında vade yapılmaktadır. Maliyetin %70'ini 

hammadde oluşturduğu için faizler maliyeti büyük oranda etkilemek

tedir . 

Bu sektörde son iki yılda ortalama . fiat artışları %58 

olmuştur, üreticilerin satışları 2-4 ay vadelidir. Daha az olarak 

peşin veya 6 ay vadeli satış yapılmaktad r. Parekende satışlarda 

vade bir yıla kadar çıkmaktadır. Aylık %3-4 vade farkı 

alınmaktadır. 

Kilim satışları genellikle peşindir. 
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- Fiyatlar 

TABLO:S 

TÜRKİYE'DE DOKUMA MAKİNA HALISI VE KİLİM ÜRETİCİ 

FİYATLARI 

 ( Eylül 1987) 

Mallar üretici fiatları (TL/m2) 

Çok düşük kalite halılar 2500-3500 

Düşük kalite halılar 9000-10000 

Orta kalite halılar 15000-18000 

Kaliteli halılar 21000 

Yün halılar 25000 

Makina kilimleri 2000-2500 

El dokusu kilimler ' 17500-20000 

C- İstihdam 

MAKİNA HALISI 

TABLO: 10 

VE KİLİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR 

Halı dokuma İplik Tpplam 

Dokuma makina halısı 15000 25000 40000 

Makina kilimi 300 400 700 

El kilimi 10000 300 10300 

Toplam: 51000 



Makina halısı ve kilim dokumasında genellikle 8 saatlik üç 

vardiye halinde çalışılmaktadır. Talebe göre vardiye azaltılması 

yapılmaktadır. 

El tezgahında kilim dokuyanlar ise belli mesaiye başla kalma¬ 

dan çalıştırılmaktadırlar. 

2. Yurt İçi Talep 

1986 yılından itibaren yurt içi talep hızla artmıştır. Dünya 

konut yılı ilan edilen 1987'de yurt içi talep 18.450.000 m2 dokuma 

makina halısı olarak tahmin edilmektedir. 1986 talebi 12.230.000 

m2 , 1985 ise 10 . 197 . 000 m2 dir. Daha önceki yıllara ait veriler 

makina halısı sanayicileri derneğinden elde edilmiş olup, özellikle 

1986 talebinin daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Makina kilimlerinde 1977'de 9.800.000 m2, 1981'de 4.410.000 

m2 olan talep 1987'de 3.000.000 m2'ye düşmüştür. 

3. Dış Ticaret 

A- İthalat 

Sektörde mamul ithalatı yoktur. Hammadde ithalatında AET'den 

yalnızca boyarmadde alınmaktadır. Bununda deŞeri çok azdır. 
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B- İhracat 

Makina halısı ihracatına getirilen metrekareye 1 Amerikan 

doları teşvik bu sektörde ihracak kapasitesini olumlu yönde etki¬ 

lemiştir. önümüzdeki bir yıllık dönem için 1.500.000 m2 halı ihra¬ 

catı yapılacaktır. Makina halısı ihracatını 3 büyük firma gerçek¬ 

leştirmektedir. İhracatın tamamına yakını Suudi Arabistan'a olup, 

zaman zaman cüzi miktarlarda AET ve Amerika'ya da ihracat 

yapılmaktadır. 

Makina halısı ihracatında en büyük ülke Belçika'dır. 

Belçika'da makinalarm %45-55'i 4 metreliktir. Türkiye'de ise 4 

metrelik tezgahlar %4'dür. Bu makinalar duvardan duvara halı 

dokumaya elverişlidir. İhracatçı firmalar bu tip ürtime 

yönelmektedir. Makina kilimlerinde ihracat yoktur.. Türkiye'nin 

makina halısı ve kilim ihracatı Tablo: 11'de gösterilmektedir. 

XX. GÜMRÜK İNDİRİMİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE 

YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİ¬ 

RİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Dünya ihracat pazarlarında Belçika makina halı endüstrisi 

hakimdir. Belçika'da: 

-Halı makinalarrnın %90'ı mekiksizdir, 

-Kapasitesi Türkiye'nin altı katıdır. 
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İhracatta maliyet ve satış fiyatlarının düşürülmesi önem taşı¬ 

maktadır. Türkiye'de sektör desen değişikliğine ayak uydurmada 

yavaş kalmaktadır. 

Gerek iç piyasadaki yoğun rekabet gerekse teşvikler makina 

halıclığının ihracata girmesini sağlamıştır. 

Makina halıcılığında standart özellikleri belirtme zorunlu¬ 

luğu olması nedeniyle sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

İşletmelerin görüşü AET1 ye girişin sektörü etkilemeyip, can¬ 

landıracağı yönündedir. 

Makina dokusu halıcılık büyük oranda hammaddeye bağlıdır. 

AET'ye girişten sonra işletmelerin finans problemi rekabet şansını 

ortadan kaldırabilir. 

Makina kilimlerinin AET1 de satış veya rekabeti sözkonusu 

değildir. 

El dokusu kilimlerde AET içerisinde üretim çok az olup, 

spesiyal ürünlerdir. Bu sektörde desen ve pazarlamanın gelişmesi 

ihracatı arttıracaktır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SOKULARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 

TEDBİRLERİ 

Sosyal yaşamın gelişmesiyle makina kilimi ve düşük kaliteli 

halı talebi azalmaktadır. Aynı görünümde fiatlarınm yüksek olması 

nedeniyle yün ve yün-akrilik karışımı halılara daha az talep 
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olmaktadır. Satışların çoğunluğu orta kaliteli halılara yöneliktir. 

El dokusu kilimlerde işçilik ve hammadde maliyeti aynı oranda 

etkilemektedir. 

Makina dokusu halılarda sanayicilerle yapılan görüşmelere 

göre işçiliğin oayı %10'dur. Çalışmalarımızda ise %6 maliyetlerde 

işçiliğin payı olarak hesaplanmıştır. 

Makina halısı ve kilimlerde maliyetin %70'ini hammadde 

oluşturmaktadır. Bu nedenle stoŞa çalışılmayıp, satışa göre üretim 

yapılmaktadır. Sektörde finans sorunu (işletme sermayesi) çok önem 

taşımaktadır. Yerli makinalar 30 . 000-50. 000 .$, ithal makinalar 

150.000-250.000 î arasındadır. Üreticiler arasında yeni yatırıma 

girmek problem olmayıp, talep olduŞu anda makina alınmaktadır. 

Halı karakterleri nedeniyle satışı vadeyle yapılan bir maldır. 

Hammadde ise genellikle peşin alınır. Bu nedenle kredi faizleri, 

maliyeti çok etkilemektedir. 

Türkiye'de organize olmamış sektör tamamen %100 akrilik 

iplikle çalışılmaktadır. 

Orta ve büyük kapasiteli işletmelerin tamamı yarı kamgarn 

iplikhaneyle entegredir. Burada telefin değerlendirilebilmesi, 

maliyetin düşmesini sağlanmaktadır. 

Tek mekikli (veya kancalı) 4 metre genişliğindeki tezgahlar 

en ekonomik olanlardır. Organize olmamış sektörde yeni yatırımlar 

bu yönde deşildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DOKUNMAMIŞ VE ÖRÜLMEMİŞ MAKİNA HALI, YOLLUK VE PASPAS 

I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN A. T. ÜLKELERİ VE DİĞER 

ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Üretim 

A- Kapasite 

Beşinci BYKP, Dokuma ve Giyim özel İhtisas Komisyonu Halıcılık 

Alt Komisyonu, Makina halısı Sanayicileri Derneği ve özel ihtisas 

Komisyonumuzca ilgili firmalarla direk olarak, yapılan temaslar 

ve tahminler ile elde edilen Tafting, İŞnelemeli Keçe ve Yapıştırma 

tipi Dokusuz halıların ülke düzeyinde tesbit edilen kapasiteleri 

ve bu kapasitelerin kullanımları Tablo li'de görülmektedir. 

TABLO: 11 

DOKUSUZ HALI ÜRETİMİ VE KAPASİTELERİ. (1986) 

ÜRÜN TİPİ Kapasite 
(100 m2/yıl) 

üretim 

(1000 m2/yıl) 

Kapasite 

Kullanma %'si 

TAFTİNG HALI 12630 6300 53 

İĞNELEMELİ KEÇE HALI 20239 11285 62 

YAPIŞTIRMA HALI 540 195 36 

TOPLAM : 33409 17775 

KAYNAK: özel ihtisas Komisyonumuzun kendi tesbitleri 
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-Tafting Halı 

Daha önce hazırlanan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dokuma ve 

Giyim Sektörü özel ihtisas komisyonu halıcılık alt komisyon rapo¬ 

runda, Türkiye'deki Tafting halı üretim kapasitesinin Türkiye'de 

bulunan 20 Tafting makinasmın ' yılda teorik olarak 1' er milyon 

m2 üretimde bulunacağı kabul edilerek 20 Milyon m2 olabileceğini 

tespit etmiştir. Ancak komisyonumuzca firmalarla direk temas 

yoluyla yapılan araştırma sonunda Türkiye'deki gerçek üretim 

kapasitesinin 12-13 milyon m2 1986 yılı itibariyle gerçekleşti¬ 

rilen Tafting halı üretiminin 6,3 milyon m2 olduğu ve bu dengeler 

dikkate alındığında kapasite kullanma oranının da %50 civarında 

kaidıŞı belirlenmiştir. 

-İgnelemeli Keçe Halı 

Non-Koven teknolojisi ile ignelemeli keçe tipi halı üretimi 

yapan isimlerini saptayabildiğimiz 5 firmanın kapasite ve üretim 

miktarları Tablo lî'de görülmektedir. 

TABLO: 12 

İĞNELEMEDİ KEÇE TİPİ HALI ÜRETİMİ VE KAPASİTELERİ (1986) 

FİRMANIN ADI ÜRE. KAPASİTESİ 

(1000 m2/yıl) 

ÜRE.MİKTARI KAPA 

(1000 m2/yıl) 

. KULLANIM 

% ' si 

HALIFLEKS 10000 4465 53 

HALISER 3000 1800 60 

PİNARSU 4000 2800 70 

AR ELYAF 1239 620 50 

ERKURT 2000 1600 80 

TOPLAM 20239 11285 62 
ORTALAMA 

KAYNAK: özel ihtisas komisyonumuzun kendi tespitleri. 



-Yapıştırma Halı 

Yapıştırma teknolojisi ile dokusuz halı üretimi yurdumuzda 

şu anda sadece Çerkezköy'deki Gümüşsüyü Halı San. ve Tic. A.Ş.'de 

üretilmektedir. Buradaki üretim Titan türü olup, hav iplikleri 

karşılıklı iki polipropilen zemin üzerine yapıştırıcı madde yardı¬ 

mıyla yapıştırılıp, kurutulduktan sonda ortadan kesilerek iki ayrı 

halı şeklinde sıralanmaktadır. 

TABLO: 13 

YURT İÇİ YAPIŞTIRMA HALI ÜRETİM MİKTAR VE KAPASİTESİ 

FİRMA ADI SAHİP OLDUĞU ÜRE.KAPASİTESİ ÜRE. MİKTARI KAPASİTE 

MAKİNA SAYISI (1000 m2/yıl) (1000 m2/yıl) % ' si 

Gümüşsüyü 1 540 195 36 

KAYNAK: özel ihtisas komisyonumuzun kendi tesbitleri 

Bunun dışında Adana'daki GÜNEY SANAYİİ firmasında flok yapış¬ 

tırma teknolojisi ile elyaf halı üretebilecek 4.700.000 m2/yıl 

kapasiteli bir tesis kurulu halde bulunmakta, fakat fiilen üretim 

yapmamaktadır. 

Ayrıca bir süredir üretimine ara vermiş olan İzmir'deki SEZAK 

halı Sanayiinde Dikme-örme teknolojisi ile halı üreten bir adet 

makina 300.000 m2/vıl kapasite ile kurulu vaziyette bulunmaktadır. 
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B- üretim Tekniği ve Teknolojisi 

Tafting ve iğnelemeli keçe tipi halı üretiminde dünyada kul¬ 

lanılan teknolojilerin hemen hemen tamamı ülkemizde de mevcut oldu¬ 

ğundan, teknolojilerin bu yönüyle karşılaştırılmasına gerek duyul¬ 

mamıştır. Ancak Türkiye'deki tafting makinalarınm yaşları hep¬ 

sinde 10'un üstündedir. Bu nedenle son yıllarda üretilen tafting 

makinalarında bulunan yeni değişikliklere sahip değildirler. İğne- 

lemeli keçe halı üreten Non-woven tesislerine eskilerin yanında, 

son yıllarda bir çok yenisi de eklenmiştir. Yurt içi yıllık toplam 

üretim miktarları da şu şekildedir. 

Tafting Halı: 

Toplam üretim : 6.097.480 m2 

m/tül olarak toplam üretim: 1 512 000 m 

Yapıştırma Halı: 

- 184.320 m2 

Kaça (Non-woven) Halı: 

- 4.981.000 m2 

Flok Halı 

- 21.600 m2 

-Ana Mallar İtibariyle Maliyetler 
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C- üretim Maliyeti 

Birim ana mamul maliyetleri, firmadan firmaya ve değişen 

ekonomik koşullarda, hammadde, enerji temin fiyatlarına ve o anki 

geçerli faiz oranlarına göre çok farklı şekilde oluşabilmektedir. 

Bu nedenle bütün firmalara ve mal gruplarına uygun satandart bir 

maliyet oluşum reçetesinin verilmesi mümkün değildir. Ancak birim 

maliyetlerin oluşumunda etkili olan girdilerin maliyet içerisindeki 

payları, saptanmaya çalışılmış ve bunlardan elde edilen verilerin 

ortalama değerleri yaklaşık bir fikir vermesi bakımından aşağıda 

verilmiştir. Tafting halı için maliyet girdilerinin yaklaşık 

oranları şöyledir. 

Hammadde 

Enerj i 

İşçilik 

Finansman 

Genel Giderler 

Amortisman 

Satış ihracat 

ve Diğer Gid. 

%50 (İlme ipliği. Zemin kumaş, Latex, Boyarmad- 

de ve Yardımcı madde) 

*6 

*5 

%20 

%5 

%6 

Non-woven teknolojisi ile üretilen keçe türü yer döşeme ve 

halılarında, birim maliyetlerin oluşumunda rol oynayan girdilerin 

payları, Tafting halılarda îğu gibi firmalara göre çok deği¬ 

şiklik göstermektedir. Bu farklılık firmadan-firmaya değişebildiği 

gibi, değişen ekonomik şartlara göre de karakter değiştirmektedir. 

1987 Eylül ayı içerisinde bu konuda komisyonumuzca yürütülen araş¬ 

tırmalarda, çeşitli firmalardan elde edilen veriler bir fikir ver¬ 

mesi bakımından Tülbent Esaslı İğnelemeli Keçe Türü Yer Halısı 

ve Döşemelerin birim maliyetleri aşağıda sunulmaktadır. 
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Hammadde : %70-75 (Renkli Elyaf, Yardımcı Madde, Latex) 

Enerji : %5 

İşçilik : %5 

Faiz, Amortisman 

Genel Giderler ve 

DİŞerleri : %20-15 

Türkiye'deki tafting halıların maliyetleri: taban kumaşla¬ 

rın ithal yoluyla sağlanması nedeniyle, jütte %30 ve sentetik taban 

kumaşlarda ise %69-109 arasında artmaktadır. 

Yapıştırma türündeki halıların maliyetlerindeki girdi oranları 

da Tafting halılarda benzer şekildedir. Bu konuda zaten şu andaki 

yurt içi üretim kapasitesi, üretim miktarları ve kapasite kulla¬ 

nım yüzdesi tafting ve iŞnelemeli keçe halılara göre çok düşük 

olduğundan ve yakın gelecekte bu konuda yeni yatırımlar için her¬ 

hangi bir işaret bulunmadığından, halıcılık sektörümüz için çok 

büyük önem taşımamaktadır. 

-Fiyatlar 

Tafting ve teçe tipi yer halılarında Eylül 1987 itibariyle 

saptayabildiğimiz toptancı fiyatları şu şekildedir. 

Tafting halı 5/32 inç 

1/8 inç 

İŞnelemeli keçe halı 

Yapıştırma 

8-9000 TL/m2 

9-10 000 Tb/m2 

3-4 000 TL/m2 

12-15 000 TL/m2 
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Bu kalemler için 1981 yılı itibariyle V. BYKP özel İhtisas 

Komisyonu Halıcılık alt komisyonu raporuna göre toptancı fiyatları 

Tafting : 1500 TL/m2 

İŞnelemeli Keçe: 554 TL/m2 

Yapıştırma : 2656 TL/m2'dir. 

Görüldüğü gibi dokusuz halı ve yer döşemelerinde 1981'den 

1987'ye kadar son altı yılda toptan fiyatlar TL olarak 6 kat artmış 

durumdadır. 

Bu sektördeki istihdam durumu, makina halısı üretimi yapan 

bütün firmalara ulaşmak mümkün olmadığı için kesin c .arak sapta¬ 

namamıştır. V. BYKP Dokuma ve Giyim Sektörü özel İhtisas Komisyonu 

Halıcılık alt komisyonu raporunda 1982 yılı itibariyle makina 

halısı üretiminde çalışanlar için verilen rakamlar şu şekildedir: 

D- İstihdam 

Yüksek 

Teknik 100 

İdari 150 

Orta 

Teknik 100 

Memur 600 

İŞÇİ 

Düz 1 000 

Kalifiye 10 000 

TOPLAM 11 950 



1987 yılının Eylül ayında dokusuz türden halı yer döşemesi 

yapan firmalarda, Komisyonumuz elemanlarınca yapılan araştırma 

sonucuna göre, bu sektörde çalışanların sayısı yaklaşık 2500 

civarındadır. Bu da makina halısı üretiminde çalışan toplam 12000 

kişinin, yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. 

2. Yurt tçi Talep 

Dokusuz halılara karşı yurt içi talebin çok düşüktür. Bunda 

yüksek maliyetin yanında halkımızın henüz duvardan duvara kavramına 

alışkın olmamasının rolü büyüktür. Tafting, ignelemeli keçe ve 

yapıştırma türü yer halısı üretim miktarının yıllık 13.000 m2 

olduŞuna göre yıllık kişi başına tüketim miktarını 0,2 m2 olarak 

buluruz. Bu miktarı ise Portekiz'in 1970 yılındaki dokusuz halı 

tüketimine eş değerdedir. Kaldı ki, bu üretimin bir kısmı da ihaç 

edilmektedir. 1975 yılı itibariyle bazı ülkelerde kişi başına 

dokusuz yer döşeme kullanım miktarları Tablo 14' de 

gösterilmektedir. 

TABLO: 14 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DOKUSUZ HALI KULLANIM MİKTARI (1975) 

ÜLKE Kişi başına m2 olarak Tüketim 

Hollanda 3,20 

B.Almanya 2,79 

İngiltere 2, 80 

Danimarka 1,90 

A.B.D. 3,60 

Belçika 0,92 

Fransa 0,87 



İtalya 0,30 

İsviçre 2,00 

Avusturya 1,00 

İsveç 2,70 

Norveç 0,99 

Portekiz 0 ,40 

KAYNAK: Yrd. Doç.Dr. Kerira DURAN. Dokusuz Tekstil Yüzeyleri 

Talbo:l4'e bakarak yurt içi talebimizin halen diğer ülkelerin 

12 yıl önceki tüketim miktarlarının daha altında kaldığı düşünü¬ 

lerek, önümüzdeki 5 yılda tüketimin en az ikiye katlanacağı 

söylenebilir. 

3. Dış Ticaret 

A- İthalat 

Dokusuz halı üreten firmalarda yapılan temaslarda hiçbir fir¬ 

manın ürün ithalatı yapmadığı saptanmıştır. Ayrıca DPT verilerine 

göre; ( 
58.02.11 

58.02.19 

58.02.21 

58.02.22 

58.02.30 

58.02.42 

G.İ.T.P.lerında 1985 ithalatları yoktur 

Ve Makinaları Drs Kitabı Cilt I, 1985- İZMİR 
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B- İhracat 

Bu sektörde son aylarda özellikle Arap ülkelerine Nra 6/2 

akrilik tafting halı ipliöi ihracatı yapılmaktadır, özellikle Arap 

ve Ortadoğu ülkelerine halılar için Nm 3-5 akrilik halı ipliçi 

ihracatının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. 

Akrilik iplik ihracatı dışında herhangi bir hammadde ve yarı 

ürün ithacatı yoktur. 

Geçtiğimiz son 10 yıl halı ihracatı bakımından incelendiğinde, 

el halıcılığındaki ihracatın 1978 yılında bir miktar azalma 

göstermesine karşılık, 1979 ve 1980 yıllarında İran ve 

Afganistan'daki rejim değişikliklerinin sonucu olarak tekrar 

artmaya başladığı görülmektedir. 1980 yılında 24 Ocak kararları 

diye bilinen ekonomik tedbirlerin uygulamaya konmasıyla, ihracatta 

görülen artış el ve raakina halılarında da belirgin bir şekilde 

kendini göstermiştir. 

İğneli keçe tipi Non-woven halı ve yer döşemelerinde üreti¬ 

min büyük bir kısmı yurt içinde tüketilmektedir. İhracat yapan 

bazı firmalarımız ise ihracatlarını Arap ülkelerine yapmaktadır. 

Tafting halı ve yer döşemelerinde de ihracatımız yine Arap ülke¬ 

lerine yapılmaktadır. Temas kurulan diğer firmaların bazılarında 

ihracat yapılmadığından, bazılarında da ihracat rakamları elde 

edilemediğinden burada belirtilmemiştir. 
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II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE 

YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİ¬ 

RİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMÜN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Tafting halılarda her na kadar durum Türkiye açısından olumsuz 

görünüyor ise de, geçiş sürecinde gerekli önlemlerin alınması sure¬ 

tiyle bu konuda AET ülkeleri ile rekabet edebilir duruma gelmemiz 

mümkündür. 

Pahalı hammdde, faiz ve enerji gibi maliyetleri aşırı derecede 

arttıran girdilerin aşaöıya çekilmesi için gerekli önlemlerin alın¬ 

ması suretiyle tafting sektörümüzün ayakta kalması sağlanabilir. 

Ayrıca, tafting halı için sentetik elyaf üreten sanayiiye 

yatırım yollarının yeterince açılması da şarttır. 

önümüzdeki yıllarda, özel tiplere yönelmek yerine, daha düşük 

gramajlı ve dolayısıyla daha ekonomik halk tipi tafting halı üre¬ 

timine yönelmek, sektörün hitap edeceği tüketici kitlesinin 

büyümesini saŞlıyacak, bu ise sektörün canlanmasına katkıda 

bulunacaktır. 

İŞnelemeli keçe tipi halıları sektörü, devamlı kendini 

yenileyen ve yatırımlarına devam eden bir üretim dalıdır. Bu 

sektörde AET ve diŞer dünya ülkeleri ile rekabet gücümüz daha 

yüksektir. 
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Yapıştırma türü halılarda ise düşük kapasite nedeniyle 

herhangi bir iddiamız yoktur. Raporumuzda belirtilen önlemler 

alınmak kaydıyla tafting, iönelemeli keşe benzeri tip halırda hemen 

gümrük indirimine gidilmesi mümkündür. 

III. SEKTÖRÜN MEVCÜT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 

TEDBİRLERİ 

a) Tafting halılar için durum değerlendirilmesi: 

-Makina halılarında kullanılan iplişin büyük bir bölümünün 

üretiminde yarı kamgarn iplik eğirme prosesi kullanılmaktadır. 

-Türkiyedeki halıcıların çoğunluğu, yerel olarak üretilen 

akrilik elyafları kullanarak kendi ipliklerini üretmektedirler. 

-time ipliğinde kullanılan elyafın büyük bir kısmını akrilik 

elyaf oluşturmaktadır. Türkiyede ignelemeli keçe halılar %100 

akriliktir. Tafting halılar da kullanılan iplik, pek az miktarda 

naylon ve polipropilen karışımı haricinde tamamiyle akriliktir. 

Tezgahta dokuma halılar ise yün ve akrilik karışımından 

üretilmektedir. 

-İlme ipliği ve elyaf yanında dokusuz makina halıları üreti¬ 

minde jüt, latex ve polipropilen gibi maddelere de ihtiyaç vardır. 

Jütün bir bölümü elyaf olarak ithal edilmekte ve yerel olarak 

egirilmekte, geri kalan ise iplik olarak ithal edilmektedir. 

Tafting halılar için gerekli dokuma jüt tamamen ithal edilmektedir. 
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-Sektörden elde edilen veriler göre makina halısı kapasite 

kullanımoranlarının çok düşük olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye yaksek üretim maliyetlerinin belirgin bir şekilde 

dezavantaj yarattığı, piyasa düşük fiyatlı tafting halı kesimine 

yönelmektedir. 

-Avrupa'daki minimum ekonomik ölçekli tafting işletmeleri 

Türkiye'dekilerden çok daha büyüktür. 

-Avrupadaki makina kapasitesi 8 saatlik vardiya ile yaklaşık 

2000 m2 iken, Türkiye'de 8 saatlik vardiya ile 600 m2'dir. 

AvrupalI tafting üreticilerinin maliyetlerinin daha düşük, 

kalite ve desenlerinin bizden daha iyi olması, akina ve bir 

tafting halı ihracatçısı konumunda olmaları; mevcut şartların de¬ 

vamı halinde Türkiye'nin Avrupa ile tafting halı piyasasında rekî- 

beti söz konusu değildir. Rekabete girebilmemiz için kalitenin 

arttırılması, elyaf karışımının geliştirilmesi, Poliamid ilme 

ipliğine dönülmesi ve maliyetlerin aşağı çekilmesi, gerekmektedir. 

b) İŞnelemeli keçe tipi yer halı ve döşemeleri için durum 

dgerlendirilmesi: 

-üretim miktarının, tafting halıyı geride bıraktığı özel ihti¬ 

sas komisyonumuz tarafından saptanmıştır. 

Non-woven iŞnelemeli makinaların kullanım elastikiyeti 

fazladır. Uygun elyaf ve işne kullanılarak, aynı makinada sadece 



iğneleri değiştirerek değişik amaçlı, çeşitli tekstil yüzeyleri 

üretmek mümkündür. Fakat tafting makinalarında bu kolay olmamakta 

ve bütün taftingleme elemanlarını değiştirmek gerekmektedir. 

-Yurdumuz iŞneleme makinalarında kapasiteyi kulanma oranı 

yaklaşık %62 olup, taftinge göre %10 kadar daha yüksektir. 

-İğneleme makinalarinin üretim hızları taftinge göre daha 

yüksek olup, kullanımları daha basit ve kolaydır. Ayrıca hazırlık 

zamanları da, daha azdır. 

-İŞnelemeli keçe türü halılarda belli oranda düşük kaliteli 

lif de karıştırılarak çalışılabilir. Maliyetlerde en büyük faktör 

renkli elyaf', yardımcı madde ve latexden oluşan hammadde kalemidir. 

Maliyetin yaklaşık %70-75' ini bunlar oluşturmaktadır. Bu durum 

AET ülkelerinde de benzer şekildedir. 

-İŞnelemeli keçe türü halılar, Avrupa'da birinci derecede 

polipropilenden (% 6 0) üretilmekte, bunun yanında %25 poliester 

ve %14 kadar da poliamid kullanılmaktadır. 

-İŞnelemeli keçe türü halıların, son zamanlarda ortadoŞu ve 

Arap ülkelerine ihracatında bir canlanma olduŞu da dikkati 

çekmektedir. 

-İŞnelemeli keçe halıların gerek maliyetleri ve gerekse fiyat¬ 

ları daha düşük olduŞu ve özellikle ripli tipleri tafting halı 

yerine ikame edilebildiğinden bunlara yurt içinden de talep daha 
fazla olmaktadır. Ayrıca bu şekilde üretilen keçeler sırf halı, 
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yolluk ve yer döşeme amacı ile deşil, daha deŞişik amaçlarla 

(örneğin: oto döşeme) da kullanılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla iŞnelemeli keçe tipi 

yer halıları ve yer döşemelerinin hem yurt içi tüketim, hem de 

ihracat açısından şansı daha yüksektir. Bu alanda dişer rakiplerle 

rekabet etme gücümüz daha yüksektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DOKUMA VE ELVERİŞLİ İPLİKLE MÜRETTEP METAL TELLER VE 

BUNLARDAN MENSUCAT 

I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE'DAKİ DURUMUNUN A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 

ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. üretim 

A- Kapasite 

Kordele bir çok türleri olan ve çeşitli alanlarda kullanılan 

bir mal olması ve oldukça kolay üretilebilmesi nedeniyle büyük 

metrajda üretilmektedir. Bu ada 800 Milyon metre dolayında bir 

kapasite olduŞu sanılmaktadır. 

Etiket üretimi de konfeksiyoncuların gereksinimlerine yanıt 

verecek düzeydedir. Bu alanda yaklaşık 40.000.000 metrelik bir 

kapasite vardır. 

Saçak iplişi, kordonlar, şeritçi-kaytancı eşyası, püskül, 

ponpon konusunda kapasite yönünden saşlıklı veriler elde edileme-

380 



miştir. Ancak ülkemizde 8.000.000 metre halı püskülü ve yaklaşık 

15.000.000 metre ev içi dekorasyon malzemesi püskülü gereksinimini 

karşılayacak üretim yapıldığı bilinmektedir. 

Elastiki mensucattaki kapasite Bandaj olarak yılda 3.000.000 

adet düzeyindedir. 

Bu alanda kapasite kullanımının %100'e yaklaştığı 

söylenebilir. 

B- Üretim Tekniği ve Teknolojisi 

Kordelalarda üretim iplik sağlanması ile başlamakta, bundan 

sonra sırasıyla levente aktarma (Direkt cağlıktan da çekilebilir) 

ve dar dokuma makinasmda kordelanm oluşturulması biçiminde sürdü¬ 

rülmektedir. Teknoloji pek yeni değildir. 

Etiket üretimi ise: Desen geliştirilmesi, karton delinmesi, 

çözgü ipliğinin hazırlanması, desen kartonlarının makinaya 

yerleştirilmesi, saptanan deseni içeren etiketlerin oluşturulması 

şeklinde olmaktadır. Genelde yeni teknoloji ile çalışılmaktadır. 

Elastiki mensucatta ise üretim yeni olmayan bir teknoloji¬ 

yle yapılmaktadır. Burada özellikle hammaddenin sağlanması ve ter¬ 

biye işlemleri önem taşımaktadır. Yurtiçinden sağlanan iplik kali¬ 

tesi iyi değildir. Terbiyle işlemlerinde gerektiği biçimde yapılma¬ 

maktadır. Ayrıca kalifiye işçiliğe gereksinim vardır. Dünya üreti¬ 

minde gözlenen gelişme kauçuk ipliklerin yerini elastomerlerin 

almasıdır. 
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-Sektörden elde edilen veriler göre makina halısı kapasite 

kullanım oranlarının çok düşük olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye yaksek üretim maliyetlerinin belirgin bir şekilde 

dezavantaj yarattığı, piyasa düşük fiyatlı tafting halı kesimine 

yönelmektedir. 

-Avrupa'daki minimum ekonomik ölçekli tafting işletmeleri 

Türkiye 1dekilerden çok daha büyüktür. 

-Avrupadaki makina kapasitesi 8 saatlik vardiya ile yaklaşık 

2000 m2 iken, Türkiye'de 8 saatlik vardiya ile 600 m2'dir. 

AvrupalI tafting üreticilerinin maliyetlerinin daha düşük, 

kalite ve desenlerinin bizden daha iyi olması, ıkina ve bir 

tafting halı ihracatçısı konumunda olmaları; mevcut şartların de¬ 

vamı halinde Türkiye'nin Avrupa ile tafting halı piyasasında rek£- 

beti söz konusu değildir. Rekabete girebilmemiz için kalitenin 

arttırılması, elyaf karışımının geliştirilmesi, Poliamid ilme 

ipliğine dönülmesi ve maliyetlerin aşağı çekilmesi, gerekmektedir. 

b) İğnelemeli keçe tipi yer halı ve döşemeleri için durum 

dgerlendirilmesi: 

-üretim miktarının, tafting halıyı geride bıraktığı özel ihti¬ 

sas komisyonumuz tarafından saptanmıştır. 

Non-woven iğnelemeli makinalarm kullanım elastikiyeti 

fazladır. Uygun elyaf ve iğne kullanılarak, aynı makinada sadece 



iğneleri değiştirerek değişik amaçlı, çeşitli tekstil yüzeyleri 

üretmek mümkündür. Fakat tafting makinalarında bu kolay olmamakta 
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zamanları da, daha azdır. 

-İğnelemeli keçe türü halılarda belli oranda düşük kaliteli 

lif de karıştırılarak çalışılabilir. Maliyetlerde en büyük faktör 

renkli elyaf', yardımcı madde ve latexden oluşan hammadde kalemidir. 

Maliyetin yaklaşık %70-75' ini bunlar oluşturmaktadır. Bu durum 

AET ülkelerinde de benzer şekildedir. 

-İğnelemeli keçe türü halılar, Avrupa'da birinci derecede 

polipropilenden < % 6 0) üretilmekte, bunun yanında %25 poliester 

ve %14 kadar da poliamid kullanılmaktadır. 

-İğnelemeli keçe türü halıların, son zamanlarda ortadoğu ve 

Arap ülkelerine ihracatında bir canlanma olduğu da dikkati 

çekmektedir. 

-İğnelemeli keçe halıların gerek maliyetleri ve gerekse fiyat¬ 

ları daha düşük olduğu ve özellikle ripli tipleri tafting halı 

yerine ikame edilebildiğinden bunlara yurt içinden de talep daha 

fazla olmaktadır. Ayrıca bu şekilde üretilen keçeler sırf halı, 
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yolluk ve yer döşeme amacı ile deşil, daha deŞişik amaçlarla 

(örneğin: oto döşeme) da kullanılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla iŞnelemeli keçe tipi 
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Kordele bir çok türleri olan ve çeşitli alanlarda kullanılan 
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verecek düzeydedir. Bu alanda yaklaşık 40.000.000 metrelik bir 

kapasite vardır. 

Saçak iplişi, kordonlar, şeritçi-kaytancı eşyası, püskül, 
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iniştir. Ancak ülkemizde 8.000.000 metre halı püskülü ve yaklaşık 

15.000.000 metre ev içi dekorasyon malzemesi püskülü gereksinimini 

karşılayacak üretim yapıldığı bilinmektedir. 

Elastiki mensucattaki kapasite Bandaj olarak yılda 3.000.000 

adet düzeyindedir. 

Bu alanda kapasite kullanımının %100'e yaklaştığı 

söylenebilir. 

B- üretim Tekniği ve Teknolojisi 

Kordelalarda üretim iplik sağlanması ile başlamakta, bundan 

sonra sırasıyla levente aktarma (Direkt cağlıktan da çekilebilir) 

ve dar dokuma makinasmda kordelanın oluşturulması biçiminde sürdü¬ 

rülmektedir. Teknoloji pek yeni değildir. 

Etiket üretimi ise: Desen geliştirilmesi, karton delinmesi, 

çözgü ipliğinin hazırlanması, desen kartonlarının makinaya 

yerleştirilmesi, saptanan deseni içeren etiketlerin oluşturulması 

şeklinde olmaktadır. Genelde yeni teknoloji ile çalışılmaktadır. 

Elastiki mensucatta ise üretim yeni olmayan bir teknoloji¬ 
yle yapılmaktadır. Burada özellikle hammaddenin sağlanması ve ter¬ 

biye işlemleri önem taşımaktadır. Yurtiçinden sağlanan iplik kali¬ 

tesi iyi değildir. Terbiyle işlemlerinde gerektiği biçimde yapılma¬ 

maktadır. Ayrıca kalifiye işçiliğe gereksinim vardır. Dünya üreti¬ 

minde gözlenen gelişme kauçuk ipliklerin yerini elastomerlerin 

almasıdır. 
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-üretim miktarı 

Kordela türlerinin 700 milyon metre dılaymda üretildiği 

sanılmaktadır. Etiket üretiminde yaklaşık 30.000.000 metrelik bir 

düzeye erişilmiştir. Püskül üretimi 25.00.000 metre dolayındadır. 

Elastiki mensucat üretimi 3.000.000 adede yaklaşmaktadır. 

. . i 

C- Üretim Maliyeti 

Kordelalarda maliyetin %70'ini hammde %30'unu diöer kalemler, 

Etiketlerde; %40’ını hammadde, %60'mı dişerleri; 

Püskül ve benzerlerinde %65 hammadde, %35 diğerleri 

Elastiki mensucatta %60'mı hammadde, %40'nı diğerleri oluş¬ 

turmaktadır . 

-Fiyatlar 

Kordelalarda örnek olarak 3cm eninde ve %100 pamuk olanı 

alınmış olup, metre fiyatı 32 TL.'dır. 

Etiketlerin 2,5 cm eninde olanının metre fiyatı 150 TL.dır. 

Püsküllerin kg fiyatı 2800 TL. dolayındadır. 

Elastiki mensucatta 10 cm enindeki bandın fiyatı 700 TL.dır. 

:-ie- a tipi ipliklerin fiyatı, 
Japonya'da 8-10 Ş/kg. 
B. AlmanyL 'da 14-15 S, g olup, 
Türkiye'de ise 15.000-17.000 TL. sındadır 
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D- İstihdam 

Sektör hakkında elde edilebilen istihdam verileri aşağıdaki 

gibidir. 

Kordelalarda yaklaşık 12.000 kişi 

Etiket konusunda yaklaşık 1000 kişi 

Elastiki mensucatta yaklaşık 200 kişi 

çalışmaktadır. 

2. Yurt içi Talep 

Değinilen malların üreticile.ri, yurt içi talep açısından 

piyasanın hareketli olduğunu ve bir zorlukla karşılaşmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Yalnızca sezon içindeki çok kısa bazı dönemlerde talep dalga¬ 

lanmaları alabilmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A- İthalat 

Kordelalarda %73'ü AT ülkelerinden olmak üzere 1985 yılında 

162.900 Dolarlık bir ithalat yapılmıştır. 

1985'de %61'i AT den olmak üzere 29.100 Dolarlık bir ithalat 
t 

vardır. 

383 



58.07 kalemleri için ithalat, %100'ü AT den olmak üzere 1985'de 

14.600 Dolardır. 

Elastiki mensucatta ise %100'ü AT den yapılmış 73.300 Dolarlık 

bir ithalat vardır. (1985) 

GTİP 52.01'e giren Medlon tipi iplik üretimi için folye, 

sıfır gümrük vergisi ile, iplikler ise %70 gümrük vergisi ile ithal 

edilmektedir. 

1985 yılında yapılan ithalat ise şöyledir. 

52.01.10 dan 30.300 5 İlk ithalat yapılmış olup, bunun 

14.200 $ lık kısmı AET ülkelerindendir. 

52 . 01 .09 dan 47 . 900 $ İlk ithalatın 6800 $ lık kısmı AET 

menşeilidir. 

52.02 den 100 $ lık ithalatın ise tamamı AET'den girmiştir. 

Folye olarak başka kalemde ithalat görülmemektedir. 

B- İhracat 

Burada genelikle aksesuar türü bir üretim söz konusu olduŞu 

için dolaylı bir ihracattan söz edilebilir. Direkt olarak bir 

miktar ihracat yapılmıştır. 



II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE 

YÖNDE VE NASIL ETKİLECENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK 

İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL 

ETKİLERİ 

Gümrük indirimlerinin ve OGT'yu uyumun yerine getirilmesi 

halinde sektörün mal bazında GİTP'lerı itibariyle ne yönde etkile¬ 

neceği sorusu: karşısında alman yanıtlar genellikle aşağıda 

belirtildiği şekilde olmuştur. 

Kordela üretimi ile uğraşanlar, konfeksiyon ve çanta kolonu 

vs açısından pek sakınca görmemekle birlikte fermuarcılarla üretim 

yapanlar, ithalat alternatiflerine karşı önlem gerekebilir kanısın- 

dadırlar. 

Etiketçilerde bu durumda fazla bir değişiklik 

beklememektedirler. özellikle konfeksiyon ihracatındaki talep 

sürerse riziko olmayacak denilmektedir. 

Elastiki mensucat üreticilerinin bir bölümüne göre üretimleri 

piyasada tanınan ve tutunan bir mal olduğundan bir alternatifin 

devreye girmesi zor olacaktır. Diğer bir bölüm üretici ise hammadde 

ve üretim zorluklarını konfeksiyoncu açısından değerlendirmekte 

ve üretici olmaktansa sıfır gümrükle ithal yoluna giderek avantaj 

sağlamayı düşünmektedir. Dünya üretimi artık bizim GİTP'lerde 

belirtilen kauçuk ipliklerle değil, elastomerlerle 

gerçekleştirilmektedir. 
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GİTP 52.01'e giren metal telleri ve medlon tipi ipliklerin 

Türkiye'deki toplam tüketim miktarı 80-100 ton/yıl civarındadır. 

Medlon tipi iplik üretiminde kullanılan folyeler şu anda sıfır 

gümrükle, iplikler ise %70 gümrükle ithal edilmektedir.. Bu gümrük 

vergisi farkı nedeniyle folye'nin Türkiye'de kesilip iplik haline 

getirilmesi ekonomik olmaktadır. Ancak AET'ye girildiğinde folye 

ithal edip Türkiye'de kesme işinin tamamen ortadan kalkacağı tahmin 

edilmektedir. 

Bu tip iplik üretimi için, Türkiye'de bir fabrikanın kurulması 

için herhangi bir hazırlık yapılmadığı gibi tamamı yurt dışından 

temin edildiğinden AET ülkelerine karşı korunmasına gerek görül¬ 

memektedir . 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 

TEDBİRLERİ 

İncelenen sektörde genelde bir canlılık olduŞu gözlenmektedir. 

Elastiki mensucat dışında tüm üretim türlerinin talebi, bağlı 

oldukları ana mallarla ilgilidir. Ana mallara olan yurt içi ve 

yurt dışı talep sürdükçe bu başlık altında incelediğimiz ürünlerde 

kısa vadede bir üretim sorunu görülmeyecektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜLLER, DANTELALAR VE İŞLEMLER 

I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN A. T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
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1. üretim 

A- Kapasite 

Temas kurulan işletmelere bakıldığında K.K.O larının %40-100 

arasında değişmekte olduğu görülmektedir. K.K.O'nı düşük olan 

işletmeler bu durumu gerçek kalifiye işçinin bulunmaması ve yerli 

malzemelerin kalitelerinin düşük olmasına bağlamaktadırlar. 

GİTP 58.10'na giren işlemelerde, motif farkılıkları nedeniyle 

birim kapasitesi olarak vuruş sayısı oylanırsa, ülke genelinde 

100.000.000 vuruş/günlük bir kapasiteden sözedilebilir. Araştırma 

sonuçlarına göre bunun kullanımı da genelde %80'in altına 

düşmemektedir. 

üretim, üzerine işlemenin yapılacağı kumaşın sağlanmasını 

takiben, kumaşın uygun büyüklüklerde kesimi, kasnağa gerilmesi 

veya direkt olarak nakış yapılması ve gerekliyse montajın yapılması 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Sektörde genelde yeni teknolojiye uyma çabası izlenmektedir. 

üretim Miktarı 

Şu anda dantel üretimin 3000 ton/yıl olduğu tahmin 

edilmektedir. 

İşlemelerde, üretimin günde 80 milyon vuruş dolayında gerçek¬ 

leştiği sanılmaktadır. 
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Temas kurduğumuz işletmelere bakıldığında maliyete en büyük 

payın hammadde oluşturduğu (% 49-80) görülmektedir. Son yıllarda 

İstanbul'da kurulu tesislerden su ve atık su parasının alınması 

maliyeti olumsuz yönde etkilemektedir. 

İşletmelerde işletme maliyetlerini genellikle hammade % 50-55, 

diğer etkenler ise % 45-50 düzeyinde oluşturmaktadır. 

B- İstihdam 

İşleme sektöründe 4.000 dolayında işçi istihdam edildiği 

tahmin edilmektedir. Buna işletmelere fason iş yapan elemanlar 

dahil değildir. 

-Fiyatlar 

2,80 m enindeki tül perdenin fiyatı 8-10 DM/m dir. 

Dantela yapımında kullanılan ipliğin Türkiye'deki fiyatı 4685 

TL/kg iken, Almanya'da 10 DM/kg dır. Ancak Avrupa iplik Türkiye'de- 

kilerden çok daha kalitelidir. 

İpliğini vermek suretiyle 1 kg dandel 1000 TL.'sına fason 

olarak yaptırılabilmektedir. Dantellerin fiyatı 1,5-2 $/m’dir. 

Ağırlık cinsinden: 

Poliester Tül (140 gr. gramajda) : 1100 TL/m (yaklaşık 1 Ş/mt) 

File Tül (250 gr. gramajda): 2500 TL/m (yaklaşıl 2,2 $/mt) 

GTİP 58.10.10 giren işlemelerin fiyatı ise 5,55 Ş/mt dir. 
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üretilen işlemelerdeki farklılıklara göre değişiklikler 

göstermekle beraber 1000 vuruş için 50 TL. olarak kabul edilebilir. 

2. Yurt İçi Talep: 

Bu sektörde talebin iyi olduğu ve gelecekte daha da iyi ola¬ 

cağı belirtilmiştir. İşlemelerde, yurt içi talep genelde yüksektir 

ve kısa dönemde de canlılığını koruyacağı sanılmaktadır. 

3. Dış Ticaret 

A- İthalat 

» 

Türkiye'nin tül perde ithalatı çok azdır. Ancak Perde üretimi 

için poliester iplik ithal edilmektedir. 

B- İhracat 

Türkiye başta Orta doŞu ülkelerine (Suudi Arabistan, Kuveyt 

gibi) olmak üzere çok çeşitli ülkelere ihracat yapmakta olup 

ihracat değeri yaklaşık 45 milyon dolar civarındadır. 

XI. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE 

YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİ¬ 

RİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

El emeğinin çok pahalı olduğu, AT ülkelerinden Türkiye'ye 

AT orijinli elişi dantela gelme tehlikesi sözkonusu olmadığından, 
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bu kalemde de AT mamulleri için hemen gümrükiiiffjftritriine--gidilmesini 

herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN EKONOMİK 

POLİTİKA TEDBİRLERİ 

Şu anda AET ülkeleri tül perde konusunda sıfır gümrük uygula¬ 

maktadır. Türkiye AET1 ye de ihraç yapabilmektedir. 

Diğer taraftın, kullanılan 1. kalite iplik (Tekstüre ve normal 

PES filamet iplik) ve elektrik Türkiye'de pahalı olduğundan üretim 

pahalıdır. Ayrıca Türkeyi'deki tül üreticilerinin çoğunda eski, 

üretim verimi düşük ve hızlı makinalarla yapılana nazaran daha 

pahalıdır. Makinalar dışarıdan getirildiğinden ve ihracat garantisi 

verilmediğinden makina maliyeti yüksek olmaktadır. 

Türkiye'de para da çok pahalıdır ve aynı kalite de (Türkiye'de 

üretilen kalite AET için kalite üretim sayılmaktadır) üretim çok 

pahalıya malolmaktadır. Ancak bütün kalemlerde sıfır gümrük olup, 

kaliteli ipliğin ucuz girmesi, makinaların ucuza mal olması, 

Türkiye'deki üretimin kalitesini arttırırken maliyeti düşürecektir. 

İşleme konusunda, moda akımlarının etkileriyle klasik işleme¬ 

ciliğin daha da canlanarak belirli bir potansiyel oluşturdğunu 

gözlemlemekteyiz. Birçok türdeki mallar için işlemeler 

kaçınılmazlıklarını korumaktadır. Talebin yükselmesi ve yakın 

gelecekte de talep düzeyinde olumlu gelişme beklentileri, 

firmalarda iyimserliğe ve modernizasyona kaymaya neden olan 

etkenler olmuştur. 
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İşlemecilik sektörü günümüzdeki işleviyle ayaklarının üzerine 

saŞlam basabilen bir görünümdedir. 

ALTINCI BÖLÜM 

DİĞERLERİ 

-Balık AŞı 

Türkiye'de Balık AŞı olarak şu anda AET ülkelerinden daha 

ucuz ve kaliteli olarak üretilmektedir. AET'ye girildiğinde iplik 

fiyatları daha da düşeceğinden üretim maliyeti daha da azalacaktır. 

Bu nedenle bu sektörde hemen AET ile gümrük birliğine gidilmesi 

istenmektedir. Ancak Çin, Kore ve Taiwan gibi uzak doŞu ülkeleri 

daha ucuz mal verebildiklerinden bu ülkere karşı bu sektörün 

korunması gerekmektertir. Bunun için bu ülkelere, belirli bir gümrük 

duvarının konulması istenilmektedir. 

Ayrıca balık aşlarından hamak, sabun filesi, tenis filesi, 

basketbol filesi, kale aşları yapılabileceşi bildirilmektedir. 

Ancak şu anda bu tip fileler, çok küçük atölyelerde, evlerde.yapıl¬ 

makta ve ne kadar üretilşi bilinmemektedir. Bununla beraber bu 

daldaki üretimin de el işçilişinin bizde ucuz olması nedeniyle 

AET'den etkilenmiyeceŞi tahmin edilmektedir. 

- Cilt Bezi 

Cilt bezinde kullanılan mermerşahinin gevşek doku yapısında 

olması üretilen cilt bezinin Avrupa ülkelerinde üretilenlere 

nazaran daha düşük kalitede olmasına neden olmaktadır. Boyarmadde 

ve yardımcı maddelerin çoŞunun ithal edilmesi maliyeti yükselten 
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bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Şu anda cilt bezi toptan satış 

fiyatı 800 TL/m civarındadır ve bu fiyat Avrupa cilt bezlerinden 

daha düşüktür. 

Cilt bezi sanayinde kullanılan makinaların modernleştirilmesi 

yönünde düşünceler bulunmakla beraber, daha kârlı olması nedeniyle 

cilt .agıdı yönünde yatırım yapma düşüncesi aŞır basmaktadır. Fakat 

bu yönde de henüz bir yatırım gözlenmemektedir. 

Cilt bezi sanayinde teknoloji geliştirilebildişi veya yeni 

teknolojiler uygulanabildiği durumda ve özellikle boyarmadde ve 

kimyasal maddelerde gümrük azaltıldığı takdirde, üretim maliyet¬ 

lerinde düşme ve kalitede artma meydana geleceğinden AET ülkeleri 

ile kolaylıkla rekabet edilebileceği bildirilmektedir. 

Cilt bezinde kalitenin arttırılabilmesi için tedbirler 

alınmalı ve kalite kontrolü teşvik edilmelidir. Bu konuda 

standartlar hazırlanmalıdır. 

Tual sanayinde yerli tuallerin çerçeveli fiyatı 5.000 TL/m2 

olmasına rağmen ithal tuallerin sadece kumaş olarak m2 si 20-25 

TL. civarındadır. Ayrıca çerçevenin fiyatı 3.000 TL/m2 

civarındadır. Bu nedenle ithal tuallerin fiyatları ile yerli 

tualler arasında büyük fiyat farkı bulunmaktadır. Bu aradaki büyük 

fark nedeniyle, AET'ye girildiğinde gümrük sıfıra düşse bile yerli 

işletmeleri etkilemeyeceği, hatta ucuz fiyat nedeniyle az da olsa 

AET'ye ihraç yapılabileceği belirtilmektedir. 
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-Sun'i Deri, Yer Muşambaları ve Benzerleri 

Sun1 i deri, yer muşammbaları ve benzerleri esasında tekstil 

ürünlerinden ziyade, plastik sanayii ürünleri olup, Ankara Antlaş¬ 

ması ve Katma Protokollerde 22 yıllık rejim içerisine 

alınmışlardır. Sun'i deri ve yer muşabbaları için şu anda %50 

gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

Yer muşambası imalatının yalnızca 3 firma tarafından 

yapılmasına karşılık, sun1i deri ve benzerleri imalatı ile uğraşan 

firma sayısı 30'u aşmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı 

fabrikadan ziyade 5-10 işçinin çalıştığı atölyelerder. Emek yoğun 

olarak çalışan bu işletmelerde eski ve basit teknolojiler 

uygulandığından, ancak ucuz sıradan kalitelerin üretimi 

yapılabilmektedir. 

Yer muşambası ve sun'i deri yapımındaki esas hammadelerden 

polivinilklorür Türkiye'de üretilirken, poliüretan Türkiye'de 

üretilememektedir. Plastikleştirici, stabilizatör, şişirici 

(köpükleştirici) güç tutuşurluk sağlayıcı, boyarmadde... gibi 

yardımcı maddeler ise, ya hazır vaziyette veya hammdde olarak 

yurtdışmdan ithal edilmektedirler. 

Şu anda yurtdışmdan gümrük ödenerek gelen hamrtıadde veya 

yardımcı madde miktarının yüksek olmasına rağmen, bazı firmalar 

maliyetlerinin bugün bile AET ülkelerinden düşük olduğu 

belirtilmektedir. Gümrük birliğine gidilip, bu girdilerin fiyatları 

daha da düşürüldüğünde, maliyetlerin genelde, AET ülkelerindeki 

maliyetlerin altına düşmesi mümkündür. 
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Türk sun'i deri ve yer muşambası imalatçılarının AET 

karşısında rekabetini zorlaştıran konular ise; 

-İşletmelerin çoğunda eski ve basit teknolojinin uygulanması, 

-Bu konuda araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapıl¬ 

madığı için, Türkiye'de özel, üstün kaliteli ve dolayısıyla 

yüksek fiyatlı sun'i deri veya benzerlerinin üretilememesi, 

-Kapasite kullanma oranının düşük olmasıdır. 

Bu dezavantajlarına raŞmen şu anda Türkiye'nin sun'i deri 

ve yer muşambası kalemlerindeki ihracatı ithalatından fazladır. 

Ancak sektöre zayıf taraflarını kuvvetlendirme imkanı vermeden, 

hemen gümrük indirimine gidilmesi halinde, özellikle üstün kalite 

sınıfında ithalatın artması tehlikesi vardır. 

Sun'i deri ve yer muşambası sektöründe şu anda büyük bir atıl 

kapasite bulunduğu gibi, genellikle kullanılan teknolojiler de 

eskidir. Bu nedenle gümrük indirimine kanımızca, teknolojinin 

ilerlemesi ve KKO'nın daha da yükselmesiyle birlikte kademeli 

gidilmesinde fayda görülmektedir. 

- Diğerleri 

-Lamba fitili ve beyaz alevli lambalar için gömlek üreticileri 

bu üretim türlerine AT ülkelerinde pek rastlanmadığı için oldukça 

rahat görünmektedirler. 

-İtfaiye hortumu açısından ise üreticiler rekabetin zorlaşa¬ 

cağı kanısında olduklarını açıklamışlardır, özellikle yurt içindeki 
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iplik fiyatlarındaki dengesizlik bu alanda sağlıklı bir üretimin 

gerçekleştirilmesini engellemektedir. Ancak iplik konusunda da 

gümrük indirimine gidildiğinde bu sorun ortadan kalkacaktır. 

-Taşıyıcı kolon ve transmisyon kolanları üreticileri, gümrük 

indirimlerini rizikolu olarak nitelendirilmektedir. 

-Lamba fitili ve beyaz alevli lambalar için gömleklerde gümrük 

indirimine gidilmesinde sakınca yoktur. 

-İtfaiye hortumu ile taşıyıcı kolan ve transmisyon kolanları 

yönünden ise iplik ve diğer üretim gereksinimleri sağlanırsa 

gümrük indirimine kısa dönemde kademeli olarak gidilmesi daha uygun 

olacaktır. 

-Paraşüt fiyatları %10-35 oranında Dünya fiyatlarından daha 

düşüktür. Gümrük indirimine gidildiğinde hammade girdileri daha 

da açalacağmdan maliyet de düşecektir. Bu bakımdan AET'ye 

girildiğinde rekabet şansının çok yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortak pazar ülkelerinin her yönüyle 59.01, 59.03 ve 59.17 

kalemlerinde bizden üstün olduğunu ve özellikle İtalya ve Batı 

Almanya'nın dokusuz tekstil mamullerinde çok güçlü olduklarını 

düşünerek, gümrük vergilerinin bu tarife pozisyonlarında kademeli 

olarak indirilmesi sektör için gereklidir. 

-Dokuma ve örme mamüllerde dünyada söz sahibi olan 

Türkiye'nin, bugün artık üçüncü bir dal olan dokusuz yüzeylerdeki 

durumu pek iç açıcı değildir. 
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Bütün dünyada özellikle sanayileşmiş ülkelerde üretimi ve 

tüketimi iyice artmış olan dokusuz yüzeylerin gelişmekte olan 

ülkelerde tüketimleri de artmaktadır. Dolayısıyla dünyada bu 

alandaki pazar büyümektedir. Türkiye'nin yalnız iç talebini 

karşılamak için deşil, aynı zamanda bu büyüyen dış pazardaki yerini 

alabilmesi için, yeni teknolojileri de kapsayacak şekilde yeni 

atılımlara (yatırım, eşitim, araştırma, geliştirme ve pazarlama) 

yönelmesinde büyük yarar görülmektedir. 
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DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ 
Ö.İ.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Köklü bir geçmişe sahip olan deri ve deri mamulleri sanayii, 

yurtiçi talebi yeterli, gelişen bir ihracat potansiyeline sahip 

olma özelliği taşımaktadır. Planlı dönemin başlangıcında küçük 

imalathaneler şeklinde çalışan ve esas olcrak iç piyasanın 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan sektörde, son yıllarda 

önemli gelişmeler olmuş, özellikle deri giyim eşyası ihracatında 

artışlar sağlanmış ve modern teknolojiye sahip işletmeler 

kurulmuştur. Ancak modern teknolojiye sahip işletmelerin sayısı 

henüz yeterli düzeyde değildir. 

1 . üretim 

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, Türkiye’nin batı 

bölgesinde, özellikle de İstanbul ve İzmir illerinin belli 

merkezlerinde toplanmıştır. Bu iki ilin toplam üretim içinde payı 

yüzde 70-75’i bulmaktadır. 

A. Kapasite 

Ham deri, deri işleme sonayiinin temel girdisidir. 

Yurtiçi ham deri üretimi, ülkedeki hayvan varlığı ile doğrudan 

ilişkilidir. Et üretimi için kesilen hayvanlardan bir yan ürün 

olarak elde edilmektedir. 

Ülkede hayvan kesimi, kontrollü ve kontrolsuz 

kesimler olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Kontrolsuz 
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kesimlerin miktarı tam olarak tespit edilemediğinden yurtiçi ham 

deri üretim miktarı bazı tahmini rakamlara dayandırılmaktadır. Bu 

konuda yapılan tahminler arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, deriden mamul eşyaların üretim 

tahmini konusunda da farklı rakamlarla karşılaşılmaktadır. 

Sektörde, mevcut kapasite, kapasite kullanımı ve 

kapasite kullanım oranları alt-sektör grupları itibariyle 

Tablo:1’de verilmiştir. 

TABLO: 1. 

SEKTÖRDE MEVCUT KAPASİTE, KAPASİTE KULLANIMI VE KAPASİTE KULLANIM 
ORANLARI (1986 Yılı) 

Mevcut Kapasite Kapasite Kull. 
Alt Sektörler Kapasite Kullanımı Oranı(^) 

Deri işleme Sanayii 61,3 
a) Büyük Baş (Ton/Gün) 714,3 313,3 43,8 
b) Küçük Baş (Adet/Gün) 230.109 181.662 78,8 

Deri Giyim Eşyası 
(Bin Adet) 11.385 6.341,6 55,7 
Kürk Konfeksiyon 
(Bin Adet) 279,4 145,3 52,0 
Deri Eşya (Saraciye) (1 ) - - 55,0 
Ayakkabı (Milyon Çift) 310 155 50,0 

(1) Ürünler çeşitlilik arzettiğinden üretim tek birim cinsinden 
ifade edilememektedir. 

Deri giyim eşyası üretiminde girdi olarak küçük 

baş mamul deri kullanılmaktadır. Bu bakımdan deri giyim eşyası 

ihracatındaki sürekli artış sonucu, en yüksek kapasite kullanım 

oranının küçük baş deri işleme sanayiinde (% 78,8) olduğu 

görülmektedir. 
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AT ülkeleri ve diğer önemli üretici ülkeler 

itibariyle, sektör hakkında belli bir yıl bazında ayrıntılı ve 

karşılaştırılabilir bilgiler elde edilememiştir. Ancak aşağıda 

verilen bilgilerden AT ülkelerinde sektörün gelişme eğilimi 

hakkında genel bir fikir edinilebilir. 

Ham deride, 1984 yılı itibariyle dünya üretimi 

(7.966.864 ton) içinde yüzde 1,8’lik (147.662 ton) bir paya sahip 

olan Türkiye, AT ülkeleri içinde Federal Almanya (,% 2,7), Fransa 

2,3), İtalya (# 2,0) ve İngiltere’den sonra 5. sırada yer 

almaktadır. (FAO, Production Yearbook 1984) 

Deri ve deri mamulleri sanayiinde Dünya üretimi 

içinde AT ülkelerinin payının nisbi olarak gerileme eğiliminde 

olduğu gözlenmektedir. (Tablo: 2) 

TABLO: 2 

SEKTÖRDE DÜNYA VE AT ÜRETİM ENDEKSİ (1980-100) 

Yıllar 

Dünya Üretim 
Endeksi 

AT Üreti 
Endeks: 

1981 100 97 

1982 98 98 

1983 99 95 

1984 102 94 

Kaynak: IMF, 1985 Statistical Yearbook. 

Uluslararası istatistiki verilerin yayınlandığı 

iki önemli kaynak, sektörle ile ilgili verileri iki ana başlık 

altında vermektedir. Bunlardan birincisi deri ve deri ürünleri 
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(deri, mamul deri, deri ve kürk konfeksiyon, saraciye eşyası 

gibi), İkincisi ayakkabı sanayiidir. Dolayısıyla AT ülkeleri ile 

bilgiler bu ayrımda verilecektir. 

Türkiye'nin, sektör üretimi açısından AT ülkeleri 

(İspanya ve Portekiz verileri elde edilememiştir) ile 

karşılaştırıldığında, deri ve deri ürünlerinde İtalya, Almanya, 

Fransa ve İngiltere’nin ardından beşinci sırada; ayakkabı 

sanayiinde, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere’nin ardından yine 

beşinci sırada yer aldığı görülmektedir. AT’da ve hatta Dünya da 

önemli miktarda üretim yapan İtalya lider durumdadır. Verileri 

elde edilemeyen İspanya ve Portekiz'in de güçlü bir konuma sahip 

olduğu bilinmektedir. 

Diğer Dünya ülkeleri arasında Güney Kore, Taiwan, 

Brezilya, Pakistan ve Yugoslavya gibi ülkelerin önemli büyüklükte 

üretim yaptıkları ve son yıllarda ihracatta dikkat çekici 

başarılar sağladıkları görülmektedir. 

B. Üretim Tekniği 

Sektör sahip olduğu özellikler nedeniyle emek 

yoğun bir sanayi koludur. Türkiye’de teknoloji kullanımındaki 

gelişmeler henüz yeterli düzeye ulaşmadığından sektörün emek 

yoğun karakteri AT ülkelerine oranla daha da belirgindir. Alt 

sektörlerden özellikle ayakkabı ve saraciye eşyası sanayilerinde 

emek yoğun üretim tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Kürk 
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konfeksiyon üretiminde ise ürünün niteliği gereği el emeğine 

dayalı teknik kullanmak gerekmektedir. 

Elde edilen 1981 yılı verilerinden hareketle işçi 

başına üretim değeri açısından işgücü verimliliğinde Türkiye 

AT ülkeleri arasında (İspanya, Danimarka ve Portekiz verileri 

elde edilememiştir) sonuncu sırada yer almaktadır. (Tablo: 3) 

TABLO: 3 

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ 

(İşçi Başına Üretim Değeri, Bin ECU-1981 Yılı) 

Deri ve Deri Ayakkabı 
Ülkeler Ürünleri Sanayii 

Türkiye 18,9 5,1 
Almanya 39,9 31,6 
İtalya 60,A 33,5 
Hollanda A8,5 37,5 
Belçika A3, 5 26,1 
İngiltere 38,3 2A,8 
İrlanda A0,0 19,8 
Yunanistan 39,3 17,2 

Kaynak: Eurostat Industry Statistical Yearbook, 1985 Theme 
A series A’da Yer Alan Verilerden Yararlanılarak He¬ 

saplanmıştır. 

C. Teknoloji 

Deri işleme ve deri giyim alt sektörlerinde, 

Türkiye’de genellikle orta seviyede, AT ülkelerinde ise yüksek 

seviyede teknoloji; saraoiye eşyası ve ayakkabı sanayiinde 

Türkiye’de düşük seviyede, AT ülkelerinde yüksek seviyede 

teknoloji kullanılmaktadır. 
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D. Üretim Maliyeti 

Sektörde, girdilerin toplam maliyet içindeki 

payları alt sektör grupları itibariyle Tablo: A’de verilmiştir. 

Hammadde maliyeti, toplam maliyet içinde önemli bir yer 

tutmaktadır. 

TABLO: A 

SEKTÖRDE GİRDİLERİN TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ PAYLARI 
(#) (1986 Yılı) 

Yardımcı Amoı— Diğer 
Alt Sektörler Hammadde Madde İşçilik tisman Girdiler 

Deri İşleme 65,0 15,0 10,0 5,0 5,0 
Deri Giyim Eşlası 65, 0 15,0 15,0 2,5 2,5 
Kürk Konfeksiyon 79, 7 A, 1 7, 1 8, 1 1 , 0 
Deri Eşya (saraciye) 60,0 15,0 15,0 5,0 5,0 
Ayakkabı A5, 0 10,0 20, 0 5,0 20, 0 

AT ülkeleri itibariyle girdilerin toplam maliyet 

içindeki paylarına ilişkin detaylı bilgi elde edilememiştir. 

Yalnız işçilik girdisi için temin edilebilen bilgiler Tablo: 5'de 

yer almaktadır. 
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TABLO: 5 

AT ÜLKELERİNDE TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ İŞÇİLİK PAYI 
(*) (1981 Yılı) 

ülkeler 
Deri ve Deri 

Ürünleri 
Ayakkabı 
Sanayii 

Almanya 29,8 37,6 
Fransa 31,2 36, 1 
İtalya 17, 1 26,0 
Hollanda 28,9 32,0 
Belçika 31 , 3 <*2,6 
İngiltere 2<*,5 38, 7 
İrlanda 25,0 37, 3 
Yunanistan 15,0 29,6 

Kaynak: Eurostat Industry Statistical Yearbock, 1985 Theme 
<* Series A ’ da Yer Alan Verilerden Yararlanılarak 

Hesaplanmıştır. 

E. Finansman 

Sektörde işletmeler, faaliyetlerinin finansmanında 

geniş ölçüde öz kaynaklara dayanmaktadırlar. Bu durum, sektörde 

yer alan işletmelerin genellikle küçük ölçekli işletmeler 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Üretim faaliyetlerinin finansmanında toplcm 

işletme sayısı içinde kredi kullanan firmaların yüzdesi ve bu 

firmaların başvurdukları kredi kaynaklarının yüzdeleri Tablo: 

6 ’ da gösterilmiştir. Burada kullanılan krediler genellikle kısa 

vadeli olup, yüksek faizli banka veya piyasa kredileridir. 
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TABLO: 6 

ÜRETÎM FAALİYETLERİNİN FİNANSMANINDA KREDİ KULLANAN İŞLETMELERİN 
toplam İşletme sayisi IçIndekI yüzde payi ve bu İşletmelerin 

KREDİ SAĞLADIKLARI KAYNAKLARIN YÜZDESİ 
(1986 Yılı) 

Alt Sektörler 

Kredi 

Kullanan 

İşletmelerin 
Yüzdeleri 

Kredi Kaynakları 

Banka Kredisi 

Kullananların 

Yüzdeleri 

Diğer 
Kaynaklardan 

Yararlananların 

Yüzdesi 

Deri işleme Sanayii 28,7 77,5 22,5 
Deri Giyim Eşyası 14,8 69,2 30,8 
Kürk Konfeksiyon 21,0 45,0 55,0 
Deri Eşya (saraciye) 22,2 58,8 41 ,2 
Ayakkabı 

Toplam işletme sayısı içinde yeni yatırım yapmayı 

planlayan işletmelerin yüzdesi ve bu yatırımların finansmanında 

kullanılacak kaynakların yüzde dağılımı Tablo: 7'de yer 

almaktadır. Yatırımların finansmanında da öz sermaye geniş bir 

yer tutmaktadır. 

TABLO: 7 

YENl YATIRIM YAPMAYI PLANLAYAN İŞLETMELERİN YÜZDESİ VE BU 
YATIRIMLARDA KULLANILACAK KAYNAKLARIN YÜZDE DAĞILIMI 

(1987-1988 Yılları) 

Yat. Finansmanında Kul. Kaynaklar(?6) 

Alt Sektörler 

Yatırım 

Planla¬ 

yanların 
Yüzdesi Öz.Serm. 

Uzun 

ve Orta 

Vad.Borç. 

Kısa 
Vad. 

Bürç . 

Devlet 

Kre¬ 
disi 

Dış 
KayrıaU 

Deri işleme San. 50,9 30,0 25, 0 3,0 **0,0(1 ) 2,0 
Deri Giyim Eşyası 23,5 60, 0 34, 0 4,0 - 2,0 

Kürk Konfeksiyon 32,2 70, 6 17,7 5,9 - 5,9 

Deri Eşya(saraciye) 33,3 69, 3 20, 3 6,4 - 4,0 

Ayakkabı 22, 0 70, A 13,0 16,6 - -

(1) Tuzla Deri Organize Sanayii Bölgesine Nakledilen 
işletmelere Sağlanan Kredidir. 
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F. Kolite 

Sektörde, üretilen ürünlerin ortalama olarak 

♦■"»•ninkar dUzt','de değildir. Son yıllarda ürünlerin 

kalitesinde iyileşmeler görülmen uC''*lr ■ An«-ak Aı ülkeleri ile 

rekabet edilebilmesi için kaliteli ürünlerin payı" artı.»r.?,n 

zorunluluğu kısa sürede başarılmalıdır. Aksi halde şu anda 

kazanılmış pazarların devamlılığının sağlanması da güçleşecektir. 

G. İstihdam 

Sektörde, istihdam ve istihdamın yapısı alt 

sektörler itibariyle ayrıntılı olarak Tablo: 8'de verilmiştir. 

Kamu sektöründe (SUmerbank} çalışanlar bu rakamlara dahil 

edilmemiştir. SUmerbank’ın Beykoz, Van, Sarıkamış ve Tercan’daki 

fabrikalarında toplam 2.850 kişi İstihdam edilmektedir. 

İSTİHDAMIM ALT SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 
(Kişi - 1986 Yılı) 

Ustabaşı 

Kalifiye 
Eleman 

büz 
İşçi Toplam s-aeKtörler Mühend* «■» 

tdari 

eleman Teknisyen 

Deri İşleme Sanayii 20/* 2. /*90 300 3. 180 7. 900 12.300 26. 37/» 

Deri Giyim Eşyası 25/» 2. 2*»6 201 2.012 10 621 S. 898 22.232 

Kürk Konfeksiyon - 30Ö 515 51*2 810 825 3.000 

Deri Eşya (Saraciye) *+5 2/*6 32 263 719 90 7 2 212 

Ayakkabı ı*7 2.880 1/»2 1 .318 12.300 5. 662 22.309 

TOPLAM 550 

I 

1 o 1 P* 1 r-
1 

ı co 
1 

1 .190 7.315 32.350 26.552 76.127 
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Bilgi edinilebllen alti AT ülkesi ile ilgili 

istihdam rakamları, çalışanlar sayısındaki gelişmeleri de 

göstermek amacıyla, yıllara göre düzenlenerek aşağıda 

verilmiştir. (Tablo: 9) 

TABLO: 9 

ALTI AT ÜLKESİNDE İSTİHDAM 

(000 Kişi ) 

ülkeler Deri ve Deri Ürünleri Ayakkabı Sanayii 

1982 1983 1 98A 1982 1983 198A 

Batı Almanya 
Hollanda 
Fransa 

30, 6 
2,2 

36, 1 

28, 0 
2,2 

3A, 1 

26, 5 
2,2 

32, 0 

A9, 6 
A, A 

65, 6 

A7, 1 
A, 1 

6A, 8 

A6, 6 
3,6 

62,2 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 

İngiltere 29, A 26, A 25, A 57, 9 51 ,8 50, 1 

(1) 
İtalya 
İspanya 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 

28, 0 
2A, 0 

27, 0 

22, 0 
2A, 0 

19,0 
83, 0 

62, 0 
77, 0 

53, 0 
72, 0 
A5 , 0 

Kaynak : OECD Industrial Statistics 
Eurostat Industry Statistical Yearbook 

(1) bir başka kaynakta, 1985 yılında deri ve deri ürünlerinde 
10A bin kişi, ayakkabıda 136 bin kişi istihdam edildiği 
belirtilmektedir. 

Sektörde, yıllar itibariyle çalıştırılan işçi 

sayısında Türkiye’de artma, AT ülkelerinde azalma eğilimi 

gözlenmektedir. 
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2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Üretim, yurtiçi talebe yeterlidir. Sektörde 

karşılanmamış bir talep sözkonusu değildir. Sektörde yapılmakta 

olan nihai ürünler ithalatı ise çoğunlukla lüks tüketim 

mahiyetindeki tüketici taleblerini karşılamak içindir. 

3. Dış Ticaret 

Toplam sektör ithalatı içinde AT ülkelerinin payı 1985 

yılında yüzde 62’dir. ihracatta ise bu oran yüzde 88’dir. bu 

durum, AT ülkelerinin dış ticarette önemli bir yeri olduğunu; 

ihracat ve ithalat rakamlarının büyüklüğü, bu ülkelerle ilgili 

dış ticaret rejimi düzenlemelerinde dikkatli olunması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. 

A. ithalat 

Özellikle yurtiçi ham deri üretiminin talebi 

karşılayamaması sonucu, ham deri ithalatında önemli artışlar 

meydana gelmektedir. Mamul deri ithalatında da artışlar önemli 

boyutlardadır. 

B. ihracat 

Sektör ihracatı içinde deri giyim eşyası ihracatı 

yüzde 90 civarında bir paya sahiptir. Deri giyim eşyası yanında 

deriden mamul diğer ürünlerin özellikle de ayakkabı ihracatının 

canlandırılması sektörde gelişmenin devamlılığının sağlanması 

açısından gereklidir. 
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T ABI.O- 10 

MAL GRL İRİ İTİBARÎYLE 
(Bin US 

İTHALAT 
$) 

vE İHRACAT 

İthalat İhracat 

Mal Grupları 1984 • 1985 1986 1984 1985 

Ham Deri Z 7301 31919 70528 1326 1664 

Mamul Deri <*718 15351 2<*2<*7 1161 1322 
Deri Giyim Eşyası 8 21 59 338548 450113 

Kürk Konfeksiyon - - 19 57111 13160 
Deri Eşya(Saraciye) 782 608 80<* 3288 19818 

Ayakkabı 1173 <*083 <*747 7394 16082 

TOPLAM 33982 51982 100404 409368 502159 

1986 

1 

1506 
293288 

35545 
14867 

16042 

Sektörde ithalat ve ihracat arasındaki denge 

Türkiye lehinedir. AT ile yapılan dış ticarette de Türkiye lehine 

bir fazlalık sözkonusudur. Bu fazlalık 1984 yılında 263 milyon US 

$, 1985 yılında 411 milyon US $ civarındadır. 

198A yılı itibariyle, AT’nin ithalatı deri ve deri 

ürünlerinde 2.364 milyon, ayakkabıda 2.228 milyon ECU'dur. Aynı 

yıl AT’nin ihracatı ise, deri ve deri ürünlerinde 1.867 milyon, 

ayakkabı da 2.951 milyon ECU’dur. 1984 yılında AT, dış ticarette 

deri ve deri ürünlerinde açık verirken, ayakkabıda fazlalık 

vermektedir. AT’de ve hatta Dünya’da en çok ihracat yapan İtalya 

lider durumdadır. Dolayısıyla bu ülke, önemli miktarda dış 

ticaret fazlası vermektedir. Batı Almanya, Fransa ve İngiltere 

açık veren AT ülkeleri arasında yer almaktadır. 



GTÎP 

M . 02. 

41.04. 

Arası 

41.10. 

42.01 
42.02 

Arası 

42.02 

42.02 

Arası 

Gümrük indirimlerinin Takvime Bağlanması Gereken 
Alanlar: 

MADDE ADI VE 

HANGİ LÎSTEOE 
LİSTEDE YER 
ALDIĞI 

KISA 
SURELİ KORUMA 
NIN YETERLİ 
OLACAĞI DÜŞÜ¬ 
LEN ALANLAR 

11-

39 
Mamul, Büyük 
ve Küçükbaş 
deri grubu, 
12 yıllık 
re j im 

AET’de özel¬ 

likle Italya-
da deri işleme 
sanayinde emek 
verimliliğinin 
daha fazla ol¬ 

ması nedeniyle 

00 Deri, kösele, 
suni veya ter¬ 
kip yolu, 22 
yıllık rejim 

Çok yeni bir 
sektör olması 

ve yeni tekno¬ 
lojiler gerek¬ 
tirmesi nedeni 

ile 5 yıl süre 
ile korunmalı 

00-
29 

Saraciye, Tabii 
deri ve köse¬ 

leden seyahat 
eşyası vs. 22 
yıllık rejim. 

Dış piyasaya 
henüz yeni 
açılmaya baş¬ 
lamış bir sek¬ 
tör. Bu bakım¬ 

dan finansal 

açıdan güçlene- 
ne değin kısa 
süreli 

korunmalı. 

. 31-

.39 
Kağıt veya 
kartondan se¬ 

yahat eşyası, 
22 yıllık 
rejim. 

Henüz yeni ge¬ 
lişmekte olan 
bir sektör. 
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GTÎP 

**2.02. 

42.02. 
Arası 

42.04. 

ve 

42.04. 

42.04 

42.04 
Aras: 

42.05 

42.05 
Arası 

42.06 

43. 03 

43. 03 

42.03 

42.03 
Arası 

MADDE ADI VE 

HANGİ LİSTEDE 
LİSTEDE YER 
ALDIĞI 

KISA 

SURELİ KORUMA 
NIN YETERLİ 

OLACAĞI DÜŞÜ¬ 
LEN ALANLAR 

41- Diğer madde¬ Henüz yeni ge¬ 
49 lerden seya¬ lişmekte olan 

hat eşyası, bir sektör. 

22 yıllık 
rejim. 

11 Tabi deri ve Henüz yeni ge¬ 
köseleden lişmekte olan 

12 T ransmisyon 
ve taşıyıcı 
kolonlar, 22 

yıllık rejim. 

bir sektör 

21- Diğer Madde¬ Henüz yeni ge¬ 
39 lerden Trans¬ lişmekte olan 

misyon ve ta¬ 
şıyıcı kolon¬ 
lar, 22 yıl¬ 
lık rejim. 

bir sektör 

10- Tabii, suni Henüz yeni ge 
20 veya terkip üşmekte olan 

yolu ile elde 
edilen deri 

ve köseleden 

mamul diğer 
eşya, 22 
yıllık rejim. 

bir sektör 

00 Bağırsak, kur¬ Henüz yeni ge 
10 sak, mesane ve üşmekte olan 
29 Veterden mamul 

eşya, 22 
yıllık rejim. 

bir sektör 

11- Tabii deri ve Henüz yeni ge 
14 köseleden Gi¬ üşmekte olan 

yim eşyası,22 
yıllık rejim. 

bir sektör 
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KISA 
MADDE ADI VE SURELİ KORUMA 
HANGİ LİSTEDE NIN YETERLİ 
LİSTEDE YER OLACAĞI DÜŞÜ- 

GTİP ALDIĞI LEN ALANLAR 

Ayakları üze¬ 
rinde durabil¬ 

diğinde, ülke¬ 
ye büyük döviz 
kazançları sağ¬ 
layabilir . Ancak 
ham ve işlenmiş 
kürk ve posta 
uygulanan koru¬ 
ma da sınıflan- 

malıdır. 

III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ 

1. Mevcut Sorunlar 

Deri işleme sanayiinde temel girdi olan ham derinin 

pahalı bir girdi olması, büyük miktarda işletme sermayesine 

ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde mamul deriyi 

temel girdi olarak kullanan diğer sanayiler de büyük miktarda 

işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayı ıyla sürekli 

ve önemli oranlarda artan ham deri fiyatları, işletme sermayesine 

olan ihtiyacı arttırmakta, darboğaz ara girilı sine neden 

olmaktadır. İşletmelerin genellikle küçük ölçekli olnası, ihtiyaç 

duyulan kısa ve uzun vadeli kredi temin etme imkanlarını 

sınırlı- aktadır. Bu durumda eldeki sermay ile yet nmek zorunda 

kalan ışletmele. in kapasite kullanım oranladı düşmek adir. 

43.03.21 Kürk konfek- 

43.03.22 siyon, 22 
43.04.00 yıllık rejim. 



Sektörde üretim hızla artmaktadır. Üretimin hızlı 

artışı vasıflı işgücü teminini daha da zorlaştırmıştır. Yeterince 

vasıflı eleman bulunamaması, kapasite kullanımının azalmasına 

neden olduğu gibi, ürün kalitesinin de kötüleşmesine yol 

açmaktadır. 

Her alt-sektöre ilişkin, başlıca sorunlar ve tam üyelik 

halinde muhtemel etkiler aşağıda özetlenmiştir. 

Ham Deri 

Ham deri talebinin hızlı artışı doğal olarak 

yurtiçi ham deri üretiminin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

Fakat mevcut ham deri potansiyelinden de tam olarak 

yararlanılamamaktadır. 

Sektörün başlıca sorunları; hayvan ıslahı 

çalışmalarının deri ve deri mamulleri sanayii açısından dikkate 

alınmaması, süt danası ve erken kuzu kesiminin ham deri üretimini 

olumsuz yönde etkilemesi, özellikle kontrolsüz kesimlerden elde 

edilen derilerde çok fazla rastlanan kesim, yüzüm ve koruma 

hatalarına bağlı kayıpların önemli boyutlarda olması, canlı 

hayvan ihracatının ham deri üretimini olumsuz etkilemesi, deri 

hastalıklarına bağlı kayıplar ve besiciliğin yeterince cazip 

olmaması nedenleriyle ham deri üretiminde azalma olması 

endişesidir. Ayrıca ülkemizde teknik ve idari açıdan yeterli 

olmayan bir ham deri ticaretinin uygulanmakta olması nedeniyle 
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hamlaklık ve kokuşma gibi kusurların gelişmesi sonucu üretilen 

ham derilerin deri işleme sanayiine intikalenden önce çok 

kayıplar olmaktadır. 

Deri İşleme Sanayii 

Deri işleme sanayiinde faaliyet gösteren işletme¬ 

lerin çoğunlukla küçük ölçekli olması, süratle gelişen yeni tek¬ 

niklere uyumu güçleştirmekte, daha yeni teknikler ve ürünler 

konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmasını 

engellemektedir. Ayrıca bu faaliyetleri yürütecek teknik kadro 

eksikliği vardır. Uygun vasıfta hammadde tedariki, uygun teknolo¬ 

ji kullanımı, pazarlama ve finansman konularının etkin çözümünde 

de yetkin idari ve teknik kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sektörün diğer başlıca sorunları; uygun kalite, 

fiyat ve miktarda zamanında ham deri temini, ile maliyeti 

arttırıcı ve dolayısıyla rekabeti sınırlayan bir etken olarak 

ithal edilen kimyasal maddelere uygulanan gümrük ve fonlardır. 

Sektörde büyük kapasite artışına yol açacak 

yatırımların (Îstanbul-Tuzla, İzmiı—Menemen) önemli yanlışlıklar 

yapılmaâan (ham deri temini ve optimum işletme ölçeği problemini 

de çözecek şekilde) zamanında bitirilmesi, AT ülkeleri (Fransa, 

Batı Almanya, İngiltere ve özellikle İtalya) ve diğer önemli 

üretici ülkelerle fiyat, kalite ve miktar rekabeti yapabilmek 

açısından, hayati önem taşımaktadır. 



Der.. Giyim Eşyası 

Der. giyim eşyası sanayii son yıllarda büyük 

gelişmeler göstermiş ve küçük baş deri işleme sanayiinde kapasite 

kullanım oranının önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Üretimi 

hızla artan sektörde vasıflı işgücüne şiddetle ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Üretimin yüzde 85’inin ihraç edildiği sektörde, 

ihracatta uygulanan teşvik sisteminin daha akılcı esaslara 

oturtularak, kısa vadeli hedeflerden ziyade kalite geliştirici ve 

moda yaratıcılığı gibi uzun vadeli hedefleri gözetmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaçla, teşviklerde öncelikle parça başı 

uygulamasının gözden geçirilmesinde teşviklerin üretim aşamasında 

verilmtsinde fayda vardır. 

Türkiye, deri giyim eşyasında dünyanın önemli 

ihracatçı ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Ancak, AT’de 

İtalya ve diğer ülkelerden Güney Kore ve Hong-Kong ile rekabet 

edilebilmesi ve pazarların devamlılığının sağlanması için fiyat 

ve miktar yanında, özellikle kalite ve moda yaratıcılığı 

açısından konfeksiyon firmaları kendilerini yeterli düzeye 

getirmelidirler. Aksi halde, bu alanda sahip olunan avantajlara 

rağmen güçlü görünen bu sanayide, AT’ye tam üyelik 

gerçekleştiğinde bazı güçlüklerle karşılaşılması muhtemeldir. 
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Kürk Konfeksiyon 

Kürk konfeksiyon, Türkiye'de çeşitli nedenlerle 

yeterince gelişmemiştir. ülkede yeterince üretilmediğinden ham 

kürk ve özellikle işlenmiş kürk ithalatı yapılmaktadır, ithalatta 

büyük oranlarda uygulanan gümrük vergisi ve fonlar, kürk 

konfeksiyon üretiminde temel girdi olan işlenmiş kürkün 

maliyetini yükseltmektedir. En az 3 mm olarak kesilen kürk 

parçalarının dikilerek bant haline getirilmesi, emek yoğun 

yöntemler kullanılmasını gerektirdiğinden üretim içinde işgücü 

maliyeti önemli bir yer tutmaktadır. Sözkonusu gümrük vergisi ve 

fonların kaldırılması ile azalan girdi maliyeti, ucuz olan emek 

maliyeti ile birlikte üretim maliyetinin oldukça uUşUrülmesini 

sağlayabilir. Böylece sektör önemli miktarda ihracat 

gerçekleştirebilecek bir konuma getirilebilir. 

Sektörün diğer başlıca sorunları; vasıflı eleman 

teminindeki güçlükler, avlanma usullerinde ve zamanlarında 

aksaklıklar, yerli kürklerden yapılmış kürk konfeksiyon 

ihracatında Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığından izin alma 

mecburiyetidir. AT’ye tam üyelik gerçekleşmeden, sektörün 

gelişmesini tamamlayabileceği yeterlikte bir zaman süresine 

ihtiyaç olduğu dikkate alındığında, sözü edilen sorunların acil 

olarak halledilmesi gerekmektedir. Aksi ha de önemli üretici AT 

ülkelerinden Ingiltere, Almanya ve özellikle de Yunanistan’ın 

rekabetine dayanmak mümkün olmayacaktır. 
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Deri Lşya (Saraciye) 

Deri eşya (saraciye) sanayii, bir kaç istisna 

dışında, küçük tip atölyeler şeklinde çalışmaktadır. Kendine özgü 

bir sanat kolu olun saraciye, henüz gelişmeye başlamıştır. Deri 

eşya üretimi için gerekli ince ve hamurlu deri yeterince 

bulunamadığı için genellikle ayakkabılık deriden 

yararlanılmaktadır. Bunun temel nedeni deri işleme sanayinden 

talep edilen siparişlerin küçük olması ve her iki sanayi 

arasındaki koordinasyon eksikliğidir. Saraciye sektöründeki 

işletmeler genellikle küçük ve gayrisıhhi han odalarında üretim 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu da verimin ve ürün 

kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. AT ülkeleri ile rekabet 

edilebilmesi için işletmelerin cesametlerini büyütmesi ve modern 

tekniklerden yararlanarak kalitelerini geliştirmeleri ve düşük 

olan emek verimliliğini yükseltmeleri gerekmektedir. 

- Ayakkabı 

Ayakkabı sanayinin üretimi yurtiçi talebe yeterli 

olup, üretimin yüzde 10'u tamamen makineleşmiş, yüzde 70’i yarı 

makineleşmiş ve yüzde 20’si bünyesinde hiç makine bulunmayan 

işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Küçük atölyeler şeklinde olan yapının kaliteli ve 

standart yığın üretim yapabilen küçük ve orta büyüklükte 

işletmeler şekline dönüştürülmesi, sektörün ayakta kalabilmesi, 
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rekabet edebilmesi ve ihracatın arzu edilen seviyeye 

çıkarılabilmesi için mutlaka gereklidir. Türkiye’nin önemli 

üretici ülkeler arasına girmesi için gerekli potansiyel vardır. 

Sözü edilen yapının gerçekleştirilebilmesi için bu iş kolunun 

üzerine eğilinerek gerekli tedbirler acilen alınmalıdır, 

özellikle Istanbul-lkitelli ve İzmir-Bornova‘da henüz başlanmış 

olan ve kooperatifler eliyle yürütülen yatırımların, geç 

kalınmadan sanayileşmeyi de teşvik edecek şekilde yönlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Üretimin küçük ve gayrisıhhi mekanlarda 

sürdürülmesi, ayakkabı makinalannın yer aldığı gümrük tarife ve 

istatistik pozisyonu başka kullanım alanlarındaki makinaları da 

kapsadığından gümrükleme esnasında karşılaşılan zorluklar, 

ayakkabı üretiminde kullanılan yerli temel ve yardımcı girdilerin 

standart ve istenilen kalitede olmaması, ayakkabı makine, aksam, 

ham ve yardımcı malzemelerine uygulanan gümrük ve fonların üretim 

maliyetlerini yükseltmesi, sektörün başlıca diğer sorunlarıdır. 

Ayakkabı makine, aksam, ham ve yardımcı 

malzemelerine uygulanan gümrük ve fonlar kaldırıldığı takdirde 

yerli üretimin yurtdışı kaliteye erişebilmesi için AT menşeli 

mamul ayakkabıların ithalinde hiç bir kısıtlama olmamalıdır. AT 

ülkeleri ve diğer ülkelerden Güney Kore, Taiwan, Brezilya ve 

Yugoslavya ile rekabet edilebilmesi için sözü edilen, sorunlar 

kısa sürede halledilmelidir. 
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2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

AT ülkelerinde sektör - üretiminde düşüşler 

gözlenmektedir. Bu bakımdan sektörde belirgin gelişmeler 

sağlayacak ve rekabet gücü yanında ihracatta da önemli artışlara 

yol açacak olan Îstanbul-Tuzla, İkitelli, İzmir-Menemen ve 

Bornova’da devam eden organize yatırımların önemli bir yanlışlık 

yapılmadan zamanında bitirilmesi 'için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

Deri giyim eşyası, deri eşya (saraciye), ayakkabı 

sanayilerinde numune olarak yurda getirilen eşyanın gümrüklerde 

tahrip edilmeden, sürat ve kolaylıkla imalatçı ve ihracatçı 

firmaya teslimi ve yine bu sanayilerde yurt dışına gönderilen 

numunelerde de sürat ve kolaylık sağlanması için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

Öte yandan sektörde yer alan işletmelerin kısa sürede 

finansal . bakımdan güçlenmelerini sağlayacak tedbirler teşvik 

dahil bir bütünlük içinde alınmalıdır. 

Sektörde üretim maliyetlerini düşürücü etki yapacak 

teşvik tedbirlerinin alınmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye'nin, AT’ye tam üye olmadan rekabet edilebilmesi 

için sektörle ilgili alınması gereken diğer politika tedbirleri 

alt sektörler itibariyle özetlenmiştir. 
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Hom Deri 

a) ülkemizde var olan ırkların, deri sanayine 

yarayışlı olanları çoğaltmalı; ıslah besleme tekniklerinin 

geliştirilmesi ve sağlık koruma çalışmalarında et üretimi yanında 

deri sanayinin ihtiyaç duyduğu standartlara uygun ham deri 

kalitesinin iyileştirilmesine de dikkat edilmelidir. 

b) Süt danası ve erken kuzu kesimi önlenmelidir. 

c) Ham derilerde kesim, yüzüm ve koruma 

hatalarına bağlı kayıpların önlenmesi için eğitim ve uyarılarla 

yasal tedbirler birlikte alınmalı, kaliteli ham deri üretimine 

prim verilmelidir. 

d) Et ve Balık Kurumunun deri ekspertiz 

raporlarında, deri hastalıkları ile ilgili bilgilere ayrıntılı 

yer verilmeli, deri hastalıklarının yoğunlaştığı bölgeler ve 

hastalık çeşitleri dikkate alınarak bir deri haritası 

çıkarılmalıdır. Böylece deri hastalıkları ile mücadele, bu harita 

verilerine dayanarak sö^ onusu hastalık bölgelerinde 

yoğunlaştırılmalıdır. 

e) Yurtiçi ham deri üretimini olumsuz etkileyen 

canlı hayvan ihracatı önlenmelidir. 

f) ülkeye özgü ırkların deri yapılarını gösteren 

atlaslar süratle çıkarılmalıdır. 
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g) Hem üreticiyi koruma ve teşvik, hem de 

sanayiciler ve tüketiciler açısından önemli olan istikrarlı bir 

fiyat politikasını sağlayacak ve büyük kayıplara neden olan ham 

deri depolarının eksikliğini giderecek bir "Ham Deri Ofisi" 

kurulmalıdır. 

h) Ülkemizde hayvancılığın teşviki için daha 

etkili tedbirler alınmalıdır. 

Deri İşleme Sanayii 

a) Sanayinin finansal sorunlarına köklü ve 

kalıcı bir çözüm bulunabilmesi amacı ile kısa zamanda bir "Deri 

İhtisas Bankası" kurulmalıdır. Bu banka, yalnızca deri işleme 

sanayiini finanse eden bir kurum olmayıp, tüm deri sektörünün 

finansal sorunlarına çözüm getirebilmelidir. 

b) İthal edilen kimyasal maddelere uygulanan 

gümrük ve fonlar kaldırılmalıdır. 

c) Yurtiçinde üretilen kimyasal maddelerin 

kalitesinin geliştirilmesi ve standardizasyonu için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

d) önemli miktarlara varan kalitesiz ham deri 

ithalatı önlenmelidir. 
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Deri Giyim Eşyası 

a) Kaliteli üre.tim teşvik edilmelidir. 

b) Deri giyim eşyası ihracatında parça başına 

göre verilen teşvikler değer esasına oturtulmalıdır. 

c) İhtiyaç duyulan vasıflı eleman ihtiyacını 

karşılayabilmek için mesleki eğitim veren teknik okullar 

açıİmalıdır. 

Kürk Konfeksiyon 

a) Kürk hayvanı çiflikleri kurulması ve 

geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Yeni olan bu konuda veteriner 

hekimlerin yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

b) Yeteri kadar gelişmeyen kürk işlemede, yeni 

teknolojilerin ülkeye getirilmesi ve bu konuda kimyagerler 

yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

c) Kürk konfeksiyonda ihtiyaç duyulan yetişmiş 

eleman sıkıntısının giderilebilmesi için tek"ik okullar 

açılmalıdır. 

d) İlgili Bakanlıkça, /lanma jsulleri ve 

zamanlarındaki aksaklıkların gideri ıesi iç gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
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e) Yerli kürklerden yapılan konfeksiyon 

ihracatında Tarım Orman ve Köyişleri Bakan lığından izin alma 

mecburiyeti kaldırılmalıdır. 

f) Ham kürk ve işlenmiş kürk ithalatına 

uygulanan gümrük vergisi ve fonlar kaldırılmalıdır. 

Oeri Eşya (Saraciye) 

a) Saraciyelik deri standardı hazırlanmalı ve 

zorunlu olarak uygulanması sağlanmalıdır. 

b) Kalite ve yaratıcılığı geliştirebilmek için 

ihtiyaç duyulan eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki 

eğitim veren okullar açılmalıdır. 

c) Küçük mekanlarda üretim yapan işletmelerin 

desteklenerek, rasyonel çalışacak birer işletme haline gelmesi 

sağlanmalıdır. 

Ayakkabı Sanayii 

a) Çok dağınık olan yarı makineleşmiş ve 

makineleşmemiş kuruluşların desteklenerek, gerekli yatırımları 

yapmalarına olanak vermek suretiyle rasyonel çalışacak birer 

ünite haline gelmeleri sağlanmalıdır. 

b) İşkolundan gelen talebin yetersiz olması 

nedeniyle yan sanayinin gelişmemesi sonucu üretilen malzemeler 
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dünya standartlarına uygun değildir. Ayakkabının kalitesini 

önemli ölçüde etkileyen gerek yüksek vasıflı malzemelerin, 

gerekse tanınmayan uluslararası normla malzemelerin daha az 

maliyetle temini ve yaygın şekilde kullanılabilmesi için, bu 

malzemelerin ithalatında uygulanan gümrük ve fonlar 

kaldırılmalıdır. 

c) Ayakkabı makinalarının yer aldığı gümrük 

tarife ve istatistik pozisyonları başka işkollarında kullanılan 

makinaları da kapsadığından, gümrükleme esnasında bu konuda 

karşılaşılan zorluklar giderilmelidir. 

d) Ayakkabı sanayinin gelişmesi için alınacak 

tedbirler kararlaştırılırken, yüksek öğretim ve işkolu 

temsilcilerinden oluşan bir heyetin danışmanlığına da müracaat 

edilmelidir. 

e) Bu işkolunun özendirilmesi ve hızla 

gelişmesini sağlayabilmek için verilecek yatırım teşviklerinde 

tüm illere geri kalmış yöreler statüsü uygulanmalıdır. 

f) Yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri 

takibedecek, üretimin norm, standart ve kalite kontrolünün 

tüketici açısından gerçekleştirecek ve sanayicilere danışmanlık 

hizmeti verecek bir "ayakkabıcılık enstitüsü" kurulmalıdır. 

g) İlgili Bakanlıkça, sanayi için gerekli elemanın 

yetiştirilmesi amacıyla meslek okulları acilen açılmalıdır. 
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ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ 
Ö.İ.K ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 . üretim 

A. Kapasite 

Kereste Sanayii’nin son yıllarda yapılmış bir 

sayımı bulunmadığından, 1981 yılında, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmış olan Orman 

Sanayi Envanteri, Özel İhtisas Komisyonu çalışması baz olarak 

alınmıştır. Son yıllarda, verilen teşvikler ve ithal malı 

hammaddenin piyasada çoğalması nedeniyle büyük kapasiteli 

tesislerde artış görülmektedir. Envanterin yapıldığı yıldan bu 

yana bazı küçük tesislerin de kapandığı müşahade lilmiştir. Bu 

durumda, kereste sanayiinin toplam kapasitesinde bir değişme 

olmcsa bile, niteliğinde sermaye yoğun ve büyük kapasitıli 

tesislere doğru bir gidiş gözlenmektedir. 

Ülkemizde irili ufaklı toplam 8000’e yakın kereste 

fabrikası bulunmakta olup, bunların toplam kapasitesi 12 milyon 

m3/yıl tomruk civarındadır. 1981 Yılı Sanayi Envanteri’ne göre 

kapasite kullanım oranı özel kesimde % 30, kamu esiminde % 55 

dolaylarında bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda ülkemize büyük 
/ 

miktarda ithal tomruk girmesi ve bunların tamamana yakın bir 

bölümünün orta ve daha ziyade büyük kapasiteli tesislerde 

işlenmesi, bunun yanında büyük kapasiteli kereste fabrikalarına 

yapılan yatırımların artması, büyük kapasitel özel sektör 



fabrikalarının kapasite kullanım oranlarında artış olduğunun 

göstergeleridir. Amprik bir yaklaşımla kcınıu ve özel kesime ait 

büyük kapasiteli fabrikalarda kapasite kullanım oranının AT 

ülkelerine yaklaştığı söylenebilir. 

Levha sanayiinde faaliyet gösteren fabrikaların 

adet, kapasite ve kapasite kullanım oranları şöyledir; 

Adet Kapasite KKO {%) 

Ağaç kaplama 33 50 milyon m2/yıl 63-74 

Kontrplak 20 122.000 m3/yıl 35-37 
(D (1) 

Yonga levha 27 1.474.000 ın3/yıl 73 

Lif levha 3 52.600 rn3/yıl 90 

MDF 1 58.000 m3/yıl 41 

Emprenge sanayiinde ülkemizde 19 Emprenge 

Fabrikası bulunmakta olup, bunların toplam kapasitesi 572.000 

rn3/yıl ortalama kapasite kullanım oranı ise % 30’dur. 

Parke sanayiinde kurulu ■ kapasite tam olarak tespit 

edilememekle birlikte bu sektörde kapasite kullanım oranının $ 

60’ın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Mobilya sektöründe kurulu kapasite kesin olarak 

tespit edilememekle beraber, bu sektörde faaliyet gösteren 

işyerlerinin 200.000 adedin üstünde olduğu tahmin edilmektedir. 

(1) 300000 m3/yıl kapasiteli, 6 fabrika çalışmakta olup bu rakama 
dahildir. Ancak bunlar kapasite kullanım oranında gözönünde 
tutulmamıştır. 
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B. üretim Tekniği 

Kereste sanayiinde ikili yapı gözlenmektedir. Emek 

yoğun ve sermaye yoğun tekniklerin bir arada bulunduğu bu 

sektörde, genellikle büyük kapasiteli tesisler sermaye-yoğun 

tekniklerle çalışmakta olup, bu tesislerde işgücü verimliliği 

fazladır. 

Levha sektöründe; yonga levha, lif levha ve MDF 

üretimi sermaye yoğun üretim tekniklerini zorunlu kılmamaktadır. 

Ancak bunların hammadde ve mamul madde maniplasyonları bazı 

fabrikalarda emek-yoğun tekniklerle yapılmaktadır. Kontra ve 

kaplama fabrikalarında da üretim prosesinin müsaade ettiği 

nispette emek-yoğun teknikler kullanılmaktadır. işgücü 
t 

verimliliği bazı kontraplak ve kaplama fabrikaları dışında Avrupa 

Topluluğu ülkeleri seviyesindedir. 

Emprenge sanayiinde üretim teknikleri Avrupa 

Toplulukları ülkelerine yakın bir seviyededir. 

Mobilya sektöründe, en ileri teknoloji ve küçük ve 

ilkel orta işletmeleri yan yana çalışmaktadır. 

C. Teknoloji Seviyesi 

Kereste sanayiinde teknoloji seviyesi, küçük 

kapasiteli tesislerde düşük, orta ve büyük kapasiteli tesislerde 

ise genellikle orto düzeydedir. 
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Levha sanayiinde, levha ürünleri alanında faaliyet 

gösteren fabrikaların teknolojik seviyeleri genellikle Avrupa 

Toplulukları ülkelerinin seviyesindedir. 

Emprenge sanayiinde, sektörün teknolojik seviyesi 

Topluluk ülkelerinin üretim teknolojik seviyelerine yakindır. 

Mobilya sanayiinde teknolojik seviye küçük ve 

büyük kapasiteli tesislerde değişiktir. Büyük tesisler genellikle 

AT ülkeleri seviyesine yakındır, 

D. Üretim Maliyetleri 

Kereste sanayiinde üretim maliyetleri aşağıda 

belirtilen şekildedir. 

Maliyet unsurları; 

* 

Hammadde 77-79 

Direkt işçilik 3-4 

üretim giderleri 12-13 

Pazarlama giderleri 2 

Yönetim giderleri 4-5 

Levha sanayiinde, üretim maliyetleri aşağıda 

belirtilen şekilde dağılmaktadır. 
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Ağaç Kaplama Kontrplak 
Yonga 
Levha 

Lif 

Levha Kayın Meşe Kavak Kayın MDF 

Hammadde AA 60 58 63 A6 31 30 

Direkt 

işçilik 13 9 7 6 3 3 6 

Üretim 
giderleri Al 31 3A 29 32 60 39 

Pazarlama 

giderleri 1 - - - 1 1 7 

Yönetim 

giderleri 1 - 1 2 V 5 3 

100 100 100 100 100 100 100 

Emprenge sanayiinde tasarı üretim yapıldığı için 

bu sektörde işletme sermayesi sıkıntısı çekilmemektsdir. 

Maliyet unsurlarının dağılımı da aşağıdaki gibidir. 

* 

Emprenye maddesi 67 

Direkt işçilik 7 

Üretim giderleri 22 

Yönetim giderleri A 

100 

Parke sanayii'nde maliyet unsurları aşağıda 

belirtildiği şekildedir 
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Maliyet Unsurları ($) 
Kayın Meşe 

Hammadde 77 81 

Direkt işçilik 5 4 

üretim giderleri 15 13 

Pazarlama giderleri 1 1 

Yönetim giderleri 2 1 

100 100 

Mobilya sanayiinde irili ufaklı işletmelerin 

yanyanax çalışmaları nedeniyle, çeşitlilik gösteren maliyet 

unsurları, çok genel bir yaklaşımla şöyle dağılmaktadır: 

Orta Seri 

Küçük Büyüklükte Halde üretim 
İmalathaneler Fabrikalar Yapan Fabrikalar 

Hammadde ve malzeme 45-50 35-40 25-35 

İşçilik 4 0-45 30-35 20-30 

Genel üretim ve 

yönetim giderleri 10 25-30 35-45 

E. Finansman 

Kereste sanayiinde, finansman konusunda, güçlü bir 

işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Girdiler ve pazarlama 

açısından dışa açılan büyük kuruluşlar bu sıkıntının üstesinden 

gelmektedirler. 
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Levha sanayiinde, son yıllarda tomruk ve odun 

fiyatlarıyla kimyasal maddelerle görUlen fiyat artışları, levha 

sektöründe işletme sermayesi ihtiyacını arttırmıştır. Bu artışlar 

kredi kullanarak işletme sermayesi temin eden firmaları güç 

durumda bırakmaktadır. Diğer taraftan son yıllarda kurulmuş ve 

dış borçlarını bitirememiş kuruluşlar da kur farkları nedeniyle 

finans darboğazına girmişlerdir. 

Emrenge sanayiinde fazla üretim yapıldığı için bu 

sektörde işletme sermayesi sıkıntısı çekilmemektedir. 

Parke sanayiinde, finansman açısından fazla bir 

sorun bulunmamaktadır. 

Mobilya sanayiinde, genellikle küçük ve büyük 

tesisler halinde olduğu için bariz bir finans sorunu 

bulunmamaktadır. 

F. Kalite 

Kereste sanayiinde, dışa açılmış olan büyük 

şirketler giderek uluslararası kalite düzeylerine de 

çıkmaktadırlar. Bazı fabrikalar kaliteyi yükseltmek amacıyla 

kurutma fırınları tesis etmektedirler. 

Levha sanayiinde, MDF ve lif levha’da ulaşılan 

bugünkü kalitelerimiz ihracat yapmaya yetmektedir. Yonga levha ve 

kaplamada da aynı kaliteye ulaşılması mümkündür. Kontraplakta 
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kalite büyük ölçüde hammaddeye bağlıdır. ülkemizde iyi kalite 

tomruk bulunmadığı için dış piyasadaki kalite ve fiyat 

tutturulamamaktadır. 

Emprenge sanayiinde, kalite yönünden herhangi bir 

darboğaz bulunmamaktadır. 

Parke sanayiinde de, kalite yönünden herhangi bir 

sorun bulunmamaktadır. 

Mobilya sanayiinde kalite açısından yeterli bir 

birikimi mevcuttur. 

G. istihdam 

Kereste sanayiinde, yeterli sayıda yetişmiş eleman 

bulunmaktadır. 

Levha sanayiinde, idari ve teknik kadrolarda 

yetişmiş yeterli eleman bulunmaktadır. 

Emprenge sanayiinde, istihdam yönünden herhangi 

bir darboğaz bulunmamaktadır. 

Parke sanayiinde de, yeterli sayıda eleman 

mevcuttur. 

Mobilya sanayiinde de istihdam ve yetişmiş eleman 

yönünden işleri aksatacak bir sorun mevcut değildir. 
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2) Tüketim-Yurt içi talep-Dış Ticaret (ithalat-ihracat) 

ürün Cinsi Birimi (1000) Yurt içi talep İthalat îhracc 

Kereste m3 3997 18, 5 46 

Parke m2 1776 - -

Kontrplak m3 61 - -

Lif levha m 3 47 -
-

Yonga levha m3 498 - -

Mobilya adet 9585 . - 59 

Kaynak: DPT (1986), 1986 Yılı Prog., Yayın NO: DPT: 2019, ANKARA 

Bu verilere göre, mevcut kapasite talebin Üzerindedir. 

Diğer taraftan 1987 yılında dış ticaret canlanmış olup, MDF ve 

Lif levha ihracatımız artmıştır. Bunun yanında bir miktar 

kontrplak ithalatı olmuştur. 



IX. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UY'UMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, G5TİP 1LERİ İTİBARIYLA NE 
ŞEKİLDE ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MUHTEMEL ETKİLERİ 

1) Gümrük İndirimine Gidilmesinde Sakınca Olmayan Maddeler: 

GTİP Madde Adı 

44.01.00 Yakmaya mahsus agcçlar 

44.03 Yuvarlak ağaçlar 

44.09.20 Plaka ve küçük parçacıklar halinde kağıt hamuru 
imalinde kullanılan odunlar. 

44.09.10 Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar. 

44.09.30 Baston, şemsiye, kamçı ve alet sapları vb. eşya imaline 
elverişli ağaçlar. 

44.09.90 Diğerleri 

44.11 Ağaçtan veya diğer bitkisel maddelerden lif panolar. 

44.12 Ağaç yünü, ağaç unu 

44.14 Kalınlığı 5 mm. veya daha az olmak üzere sadece 
dilinmiş, yaprak açılmış veya uzunlamasına biçilmiş 
ağaçlar; aynı kalınlıkta kaplamaiık ağaçlar ve 
kontrplak yapmaya mahsus ağaçlar. 

44.15.10 Kaplama tahtalar ve üzerine kakma yapılmış tahta. 

44.16 Hücreli ağaç panolar 

44.17 Islah edilmiş ağaç panolar 

44.24 Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır levozımatı. 

44.25.20 Ayakkabı kalıpları 
/ 

13.02 60 melaka, sakızlar, reçineler, pelesenkler. 

14.01 Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan bitkisel 
maddeler. 
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14. 05 

44.28 

2. 

GTtP 

44. 04 

44. 05 

44. 07 

44. 13 

44.15.21 

44.15.22 

44. 18 

44. 19 

44.20 

44.21 

44.22 

44.23 

44.25 

44.26 

44.27 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya bulunmayan 
müstahsallar (ikincil orman ürünleri) 

Ağaçtan mamul diğer eşya 

Gümrük İndirimine Kısa Dönemde Kademeli Olarak 
Gidilmesinde Yarar Görülen Maddeler 

Madde Adı 

Kare veya dikdörtgen şeklinde kabaca yontulmuş veya 
biçilmiş ağaçlar. 

Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilimlere ayrılmış veya 
yaprak halinde açılmış kalınlığı 5 mm’den fazla olan 
ağaçlar. 

Ağaçtan demiryolu traversleri 

Rendelenmiş, lambalanmış, yiv ve set aşılmış, 
pervazlanmış, tesfiye edilmiş veya benzeri işlemlere 
tabi tutulmuş ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları 
dahil) 

Kontrplak 

Kontrtabla 

Yonga levha, talaş levha, lif levha vb. 

Ağaçtan çubuklar ve pervazlar 

Ağaçtan çerçeveler 

Ağaçtan büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, 
silindir sandıklar v - tamamlanmış benzeri ambalajlar. 

Ağaçtan her cins fıçı ve kovalar ve diğer fıçıcık 
mamulleri. 

Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama 
parçaları. 

■* 

Ağaçtan aletler, alet gövde ve sapları, fırça gövde 
sapları. 

Tornalanmış ağaçtan masuralar, makaralar, bobinler vb. 

Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oyması mamulleri 
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94.01.21 Ağaçtan oturmaya mahsus mobilyalar 

94.03.11 Ağaçtan diğer mobilyalar 

94.04.23 Ağaçtan oymalar 

III. TÜRKİYE’NİN AT'NA TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLE İLGÎLl 
ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ 

Tomruk ithalinin gümrükten muaf olarak yapılması 

yerinde olmuştur. Aynı şekilde yakacak odunun da gümrükten muaf 

olarak ithali gereklidir. 

ülkemizde kereste ve levha ürünlerinin en önemli sorunu 

hammaddedir. Son yıllarda tomruk ithalatının giderek artması 

kereste, kontrplak ve kaplama sektörlerinde bu sorunu 

hafifletmiştir. 

- Mobilya sektörünün dış rekabete dayanabilmesi ancak 

mobilya girdilerinin gümrüksüz ithali ile mümkündür. 

Kamu ve özel kesim ile üniversitenin katılacağı 

bir "Mobilya Araştırma ve Geliştirme Merkezi" 

kurulmalıdır. 

Avrupa Topluluklarına tam üyelik durumunda bu 

sektörde, gerekli tedbirlerin alınması ile olumsuz etkilerin 

oluşmayacağı tahmin edilmektedir. 
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KAĞIT SANAYİİ 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN A.T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMU İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 . Üretim 

Türkiye'deki kağıt tesisleri 1935’den bu yana kamu 

tarafından, 1960'lardan bu yana kamu ve özel sektör tarafından 

sanayileşmeyi başlatma ve sürdürme amacıyla, kısıtlı kaynak ve 

sınırlı bir iç pazar potansiyeline göre kurulmuş, ancak son on 

yıl içinde kısıtlı da olsa dış satıma yönelebilme çabasına 

girmişlerdir. AET’deki kağıt tesisleri ise, çok daha uzun bir 

gelişme süreci içinde, ekonomik-sosyal ve kültürel gelişmişlik 

düzeyi ve satınalma gücü yüksek, 260 milyon nüfuslu bir pazara 

hitap edebilecek biçimde şekillenmiştir. 

A. Kapasite 

1986 yılında kurulu kapasite:1 milyon ton civarın¬ 

dadır. Üretim, 700 bin ton olup kapasite kullanım oranı ?£ 70’dir. 

B. üretim Tekniği 

Bu sektörde Üretim, daha çok sermaye yoğununa 

bağlıdır. AT ülkelerindeki kağıt imalatı yapan kamu ve özel 

kuruluşlarının, maliyetleri düşürmeye yönelik her türlü yenilik 

ve imkanların azami ölçüde yararlanıldığı makina, malzeme, işgücü 

ve kaynak kullanımı ile verimlilik sınırlarını sürekli 

zorlamalarına karşın, imkanlarını rantabl bir biçimde uygulamaya 

koymada yapısal sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yararlanma, bu 

sorunların çözümüne bağlı olarak zaman içinde ve sınırlı biçimde 

sağlanabilmektedir. 
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C. Teknoloji 

Yeni kurulan bazı tesislerde yüksek, diğerlerinde 

genellikle orta ve özel sektöre ait 20 dolayında tesiste düşük 

seviyededir. 

D. üretim Maliyeti 

Tesislerin yatay entegrasyon durumuna ve kağıt 

türlerine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle maliyette en 

büyük payı enerji ve hammadde oluşturmaktadır. 

1986 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle SEKA ve özel 

sektör kağıt türlerinin maliyetleri elde edilmeye çalışılmış, 

ancak gerek tümünden bilgi elde edilememesi, gerekse elde edilen 

bazı türlerin aynı bazda mukayese edilebilir seviyede olmaması ve 

AET’ye ait kesin bilgilerin olmayışı nedeniyle bu yönde tam bir 

analiz yapma imkanı sağlanamamıştır. 

Ancak, bir fikir verme bakımından bazı tesisler ve 

türler temel alınarak, "ağırlık ortalama" yöntemiyle yapılan 

hesaplamalar Tablo: 1 ’de sunulmuştur. Özel ve kamu kuruluşları 

arasında Tablo:1’de görülen maliyetin bileşkeleri hakkındaki 

gözle görülür farklılaşma, hesaplamalarda ihtiva edilen kağıt 

türlerinin, teknolojilerin ve üretim İpeklerinin farklılık 

arzptmesine atfedilebilir. Kabu üretiminde gazete ve torba kağıdı 

ile sigara kağıdı büyük ekseriyeti teşkil ederken özel sektör 

üretiminde, beyaz sülfit, I. hamur perle, normal ve beyaz hutbak, 



saman ve Y.K. fluting, test layner ve temizlik tipi kağıtlar 

mevcuttur. 

TABLO : 1 

ÜRETİMDE MALİYET UNSURLARININ 
TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ NİSPETLERİ ($) 

* 

ÖZEL 

* 

KAMU 

** 

GENEL 

Hammadde 69. A 31 .9 36.6 

Enerji 18. 0 36.5 3A. 1 

Diğer 12.6 31 . 6 29.3 

* Sektördeki kuruluşların cari üretimleri nispetinde ağırlık 
ortalama 

** ülke genel üretimindeki özel ve kamunun payları ile ağırlıklı 
ortalama 

E. Finansman 

Genellikle finansman masraflorının (kredi 

faizleri) çok yüksek oluşu, yeni yatırımları engellemektedir. Bu 

nedenle daha çok iç bünyeye yönelik iyileştirmelere ve kalite 

yükseltilmesine gidilmektedir. 

F. Kalite 

1960’lı yıllardan itibaren, kağıt sanayiinin 

planlı dönemde başlayan hızlı gelişmesi sırasında, AT ve dünya 

standartlarına uygun bir kalite düzeyi amaçlanmıştır. Bazı 



tesislerde ve ürünlerde bu düzeye erişilmekle birlikte, AT 

menşeli ürünlerin kalite düzeyi en yüksek olanlarında 

farklılıklar şunlardır. 

* Daha kaliteli hammadde ve ara madde kullanımı, 

* En son ve ileri üretim tekniği uygulanması, 

* Daha ileri finisaj, 

* Etkileyici ve çekici ambalaj dizaynı ve baskısı, 

* Kalite güvenini simgeleyen, prestij ve statü 
sembolü kuvvetli marka. 

Bu farklılıklar tüketicilerin ihtiyaçlarını ve 

tercihleriyle uyumlu olması ve zaman içinde sürekli 

geliştirilmesi gereken faktörlerdir. 

G. İstihdam 

Halen kağıt sektörüne ait 32 tesiste (kamu+özel) 

385 mühendis, 1535 idari personel, A.9A6 vasıflı ve 7.559 düz 

işçi olmak üzere 1^.502 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakama 

SEKA Genel Müdürlük personeli ile SEKA Bolu Müessesesi personeli 

dahil değildir. 

2. Tüketim ve Yurtiçi Talep 

Ana mallar itibariyle yurt içi üretim ve talepleri 

tablo ?./a, 2/b, 2/c, Z/ü, da incelenmiştir. Buna göre 1971 

yılında 3A2.248 ton olan kağıt-karton talebi (tüketim), 



üretimindeki artışa paralel olarak 1982 de 591.575 tona, 1985 te 

de 733.551 tona ulaşmış bulunmaktadır. Talebin 1990’da 927 bin 

tona ulaşması beklenmektedir. 

Kağıt Sektöründe’ki iç ve dış pazarlarda görülen 

kinci rekabet sonucu, stok seviyelerini düşürmek için üretimin 

kısıtlamasına gidilmesi, özel sektörde yönetim sorunları yüzünden 

iki büyük tesisin (Biksan 42.000 t/y, Ankara Karton 20.000 t/y) 

üretim yapamamasına neden olmuştur. 

Ayrıca son yıllarda kağıt-karton ihracatı giderek 

artmış, özellikle kraft torba kağıdı, kraft layner gibi 

kağıtlarda bu artış kendini daha çok hissettirmiştir. Bu arada 

kağıttan mamul eşya (Kraft torba, oluklu mukavva kutu v.b.) 

ihracatı da artmış bulunmaktadır. 

Talepte Daralma 

Yurt içi kağıt-karton talebi gerek ekonomik 

nedenlerle, gerekse teknolojik yapısal değişiklikler (Kese kağıdı 

yerine naylon torba, bürolarda karton klasör, dosya gömleği v.b. 

yerine plastik eşyanın ikamesi, bilgisayar kullanım alanının 

genişlemesi v.b.) sonucu 1985 yılında 1984 yılına nazaran bir 

miktar gerilemiş, dolayısıyle 1984 yılında 737 bin ton olan 

kağıt-karton tüketimi 1985 yılında 734 bin ton seviyesinde 

gerçekleşmiş, 1986 yılında ise özel sektördeki üretim artışına 

paralel olarak 804.160 ton seviyesine ulaşmıştır. 
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'Tablo: 21 A 
SLKA'NİN TILLAM (OM KASİT-KAATCH UMTIK DURlHJ 

NUCSLSİ MlıiaiT 

MCIT-fiMTIM İ.TU8U 

TA?I TAİI iasioi 

Ca20£ KAĞIDI 
ŞAKİLİK KA£ITLAA 
Oluklu auk.ka£!0I 

KA8I1HAI 
SIMM Vt IfCÎ Û2.KA8 

T I P l AH.. 

J f71 1*72 1*71 1*74 

BIRlNıTM 
1*17 

1985 1*84 PMGfiflfl 

44,114 44,28? 38,424 M,127 37,131 41 ,842 34,723 21,744 31 ,130 32,84 4 33,51» 43,174 44,372 4*.73? 3», 50 8 3 4,833 43,438 
7,142 3,943 12,737 24,221 14,»48 11,412 17,048 21,798 24,588 22,»5» 22,»41 15,38» »,23» 3,4»! 18,898 7,457 * 

21 ,811 23,341 28,8*3 I»,444 t»,241 78,8»» 21,721 73,7*8 22,743 24,12» 27,442 24,01» 21,418 25,»13 73,725 23,843 73,882 
17,17i 18,188 14,782 15,318 14,8*4 18,404 24,144 18,432 23,34» 78,023 17,933 13,43» 13,71» |7,74l 13,43» U.317 21,»54 
28,843 25,883 28,133 24,423 25,004 21,837 74,417 27,834 I»,»13 24,»84 23,431 24,213 24,117 27,432 24,315 24.540 24,340 

»14 1,274 2,873 1,»7| 2,144 2,17? 2,l»4 2,343 2,85» 2,104 2,32? 2,423 7,174 2,350 2,t»f 473 788 

11»,944 II»,831 114,414 118,418 114,043 114,534 124,34» 124,373 125,484 128,887 128,098 1 31 ,85» II»,731 126,372 116,275 10»,»27 115,338 

MUESSLSL AOhOAümi 

YA2I 1A8I KAfilDI 
MS1LI8 KAfiiILA* 

TOUtt MCI01 

OLUKLU NUK.KA6I0J 
KAH (HM 

TOPLAN.. 

»74 3,*54 20,512 27,10» 33,107 35,323 34,»29 32,303 30,IS» 32,214 38,302 $3,933 38,328 38,45* 2»,848 31,42» 39,449 
4,174 
l,»28 

3,028 
I ,»01 

1,703 4,870 »,177 8,5»? 7,4»» 8,347 7,737 4,»42 7,64 

6 15,671 12,124 17,685 13,985 14,787 
317 3,408 5441 9,114 13,434 »,74» 9,426 

6 

11,315 
19,4?» 15,942 28,282 15,487 14,271 

7,047 

7,113 
1,322 

3,168 

4,098 
24,31» 14,438 I»,352 13,8»» 18,428 

18,3»» 12,433 16,»24 15,»38 l»,*»3 18,40» 28,24» 24,4 

»24 25,445 42,945 52,147 43,088 72,721 77,992 44,242 43,107 44,94» 74,»43 81,140 71,742 83,333 70,711 7»,33? 73,611 

NJESSLSf Mİ AKSU 

YA2I TABİ KAfilDI 
M2F1E KAŞIDI 33.341 3»,31» 78,843 71,441 71,138 AB,193 71,430 33,834 41,637 43,143 43,084 41,433 41,100 40,324 48,643 34,381 40,866 

33.341 39,31» ?0,e43 71,441 71,134 48,193 71,430 33,034 41,032 43,043 43,984 41,433 41,100 40,324 50,713 54,301 «0,999 

ruf SSL 54 AÛI:8rtLlKESİK 

YA2I TMI KAfilDI 

fiMCTL KAfilDI 
0 7,137 1,330 I 

42,130 44,011 73,934 49,72» 84,593 88,984 »8,(10 

I 42,130 44,011 78,934 09,72» »1,730 »1,?4< »fi 81 

NUESSESL MliCATCtftt 

VBSİL U KAfilllM 

KMn TOfiM KASI01 
OLUKLU NUK.KAfilDI 

332 3,20? 4,484 11,782 5,403 4,474 4,720 3,455 
25,4 2 8 50 , 34» 40,178 47,413 44,905 34,848 41,544 44,05» 42,844 34,444 44,794 50,473 
14,424 4,754 14,5?» 11,040 9,383 8,983 111,458 . 4,571 

2,473 3,127 3,343 2,»2? 
15,503 47,327 54,5o0 40,114 

0 4,334 2,41? 4,584 5,148 4,80? 

41,394 55,444 57,134 5»,005 57,495 52,517 44,004 57,371 4L.8B4 43,138 57,398 54,74? 52,740 55,402 44,705 47,948 45,010 

nuesscsc AOMAuetı? 

Kttn lûftâft KAfilDI 

OLUKLU rUC.KAfi. 
1.440 4,770 43,045 45,375 55,»0» 

534 il, 452 9,028 44, 17» 45,110 

1,999 48,222 72,073 89,504 100,» 

İUESSLSL ACI.KAÎTKrtHJ 

SIMM VE ma 02.KAC. 302 1,18? 3,385 4,100 

SLKA (K04SOLIDC) 

YA2J TABİ KAfilDI 45,112 48,154 3»,131 57,934 71,»37 77,145 71,452 41,047 41,18» 44,572 71,121 82,117 82,492 88,î»4 79,373 47,44? 84,|)« 
(A?Fil KA6I0ı 40,503 45,442 82,052 »5,482 (4,02* 7»,405 88,478 77,424 67,420 84,022 128,177 143,433 !4»,?»3 155,531 144,334 150,864 150,010 

SA*'.'! '« KAfil'ıA* 73,775 28,758 24,280 21,721 ?»,3ı 34 , 742 33,503 7».128 34,045 39,150 41,41» 34,434 31,94» 34 , 571 34,(81 31,900 32,28? 

iS/U :d6A (MIDI .*?• 52,277 42,0?» 48,222 44,9. 34,848 52,87* 64,05? 42,844 34,444 44,794 30 , 473 120,927 89,53? 111,010 
olu.. fuc.KftfiiC: 31,440 38,114 43,505 43,435 41,244 42,174 54,18i 11.145 43,988 33,51? 'M 45,373 3’,477 33,192 43,341 84,031 41,950 
HA?1 (HM 28,145 24,708 3" 413 32,084 34,118 33,29! 34,384 ,;3i 24,»62 35.38J 3 , İ44 37,141 <2,753 47,42? 44,924 44,6?» 50 , 748 
SIMM Vt INÜ 1A6 »14 1,274 7. 3 1,971 2,144 7,172 2,194 2,343 2,05» 2,164 t ,522 2,423 2,174 2,452 4,080 3,858 4,700 

i E N ( L TOPl. '.»5,127 259,441 h 46 381,051 367,7i» 38»,»47 339,275 303,84? 300,71* 311,137 Vs \85 397,992 3»3,31? ‘il,184 471,18» 474,441 517,538 
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-LV7 

KA6IT-KARTIN GRUBU 1971 1972 1973 1974 1975 

Tablo : Z/B 
ÖZEL 5EKT0RLN YILLARA GORE KAGIT-KARTLN ÜRETİM DURUMU 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

BIRIM:T0N 

1986 

1987 
PROGRAM 

YAZI TABI KASIDI 11 0 0 97 1,011 1,011 2,205 3,678 2,311 2,489 2,279 3,535 4,877 18,348 38,453 46,009 62,065 
SARGIL1K KAĞITLAR 1,265 15,147 9,271 17,443 7,842 17,566 11,471 8,663 9,210 8,358 9,750 10,986 12,890 10,514 13,004 21,165 18,650 
TEMİZLİK KAĞITLARI 3,204 2,798 4,986 5,184 6,062 6,489 6,764 6,787 4,642 8,344 9,184 8,445 10,529 10,970 18,285 18,080 18,314 
OLUKLU MUK.KAĞIDI 4,856 2,747 8,684 3,500 7,939 16,008 42,398 47,618 54,343 68,677 54,415 67,291 88,476 105,899 97,527 104,688 150,500 
KARTINLAR 22,614 33,089 25,607 36,059 41,107 42,534 56,268 56,747 71,658 66,704 50,402 50,727 58,269 60,812 58,627 65,886 109,600 

TOPLAM  31,939 53,781 48,548 62,283 63,961 83,608 119,106 123,493 142,164 154,572 126,030 140,984 175,041 206,543 225,896 255,828 359,129 

KAGIT-KAKT1N GRUBU 1971 1972 1973 1974 1975 

SEKA VE ÖZEL SEKTORLN YILLARA GORE KAG1T-KART0N ÜRETİM DUR1MU 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

BIRIMıTON 

1986 
1987 

PROGRAM 

YAZI TABI KAĞIDI 45,112 48,156 59,138 58,033 71,948 78,176 73,857 64,745 63,500 69,011 74,100 85,642 87,569 106,744 116,826 113,651 146,903 
GAZETE KAĞIDI 40,503 65,462 83,052 95,682 86,098 79,605 88,478 77,624 87,620 86,022 128,17? 143,635 149,293 155,551 144,336 150,864 158,000 
SARGILIK KAĞITLAR 24,490 43,405 33,551 39,164 37,160 54,328 44,974 47,791 45,255 47,508 51,369 47,422 44,839 47,085 47,085 53,065 50,932 
TEMİZLİK KAĞITLARI 3,204 2,798 4,986 5,184 6,062 6,489 6,764 6,787 4,642 8,344 9,184 8,445 10,529 10,970 18,285 18,030 18,314 
KRAF7 TORBA KAĞIDI 25,628 52,277 42,079 48,222 44,917 36,843 52,879 46,059 42,846 36,464 46,794 50,675 46,963 104,097 120,927 89,537 118,000 
OLUKLU MUK.KAĞIDI 36,456 40,761 52,189 46,935 48,203 58,182 98,579 88,763 98,331 104,189 93,003 112,866 125,953 159,091 140,895 IBS,719 219,450 
KARTINLAR 50,659 59,289 59,040 68,143 75,225 77,825 90,654 93,203 98,620 102,087 86,466 87,868 101,024 108,439 103,551 112,715 160,368 
SİGARA we ince KAS. 914 1,274 2,073 1,971 2,144 2,122 2,196 2,363 2,059 2,104 2,522 2,423 2,174 2,652 4,080 3,858 4,700 

GENEL T 0 P l. 226,966 313,422 336,108 363,334 371,75? 393,575 458,381 427,335 442,873 455,729 491,615 538,976 568,344 694,629 695,985 730,489 876,667 



(Thousonds) 

İtfKirE NlN riLLAAA UkE KAGI1-MİTİM TIMEİİH W*LMU 

mit-mttim goubu 1171 1172 1423 1124 H23 1174 1177 1178 1171 l»M 1181 I7Î3 W13 1104 1185 1 »8* 

TAZI U8I M6I0I 41,-212 41,M2 21,412 41,824 72,284 82,440 82,133 72,334 48,718 81,141 13,38* 17,447 182,548 120,111 125,532 121.171 

M (TE M6IDI İl?.?» 11,441 84,124 13,131 14,871 181,741 127,413 121,111 132,341 157,385 138,388 177,»14 »54,381 173,241 147,718 188,310 
MGILll M6ITLAI 42,014 4/ ,044 42.218 44.132 45,187 28,174 51,73# 42,844 48,187 41,137 34,872 17,*23 44,541 45,207 44,171 45,12! 
TB1I21I* M6IİLAİ! 2,m 1,121 3,334 2,312 3,524 2,218 2,238 7,220 4,581 1,117 11,184 8,111 4,718 14,111 17,*17 11,013 
XHf\ T W M KMIOI 21,044 42,111 43,123 34,114 51,817 14,182 38,118 41,128 42,84* 48,801 71,133 72,223 41,388 14,328 184,371 11,038 
OLUKLU !*«.MSIOI n,«;ı il, m 32,411 48,831 41,281 38,182 »8,437 15,818 18,131 101,013 84,m 182,713 127,448 137,|4| 143,127 183,712 
m;hai *5.233 41.238 41,412 71,383 12,211 31,838 III,*30 12,412 182,778 103,771 74,733 78,402 181,133 124,221 111,387 174,711 
SIMM UE İNCE MS. 2,131 1, »12 1,211 3,'452 3,5*1 2,117 2,132 2,428 2,387 2;42l 4,184 4,811 2,841 3,1*7 4,473 4,848 

t E N 1 l 10 0 1. >42,24» 134,131 124,223 144,312 487,484 424,511 524,177 585,541 311,318 341.314 321,384 313,248 311,418 734,344 737,181 80*,1*0 

1'JKin'NIN fULAM W» MGI1-M*IW I1IMAİ 0C2.IMF 

IA6IT-MİNM GRJ9U 1171 1172 1171 1174 1173 1174 »177 1178 1171 1*40 IHI 1102 1*83 1184 11*3 1184 

M2I TA8I M6I0I 14,743 11,031 »,a»ı 5,115 4,141 4,552 1,273 4,048 7,821 13,271 13,»14 13,073 14,488 12.213 13,337 14,141 
WHİ MİI5I 74,118 11,03* 78 i 17,223 23,107 48,1lı 41,727 44,723 71,414 28.447 32.131 4,813 37,144 14,343 21,444 
Vttv'i.ll MS 11-.A* 18,782 8,741 7,014 7,337 4,783 11,403 1,341 1,114 13,134 233 1,431 3,«03 24 214 1,274 13,011 
IBlIZLU KASITLARI 0 0 0 1,328 3,341 »30 

KMF! I008A JtAilOI 1 8 0 8 e • 18,757 8 0 17,7*4 *8,<7î 2! 34} 1,417 18,402 1,343 4, *34 

(HIKUl NUK.M6I0I II 47 1 8 20 0 8 0 1 0 IH 1 52 2,884 1.2a 13,001 
»ATIMA* 13,442 723 10,400 1,314 7,042 11,247 11,333 4,874 4,138 3,948 1,182 1,402 4,031 15,128 »,»11 13.000 

SIMM UE İNCE KAG. 1.474 1,432 1,243 1,544 1,384 873 401 43 328 371 2,377 1.584 312 »H 1,002 287 

(EMEL 1001. 123,544 40.5*4 27,833 73,337 37,343 40,114 02,31? 43,023 41,372 10! ,304 *1,133 73,120 11,47$ »4,142 43,383 84,131 

TORKilE'NIN T ULAM GUI Mtll-MOKh IflMCAf MUM 

MSIT-KAITIM C0L8U 1171 1172 1173 1174 1173 1174 1177 1171 1171 im 1101 IH? 1181 '»84 1103 1184 

TA2I TA8I M6I01 8 1 8 12 II 32 0 0 8 0 4,128 421 1,722 m 123 1,143 
MZHİ 1*6101 8 0 18,771 18 33 20 0 0 1 0 8 « 0 n 104 i 3.828 
SAKIllI Mil UM 8 0 0 4,110 1.238 1,47» 43 12 0 8 22» 447 2.74* 44 71 . 7,313 
TEMİZLİK M6IİLA8I t 0 8 0 1 8 1 0 • 8 0 1 3,232 44 1,8» ı.a; 
KMTT İÛ*S* M* 101 0 0 1,808 5,411 8 0 1 0 0 8 9 1,1li 10,888 21,334 1.143 
OLUKLU NJI.M6I0I 8 0 8 t 0 8 l»8 130 0 2,311 0 11,013 4H 4,131 0,2!* 27,814 
M819AAI a 0 1 1 8 33 0 0 0 12? 8.233 11,074 »32 8 «4 1,347 
SIMM Vi İNCE M6. 8 0 8 0 0 0 0 1 0 0 t 1 13 8 311 24 

S £ N t L TOOL. 0 0 11,771 10,332 1,213 1,577 243 147 0 2.433 •2,381 24.238 11,433 28,043 22,183 <1,114 

Tablo : .'./D 

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÜRE KAĞIT-KARTON 
ÜRETİM VE TÜKETİMİ 
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3. Dış,Ticaret 

ülkemizde kağıt karton ithalatı genel olarak talebi 

karşılanmayan türlerde ve daha lüks kağıtlarda olmaktadır. Bu 

arada ihracatı teşvik amacıyla çıkartılan kararname uygulamaları 

nedeniyle ihraç edilmek kaydıyla ambalaj sanayiine hammadde 

olarak ithal edilen kağıt türlerinde de zaman zaman ithalat 

artışı izlenmektedir. İthal edilen bu tür kağıtların ne kadarının 

mamul madde (oluklu mukavva, kutu, kraft torba v.b.) olarak ihraç 

edildiği kesin olarak belirlenemediğinden bu miktarlar ülke 

tüketim (talep) rakamlarını da etkilemektedir. 

Bir ikinci husus ise; özellikle Doğu Bloku ülkelerinin 

uyguladıkları damping fiyatlarda ithalatı etkiliyebilmeleridir. 

Son dört yılın kağıt-karton ithalatı incelendiğinde; 1982 yılında 

73.120 ton, 1983 de 33.638 tor, 1984 de 86.942 ton, 1985 de 

63.305 ton, 1986 da da 86.959 ton ithalat görülmektedir. 

4. Stoklar 

Son yıllara gelinceye kudar kamu ve özel sektörde 

talebe bağlı olarak yüksek seviyede c'.an stoklar, son iki yıl 

için de gerek dış ticaretteki,gerekse iç talepteki artışlar sonucu 

büyük ölçüde azalmıştır. 
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GÜMRÜK İI'DİRÎr-lEKİNİlM GERÇEFLE5TİRTI rp.tl FrFÖT ALAFLAR GÜ-fLKİıC'İRİı'-tERİMİM TAKVİM jAa_AI\ffl5I GEFEKEN ft- 

Dış pazarlarda rekabet etme gücüne Kısa 5üreli Konmanın Yeterli 
ulaşamıyacağı düşünülen mallar Olacağı Düşürülen Alanlar 

GÜ-Hh       
TARİFE FÜZ . 

N3 TÜUHİ 

LB,01.7L. I.HAMUR KAGlT 
Ülkede kurulu kamu ve özel LB.01.7k I.HAMUR KAGlT 

LS.01.7A I.HAMUR KAGlT kağıt karton fabrikalarının 
L3.01.7L I.HAMUR KAGlT üretimi iç talebi karşılar 
A8.01.7A I.HAMUR KAGIT(PERLE) 7 seviyededir. Ancak özel tesis¬ 
AB.01.7A I.HAMUR OFSET lerin geerk yeni kurulmuş olma¬ 
AB.07.51 I.HAMUR KUSE ları geerkse ham madde (Selüloz) 
AB.07.59 I.HAMUR HAFİF KUSE yönünden dışa bağımlı olmaları 
AS.01.85 I.RESİM KAĞIDI nedeniyle bir süre daha mevcut 
AS.15.33 I.BANT KAGIDI(SERIT) 

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ 
rejimin devam etmesi gerekmektedir. 

AS.07.51 TİFDRUK MECMUA KAĞIDI 
AS.07.53 SAMUA KAĞIDI YOKTUR 
A6.01.75 II.HAMUR KAGlT Kamu sektörünce ülke ihtiyacına gö¬ 
AB.01.75 II. HAMUR KAGITCRENKLİ) re üretilmektedir. 
AS.01.79 III.HAMUR KAGlT II II II II 

AS.01.79 OKUL KİTAP KAĞIDI II II 

AB.01.79 
A8.01.79 

SARI OK.DEFTER KAG. 
III.HAMUR KAĞITLAR 

A3.01.7S PELUR BEYAZ Üretim ülke ihtiyacını karşılar se¬ 
A8.01.7S " RENKLİ viyededir. 
AB.01.76 11 KAĞITLAR f 

AB.01.91 KIYMETLİ KAĞITLAR TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ 
Ao.03.10 AYDINGER VE BENZ K. YOKTUR, İHTİYACI KA¬ 
AB.03.21 PARŞÖMEN K. DAR İTHAL EDİLMEKTEDİR 
AB.03.29 DİĞER K. 
AB.01.11 GAZTE K. İleri teknolojiye sahip tesiste ol¬ 
AS.01.11 II.GAZETE K. masına rağmen ancak ihtiyacı karşı¬ 

layabilmektedir. Kur farkları yük¬ 
sektir. 

KIRAFT AMB.Ksğ. 
ZARF 

İç piyasaya dönüktüı 

II. GL>RLK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 



GOSÜr 
TARİFE FGZ. 

NO 

<48.01.U9 
U8.01.57 
U8.01.57 
U8.01.56 
U8.01.5U 
U8.01.59 
U8.01.82 
U8.01.8Z 
U8.01.82 
U8.01.81 

U8.01.82 

U8.01.8S 

U8.Q1.99 

U8.07.59 
U8.05.29 
U8.01.U1 
U6.01.5j 
U3.01.97 
U8.01.9U 
US.01.96 
US.01.95 

U8.01.S6 

U8.Q7.5e 
U8.07.59 
U8.01.B7 

U8.07.le 
U8.01.89 
U8.01.35 
U8.01.99 
U8.0l.SB 
U8.Q1.S5 
U8.01.S5 
U9.01.S9 
U8.01.S6 
U8.01.89 

ua.oi.-3 
ue.oi.se. 

U8.Q1.ZD 
U8.Q5.29 
U8.01.73 

GÜ-FLK İPOİRİNfRİı'JİiNI CEFÇ>L£ŞTİRİL£EİL££EÜ fUTLAF GLFRİK İrOİHL'-LERİ/Jİ.' I 7PKUİ/-E SAvLATASI GErC-e; A_Cf 
Dış cayarlarda r-ıkacat etre gü±re Kısa süreli korumanın yeterli 
ulaşamiyscaçı Düşünülen mallar * olacağı cüşünülen alanlar 

TÜRLERt 

KARFT KAG. 
OIŞ AMBALAJ KAG. 
IH AMBALAJ KAG. 
DAHİL.AM8ALAJ M. 
MİHVER KAG. 
SRENZ KAG. 
NORM.SULF.SEL.K. 

SELÜLOZ KAG.TEKEL 
HUTBAK KAĞIDI 
BEYAZ SULF.SEL.K. 
RENKLÎ SULF.Sel.K. 
OD.HAMSUZ.SEL.AMB.K. 
BEYAZ KAPLIK KAG. 
RENKLİ ■ 
KAPLIK KAG. 
KOVANLlKfflSEL K. 
YUKSUKLUK KAG. 
VALS KAG. 
SİYAH MASKE KAG. 
SÜZGEÇ KAG. 
DİĞER KAĞITLAR TOPLAMI 
FORMİKA KRAFT KAG. 
FORM.KRAFT(LINTERLI) 
FORMİKA KAĞITLARI 
IV.TEMİZLİK KAĞITLARI 
V.KRAFT TORBA KAG. 
KRAFT LAYNER 
TEST LAYNER 
SAMAN FLUTING 
NSSC FLUTING 
SRENZ FLUTING 

İç piyasa ihtiyacı karşılanmaktadır. 
Rekabet imkanı doğabilir. 

Rekabet imkanı olabilir 

Üret, ülke iht. karşılar seviyededir. 

A.ET ile rekabet edebilir ancak te¬ 
sislerin yeni olması nedeniyle 
amortisman ve dış borcu vardır 

VI.OiJİU MK.K. 

EKisilL KM-..U'J 

kuş; epjst.k. 
kuş; kotjk 
«M3H. 
kuş; krm k. 
C05YPUK K. 
OCLN K. 
Bilet K. 
Sİ K. 
İ9T1,FlLT.Yağ.K 
ftfiJZ K. 
SPMPN K. 
KLA3H1K K. 
CL0LEX,TRIR£K6 K. 
SEBURATOR.ELKTFDFPES. 
DP TAKVİYE K. 
VII. KARTOPLAR 

SH>FA KûdDÎ 
FİLTRE UÇ KAG. 
KAFECN KAG. 

VIII.SİGARA, İACE ÖZEL K. 

GENEL TOPLAM 

Tesislerin kendi ih¬ 

tiyacı için üretilmektedir 

Üretim ve tüketimi çok 
düşük seviyededir 

tç piyasaya dönük üretim 
yapılmaktadır. Bu gurupta 
ithalat ve ihracat bulunma¬ 
maktadır 

tç piyasaya dönük üretim 
yapılmaktadır. Bu grupta 
ithalat ve ihracat bulun¬ 
mamaktadır 

Rekabet imkanı vardır 

Rekabet edebilir.Ancdc dış 
borcu fazladır 

İç piyasaya dcrük üretim yepı]md<- 
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III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLlTÎKA TEDBÎRLERİ 

AET'na üye olunduğunda ve tam rekabet içinde kalındığında 

karşılaşılabilecek durumlar ve sonuçları, durumu korumak için 

alınan ve alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemler şöyle 

özetlenebilir 

Türkiye kağıt sanayiinde, 1960’lardan bu yana izlenen 

genel politikalarla kağıt-karton tüketim artışının 

üretimle karşılanması ve giderek dışsatıma 

yönelebilmesi amaçlanmış, bu politika doğrultusunda 

gerek kağıt-karton üretiminde, gerekse lifli hammadde 

ihtiyacının iç üretimle karşılanmasında tutarlı bir 

denge sağlanabilmiştir. Kağıt-karton üretimi tüketimin 

% 95’i düzeyindedir. Gerekli olan hammadde 

ihtiyacının $ 90’ı iç üretimle karşılanmaktadır. 

AT’da ise kağıt-karton tüketiminin % 23’ü (9,2 milyon 

ton), üretilen kağıt-kartonun selüloz ve odun hamuru 

gereksiniminin % 46’sı (7,3 milyon ton), dış alımla 

karşılanmaktadır. Türkiye’de yılda kişi başına 14 kg, 

Batı Almanya'da 176 kg, Yunanistan’da 51 kg kağıt- 

karton tüketilmekte olup, Türkiye üretim ve tüketimdeki 

hızlı büyümesini sürdürme durumundadır. 

- Tarım artıklarının kağıt hammaddesi olarak değerlendi¬ 

rilmesine ağırlık verilmeli, artık kağıdın geri kazanma 

kullanım oranları arttırılmalı, ayırım, sınıflandırma 

ve rasyonel kullanım sağlanmalıdır. 
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Sektörde maliyet girdileri projeksiyonları, rakip veya 

ithal malların (üretici, ithalatçı, toptancı, peraken¬ 

deci) maliyet projeksiyonları, ürünler itibariyle 

tüketim potansiyeli, satış projeksiyonları, gelişme 

durumu, piyasa payı ve üretim olanakları sürekli izlen¬ 

meli ve değerlendirilmelidir. 

Pazar kaybı halinde; ürün demeti markalar, ürün 

nitelikleri, tüketici tercihlerindeki değişmeler, gelir 

dağılımındaki değişmeler,satın alma gücü artan sosyal 

ekonomik gruplar, gelişme potansiyeli olan ürün tipleri 

incelenip değerlendirilerek; daha kullanışlı, ihtiyaca 

cevap verecek kalitede, ama daha ucuz, yeni malların 

ürün demetine ilavesine yönelik pazarlama ve ürün 

geliştirme çalışmalarına etkinlik kazandırılmalı ve 

piyasa payının _ tatminkar düzeyde korunmasına 

çalışılmalıdır. 

Mevcut tesisler kapasite kullanım oranlarını $ 85 

seviyesine çıkartmak için gerekli tedbirleri almalı¬ 

dırlar . 

Kamu kesiminde yönetimin değişen şartlara ayak 

uydurmasını sağlayıcı yönde gerekli reorganizasyonlar 

yapılmalıdır, 
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Bilgi iletişiminin arttırılması ve günün gelişen 

şartlarının anında değerlendirilmesi için bir an önce 

bilgisayar ağının kurulması sağlanmalıdır. 

Kağıt sanayiinde maliyetler üzerinde önemli bir yer 

tutan elektrik fiyatlarının AET ülkeleri fiyatları 

düzeyine indirilmesi sağlanmalıdır. 

Bu konuda kamu ve özel kesimin müşterek hareket ederek, 

bilgi alışverişinin birlik (veya vakıf) çatısı altında 

daha sağlıklı olarak yapılması sağlanmalıdır. 
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BASIM-YAYIM SANAYİİ 
Ö.İ.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU, AVRUPA TOPLULUĞU ÜYESİ 
ÜLKELERİN DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 . üretim 

A. Kapasite 

Kurulu kapasitenin tesbiti mümkün olamamıştır. 

B. Üretim 

Basım sanayi sektöründe üretilen mamullerin 198A 

yılı toplam değeri (75.531.235.000.TL. ) olarak tesbit edilmiştir . 

C. Üretim Tekniği 

Ülkemizde emek yoğun üretim tekniği 

kullanılmaktadır. Yeni kurulan basım sanayii tesislerinde ise 

sermaye yoğun olmaktadır. 

D. Teknoloji Seviyesi 

Basım sanayiinde kullanılan teknolojinin İ 70'i 

düşük olmakla birlikte son 5 yıl içinde kurulan basım sanayiinde 

ise orta seviyede teknoloji bulunmaktadır. 

E. Finansman 

Basım sanayiinde finansman sıkıntısı bulunmak¬ 

tadır . 

F. Kalite 

Basım sanayii mamullerinde bir standartın olmaması 

üretimin kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Yurdumuzda 
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üretilen mamullerin kalitesi Avrupa Topluluğu ülkelerinin 

seviyesinden düşüktür. 

G. İstihdam 

Bu sanayi kolunda eğitim veren kuruluşların 

sınırlı sayıda olması nedeniyle yetişmiş idari ve teknik eleman 

sıkıntısı ile karşılaşılmaktadır. 

2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Yurt içinde üretilen mamuller yurt içi talebi 

karşılamaya yeterlidir, ayrıca kurulu tesisler atıl kapasite ile 

çalışmaktadırlar. edilmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Basım sanayii sektöründe kullanılan makina ve 

ekipmanları ile, bazı ham ve yardımcı maddeler yurt dışından 

ithal edilmektedir. 

Diğer taraftan yabancı dilde basılmış bazı 

mamuller de ithal edilmektedir. 

B. ihracat 

Bu sektörde üretilen malların kalite ve 

standartları Avrupa Topluluğu ülkelerinde üretilenlerin kalite ve 

standartlarından düşük olduğundan ihracatımız, ithalata oranla 

düşük seviyede kalmaktadır. 
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A. Stoklar 

İhtiyari stok bulunmamaktadır. 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP’LARI İTİBARIYLA NE 
ŞEKİLDE ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MUHTEMEL ETKİLERİ 

1. Gümrük indirimine gidilmesinde sakınca olmayan 

maddeler: 

Bu sanayi kolunda kullanılan maddelerde gümrük 

indirimine gidilmesi sakıncalı olmayacaktır. 

2. Gümrük indirimine kısa dönemde kademeli olarak 

gidilmesinde yarar görülen maddeler: 

Kısa dönemde kademeli olarak gidilmesinde yararlı 

olacak madde bulunmamaktadır. 

Korumanın devam etmesi dünya standartlarına 

ulaşılmasından sonra gereksiz olacaktır. 

Bu sanayi dalında uzun süreli korumanın gerekli olduğu 

madde bulunmamaktadır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

1. Mevcut politikaların değerlendirilmesi 

Sektör irili ufaklı işletmelerin bulunduğu çok dağınık 

bir yapıya sahiptir. Sektör büyük problemlerinin bulunmasına 



rağmen bu güne kadar herhangi bir dernek veya kooperatif şeklinde 

bir teşkilatlanmaya gidilememiştir. 

Bu nedenle büyük problemlerle karşı karşıya olan bir 

sektör olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen 

Karşılaşılmakta olan en önemli problemler hammadde temini, makina 

ithalatı, teknik ve idari personel yetersizliği gibi 

problemlerdir. 

2. Alınması Gerekli Politika Tedbirleri 

İthal edilen makinalar için yer ve teknoloji 

sınırlaması getirilmesi. 

Kullanılmış makinaların yurda ithalinin 

yasaklanması. 

Basım sanayii ile ilgili konularda kuruluşların 

aydınlatılması ve teknolojik gelişmelerin anında aktarılması. 

Bu sektörün bir teşkilat yapısı altında 

toplanmasının en kısa zamanda sağlanması. 

Basım sanayi sektörüne eleman yetiştirmek amacı 

ile Endüstri Meslek Okullarında bölüm açılması. 

Sektörle ilgili, yurt içinde, yurt dışında fuarlar 

açılması ve bu fuarlara katılacak firmalcra imkan tanınması. 
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CAM SANAYİİ 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI ÎLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cam sanayii Uç ana olt-sektörden oluşmaktadır. Bu sektörler, 

genellikle inşaat ve otomotiv sektöründe kullanılan düzcamlar; 

gıda, içecek ve eczacılıkta kullanılan sınai kaplar ve çeşitli 

tip kullanımlar içeren cam ev eşyalarıdır. 

Raporumuzun bu alt başlığında, cam sanayindeki Uç temel ürün 

grubuna ilişkin dünyadaki gelişmeler değerlendirilerek Türkiye 

ile yapılan kıyaslamalar özetle aşağıda aktarılmaktadır. Ayrıca, 

sektörde diğer ürün grupları bazındaki belirleyici unsurlar için 

kısa değerlendirmeler yapılmaktadır. 

1. üretim 

üretim alt-başlığında, kurulu kapasiteler, teknoloji 

seviyesi, maliyetler, finansman, kalite ve istihdamla ilgili 

karşılaştırmalar ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 

A. Kapasite 

Türkiye ile AT ülkeleri temel cam ürünleri üretim 

kapasiteleri Tablo : 1’de aktarılmaktadır. 

TABLO : 1 

KURULU KAPASİTELER 

ürün Grubu 8irim Türkiye’de AT Ülkelerinde 

Düzcamlar 1000 ton 421.0 5.500.0 

Sınai kaplar " 270.0 12.000.0 
Cam ev eşyası " 100.0 800.0 
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İlgili tablodan da izlenebileceği gibi, Türkiye 

bugünkü durumda AT ülkeleriyle kıyaslandığında, düzcamlarda yüzde 

7.6’lık bir paya sahiptir. Bu oran cam sınai kaplarda % 2.2 

düzeyindedir; cam ev eşyasında ise °f> 12’lik bir payla en yüksek 

kapasiteye sahip bulunmaktadır. 

B. Üretim Tekniği 

Cam sanayimize genelde yeni ve en son teknoloji 

kullanan tesisler hakim olmakla beraber bunun yanısıra küçük 

kapasiteli tesisler ve atölyeler de mevcuttur. ürün grupları 

itibariyle kıyaslamalar aşağıda özetlenmektedir. 

C. Teknoloji 

Düzcam üretiminde kullanılan teknolojiler "eski" 

ve "yeni" olmak üzere iki gruba ayrılabilr. Yeni olarak nitelenen 

sermaye yoğun float cam üretim teknolojisi, düzcam üretiminde en 

ileri aşamayı ifade etmektedir. Gerek kalitenin yüksek olması 

gerekse sınai maliyetlerin nisbi düşüklüğü bu teknolojiyi 

tartışılmaz seçenek yapmıştır. 

Düzcam sektö le uluslararası düzeyde yaşanan 

yoğun rekabet ortamında üreticiler yeni ürün ve teknolojilerle 

yeni talep sahaları yaratmaya çalışmaktadırlar. Başlıca düzcam 

üreticileri yüksek teknolojiye dayanan ve değer artışı meydana 

getiren ürünleri geliştirmektedirler. Bu camlar ısı absorblayıcı 

(renkli camlar) yansıtıcı camlar ve otomotiv sektörü için yüksek 

performanslı camlardır. 
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Cam sınai kap üretiminde ise, yeni teknoloji 

yaratacak gelişmeler beklenmemekte, bunun yerine makina ve buna 

bağlı üretim hatlarında iyileştirmelere yönelinmektedir. 

Bütün bu gelişmeler Türkiye’de de yakından 

izlenmekte ve teknoloji dışarıdan ithal edilmektedir. "Sermaye 

yoğun" olmakla birlikte önemli düzeyde istihdam da sağlayan cam 

sınai kap ürün grubunda NNPB yatırımları yapılmıştır. Sözkonusu 

ürünler uluslararası pazara sunulmaktadır. 

Son yıllarda cam ev eşyası üretim yöntemlerinde 

köklü değişmeler yoktur. Gelişmiş Batı ülkelerindeki faaliyetler 

daha çok ürün çeşitlendirme, kalite düzeyini yükseltme ve 

verimlilikleri artirma gibi alanlara yönelik teknolojik 

geliştirmelere ağırlık vermeye yöneliktir. Bu ülkelerde kitle 

üretimine dönük, özellikle sermaye-yoğun otomatik imalatı 

yapılmaktadır. 

Ampul kavanozları (aydınlatma) ürünlerinde 

Avrupa’da ölçek ekonomisine dayanan ve ileri teknoloji sayılan 

ribbon yöntemi kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan dönerli 

sistemin teknolojik seviyesi orta düzeydedir. 

D. Üretim Maliyeti 

Ülkemiz cam sanayii bugün yüzde 100'e yakın oranda 

yerli hammadde kullanmakla beraber, genelde üretim maliyetleri AT 

cam sanayiine kıyasla yüksektir. Tüm yerli sanayide olduğu gibi 
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cam sanayiinde de üretim maliyetinin yüksek olmasının nedenleri; 

yüksek sermaye maliyeti, düşük verimlilik, teknolojik farklılık, 

ulaşım giderlerinin yüksekliği ve düşük ulusal gelir nedeniyle 

firma ölçeklerinin küçük tutulması gibi unsurlardır. Bir izabe 

sanayii olan cam sanayiinde elektrik fiyatlarının da sanayileşmiş 

ülkelere göre yüksek olması, üretim maliyetini olumsuz yönde 

etkileyen ayrı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

E. Finansman 

Daha önce de belirtildiği üzere, sermaye yoğun 

olan cam sanayiinde tevsi, modernizasyon ve yeni yatırımlar 

oldukça yüksek harcamlarla gerçekleştirilebilmektedir. Bu özellik 

gözönüne alındığında şu temel sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

îzabe’ye dayalı cam sanayiinde Üretim yaparı AT 

kuruluşları oldukça büyüktür. Ekonomik konjonktörün olumlu 

seyrettiği koşullarda, cam sanayiinde fon yaratma imkanları 

artmaktadır. AT cam üreticileri de önemli fonlar yaratabildikleri 

için yatırımlarında daha çok özkaynak kullanmaktadır. Diğer 

taraftan, kredi arzı yüksek olan AT ülkelerindeki üreticilerin 

gerek Euromorket, gerekse diğer finans piyasalarından kredi bulma 

imkanları oldukça geniştir. 

Genelde gelişmiş Batı ülkelerinde ve AT'da faiz 

hadleri ülkemizden düşük düzeydedir. Türkiye’de teşvikli 

yatırımlara sağlanan orta vadeli yatırım kredileri faiz oranları 

dahi AT ülkelerindeki normal faiz oranlarından yüksek olmaktadır. 



Sözkonusu uygulamalar yatırım dönemi kredi faizlerini ve 

dolayısıyla yatırım tutarını yükseltmekte, işletme dönemi finans 

giderlerini etkilemektedir. Bu nedenle, yabancı sermaye ülkemiz¬ 

deki yatırımlara sempati duymamaktadır. 

F. Kalite 

Türkiye'de üretilen düzcam, cam ev eşyası ve cam 

sınai kapların kalitesi uluslararası standartların altında 

değildir. Esasen, bu çalışmanın ileriki bölümlerinde aktarılan 

ihracat rakamları da, kalite yönünden büyük sorunların olmadığını 

göstermektedir. 

G. İstihdam 

Genel olarak AT ve diğer gelişmiş ülkelerde cam 

sanayiindeki istihdam oranında düşme eğilimi sürmektedir. Bunun 

temel nedeni, sektörün giderek daha sermaye-yoğun bir yapıya 

kavuşmasıdır. Gelişmiş ülkelerde sektördeki işgücü verimliliği 

artarken, mutlak ve nisbi olarak istihdam da artmaktadır. Son 

yıllarda ilave edilen büyük kapasiteler, istihdam artışına önemli 

katkılarda bulunmuştur. Türkiye’nin kendi koşulları dikkate 

alındığında, işgücü verimliliği AT ülkelerinden düşük olmakla 

birlikte, aradaki fark çok büyük değildir. İstihdamla ilgili şu 

hususa önemle işaret etmek gerekir: Gelişmiş ülkelerde, istihdam 

düzeyi düşmesini sürdürürken, vasıfsız işgücüne taleple 

kıyaslandığında, vasıflı işgücüne olan ihtiyaç artmaktadır. Bu 

eğilim ülkemiz için de geçerlidir. 

- U65 -



2. Tüketim ve Yurtiçi talep 

Kendi kendini tamamlamış sanayiiler kapsamında olan cam 

sanayiindeki temel ürünler, durgun ve yavaş büyüyen pazarlarla 

karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin; OECD ülkelerinde cam talebi 

$ T hızında büyüme göstermektedir. Enerji krizini takip eden 

yıllardaki ekonomik durgunluk ve cam’a alternatif malzemelerin 

rekabeti, 1S80’lerde düzcam ve cam sınai kap talebinin düşmesinin 

ana nedenidir. Cam elyaf, cam ev eşyası ve yüksek teknolojili cam 

gibi diğer cam ürünlerinin talebi ise daha hızlı oranda büyümekte 

ve cam sanayii üretimindeki paylarını arttırmaktadır. 

Gelişmiş Batı ülkelerinde cam talebi artışı yavaş 

olmakla beraber, kişi başına tüketim ülkemize göre oldukça 

yüksektir. Türkiye’de kişi başına cam tüketimi AT ülkeleri ile 

kıyaslamalı olarak Tablo : 2’de verilmektedir. 

TABLO: 2 

KlŞİ BAŞINA CAM TÜKETİMİ 

1985 

Ülke kg/kişi 

Batı Almanya 69 . 3 
Fransa 72.6 

İtalya 56.7 
Yunanistan 17.5 

Türkiye 7.8 

Tablo’dan da görüleceği üzere Türkiye'de cam tüketimi 

oldukça düşük düzeydedir ve yurtiçi talebin gelişme potansiyeli 

bulunmaktadır. 
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3. Dış Ticaret 

Cam sektöründe uluslararası ticarette en büyük pay 

düzcamlarındır. Ancak birim ağırlığı fazla olan camlarda 

denizaşırı taşımalar yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir taşıma 

gideri yükü getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizdeki 

cam sanayinin de taşıma sistemleri, liman altyapıları ve yardımcı 

donanımları dikkate alması gerekmektedir. 

İzabeye dayalı cam sanayiinde faaliyet gösteren 

firmalar büyük ölçeklidir. Bu nedenle, bu firmaların yerel 

ölçekteki talepleri karşılamak için sermaye ihracı yapmaları 

yaygın olup dış pazarlarda yerlerini sağlamlaştırma çalışmalarını 

sürdürmektedir. Birçok cam -üreticisinin değişik ülkelerde 

tesisleri bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, cam ticaretinde net ihracatçı durumunda 

olan AT’daki kuruluşların rekabet kurallarına aykırı olarak 

yaptıkları anlaşma ve uyumlu davranışlar ile büyük ölçüde pazar 

paylaşımına gittikleri ve satış fiyatları ile şartlarını tesbit 

ettikleri görülmektedir. 

Doğu Avrupa ülkeleri döviz gereksinimleri çerçevesinde 

dış pazarlara politik fiyatlarla girerek damping uygulamalarına 

sıkça başvurmaktadır. DUzcam ve cam ev eşyası ürün grupları için 

ticari şikayetler gittikçe artmaktadır. 

- i+67 -



Türkiye oluşturduğu cam üretim kapasitesini dışsatımını 

arttırarak kullanmaktadır. Bugün üretiminin yüklaşık 56 50'sini 

ihraç ' eden cam sanayiinin Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olan 

ihracatı AT ülkelerine kaymaktadır. 

DUzcamlarda float camın renkli çeşitlerinin dekoratif 

amaçlı kullanılabilmesi için gerçekleştirilen ithalatın büyük 

bölümü AT ülkelerinden yapılmaktadır. Ancak özellikle ithalatı 

yüksek artış gösteren diğer renksiz düzcamlarda Doğu Avrupa 

ülkelerinin haksız ticari faaliyette bulunarak dampingli 

fiyatlarla pazara girdiği görülmektedir. Cam sınai kap ithalatı 

çok düşük düzeydedir. 1985 yılında görülen artış nötr camdan ecza 

ve penisilin kabı ithalatındaki artıştan kayn-klanmaktadır. 

Sözkonusu ithalatın büyük çoğunluğu AT ülkelerinden yapıl¬ 

maktadır. 

Cam ev eşyası ürün grubunda; 1985 yılma kadar yapılan 

ithalat önemsiz düzeyde olup, gerçekleştirilen ithalatın 

ağırlığını aydınlatma mamullerinden far ve 'top camları 

oluşturmaktadır. 

Ancak, izlenen liberal ekonomik politikaya paralel 

olarak cam ev eşyası ürün grubunda yapılan ithalat 1985 yılında, 

198A yılına göre büyük sıçrama göstermiştir. Sözkonusu artışta en 

büyük nay, Türkiye’de üretimi henüz gerçekleştirilir ye başlanan 

ısıya dayanıklı cam ev eşyası ürün grubunundur. ikin sırada far 

ve stop camları, üçüncü sırada ise soda com, otom tik cam eşya 
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ürün grubu gelmektedir. ithalatın hemen hemen tamamı AT 

ülkelerinden yapılmaktadır. Cam yünü ve tülü ithalatının da 

tamamı AT’dan yapılmaktadır. Cam keçe ithalatının büyük bölümünü 

Yugoslavya menşeli dampingli ürünler oluşturmaktadır. Diğer 

taraftan, cam boru (sağlık+laboratuvar) ve cam çubuk ürün 

grubunun ithalatında görülen yüksek artışta en büyük payı nötr 

boru ve laboratuvar malzemeleri oluşturmaktadır. Yapılan 

ithalatın büyük bölümü AT ülkelerinden gerçekleştirilektedir. 

Serum ampulü üretiminde ana hammadde olarak kullanılan nötr sarı 

boru eskiden beri ithal edilmektedir. Ancak; Türkiye’de üretimi 

olduğu halde, dış ticaret rejimimizdeki liberasyon çerçevesinde, 

ampül sektörüne girdi teşkil eden nötr beyaz boru da ithal yolu 

ile temin edilmeye başlanmıştır. Nötr beyaz boru ürünlerindeki 

haksız ticari uygulamalar paralelinde giderek artan ithalat 

nedeniyle Teknik Cam San. A.Ş. fırın kapatmak durumunda 

kalmıştır. 

k. Stoklar 

Optimum düzeyde stok tutulmaktadır. Ancak, gerek 

sektörün özelliğinden, gerekse ürün çeşidinin fazla olması 

nedeniyle stok düzeyi genelde Avrupa'dan yüksektir. 
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XI. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTİP'LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Gümrük indirimlerinin ve OGT’ye uyumun yerine getirilmesi 

halinde sektörün mal bazında G.T.I.P.’larına göre ne yönde 

etkileneceği Tablo : 3’de özet olarak derlenmiştir. Sözkonusu 

tabloda; mal bazında muhtemel etkiler gözönüne alınarak, ürünler 

için aşağıdaki seçenekler belirlenmiştir. Sözkonusu seçenekler, 

her ürün için Tablo : 3’deki liste önerisinde belirtilmiştir. 

Gümrük indirimine gidilmesinde sakınca olmayan maddeler 

Gümrük indirimine kısa dönemde kademeli olarak 

gidilmesinde yarar görülen maddeler (Bu grup için 

öngörülen süre asgari 5 yıldır) 

Türkiye'nin rekabet gücü olmadığı ortaya çıkan ve bir 

endüstrinin sürekli korunamayacağı düşüncesiyle, 

korumanın anlamsız olduğu maddeler 

Türkiye'nin sanayileşme süreci içinde, uzun süreli 

koruma pahasına da olsa, yaşatması veya geliştirmesi 

gereken sanayilere ilişkin maddeler. 
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TABLO : 3 

A) 12 YILLIK LÎSTEDEKÎ ÜRÜNLER 

G.T .Î.P. Madde Adı Liste önerisi 

D 70.01.10 Cam Kırıkları 1) 

2) 70.01.20 Külçe Cam 1) 

3) 70.01.30 Rubinli Cam 1) 

*> 70.05.11-15 Adi DUzcamlar 2) AET ülkelerine 

kademeli olarak gümrük indirimine 
gidilmesinde yarar görülmekteclir. 
OGT’ye uyumun yerine getirlmesi 
halinde, özellikle Doğu Avrupa 
ülkelerinin rekabeti karşısında 
zor durumda kalacak ürünlerdendir. 

Bu nedenle; sözkousu ürünlere 

karşı AET ülkelerinde olduğu gibi 
miktar kısıtlamasına da gidilme¬ 
lidir. 

5) 70.09 Cam Aynalar 2) En yeni teknoloji kullanılarak 
yüksek yatırım harcamasıyla 1983 
yılında işletmeye alınan ayna 
tesisinin kısa dönemde korunması 

uygun görülmektedir. 

6) 70.10.11 Nötr Camdan Şişeler 4) Sağlık hizmetlerine yönelik ürün¬ 
ler olup, startejik açıdan önem 
taşımaktadır. Bu nedenle uzun 

sürede korunmasında yarar görül¬ 
mektedir . 

7) 70.10.19 Diğerleri (Türkiye’de 
üretilen cam sınai 

kaplar) 

t*) Teknolojisi çok hızlı gelişme 
gösteren ve birkaç firma elinde 
bulunan bu ürün grubunda, tekno¬ 
loji dışından ithal edilmektedir. 
Yüksek kapasiteyle faaliyet gös¬ 
teren bu sektörde yeni teknolo¬ 
jilerin bünyeye katılması planlan¬ 
maktadır. Sermaye yoğun olmakla 
birlikte yüksek istihdam da sağla¬ 
yan bu grup özellikle ilaç ve gıda 
gibi insan sağlığına yönelik 
sektörlere hizmet vermektedir. Bu 
nedenle uzun sürede korunmasında 
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G.T.Î.P. Madde Adı Liste önerisi 

8) 70.1 

9) 70.1 

10) 70 

11) 70. 

12) 70 

13) 70 

yarar görülmektedir. Tüm cam 
ürünlerinde olduğu gibi bu ana mal 
grubunda da damping uygulamalarına 
maruz kalınabilir AT ülkelerinde 

olduğu gibi Doğu Avrupa ülkelerine 
karşı miktar kısıtlamasına da 
gidilmelidir. 

Termosların Görevleri 1 ) 

Camdan 

Ma İz. 
ve Ecza A) Sağlık hizmetlerine yönelik ürün¬ 

ler olup, stratejik açıdan önem 
taşımaktadır. Bu nedenle uzun 
sürede korunmasında yarar görül¬ 
mektedir. AT ülkelerinde olduğu 
gibi, Doğu Avrupa ülkelerine karşı 
miktar kısıtlamasına da gidilme¬ 
lidir. 

. 18 Optik Camlar 1) 

20.22,29 Kırpılmış Fitil veya 
demetler, diğerleri 

2) Yeni bir sanayi olan bu ürünün 
üretimine 1975 y? nda başlanmış¬ 
tır. Beton, çelı ve tahta gibi 
malların ikamesi olan cam takvi¬ 
yeli plastik ürünlerin ana girdili 
olarak kullanılmaya henüz başlo ı- 
mış ve ana girdi olarak kullanıl m 
bu tür sanayilerin kurulma aşama¬ 
sına yeni gelinmiştir. bu nedenle 
kısa dönemde korunmasında yarar 
görülmektedir. 

.20.32 Cam İplikleri A) 1987 yılı içerisinae gerçekleşti¬ 
rilecek yatırım ile ileri teknolo¬ 
jide bükümlü cam -pliği üretimine 
geçilecektir. Böylece 200 ton/yıl 
olan yurtiçi talep karşılanacak¬ 
tır. Bu nedenle uzun süreli 

korunmosır ia yarar görülmektedir. 

.21 Camdan mamul diğer 
eşya 

1 ) 

- t*72 -



G.T.Î.P. 

B) 22 YILLIK LÎSTEDEKÎ ÜRÜNLER 

Madde Adı Liste önerisi 

14) 70.03.22 Soda Camından 
Borular 

Renksiz 2) Cam boru (aydınlatma) üretiminde 
kullanılan soda camından renksiz 

borular, ülkemizde eritme yoluyla 
da üretilmektedir. Bu nedenle bir 

süre daha korunmasında yarar 
görülmektedir. 

15) 70.03.21,23, Camdan Borular 
24,25,29 

2) Avrupa'daki üreticilerin kartel 
oluşturması ve bunların Türkiye'ye 
ihracatlarında haksız ticari 

uygulamalarda bulunması nedeniyle 
üretim durdurulmuştur. Ancak, bu 

ürün grubundaki damping uygulama¬ 
larına karşı önlem alınabilirse 
yerel üretim tekrar canlandırı¬ 
lacaktır . 

16) 70.03.31.39 Camdan Çubuklar 2) Katma Protokol hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 
rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
inidirimine gidilmesinde bir 
sakınca görülmemektedir. 

17) 70.03.40 Bilyalar 2) önemli düzeyde olmamakla birlikte 
ithalatın büyük bölümü AET ülke¬ 
lerinden yapılmaktadır. Yurtiçi 
üretim 500 ton dolayında olup, 
önümüzdeki yıllarda kapasitenin 
iki katına çıkarılması planlanmak¬ 
tadır. Bu nedenle bir süre daha 

korunmasında yarar görülmektedir. 

18) 70.03.90 Diğerleri 1) Gümrük 
sakınca 

indirmine gidilmesinde 
görülmemektedir. 

19) 70.04 İşlenmemiş döküm cam 
veya haddeden geçi¬ 
rilmiş cam 

2) Katma Protokol hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 
rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
indirimine gidilmesinde sakınca 
görülmemektedir. Doğu Avrupa ülke¬ 
lerinin haksız ticari rekabetine 

karşı korunması gereken ürünlerdir. 

20) 70.0521-22 Buzlu-renkli ve 
Renksiz Camlar 

2) Katma Protokol Hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 
rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
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indirimine gidilmesinde sakınca 
görülmemektedir. Ancak Doğu Avrupa 
ülkelerinin haksız ticari rekabeti 
karşısında zor durumda kalacak 
ürünlerdendir. Sözkonusu ürünlere 

karşı miktar kısıtlamasına da 

gidilmelidir. 

21) 70.05.23-90 Yalnız Float Cam katma Protokol Hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 
rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
indirimine gidilmesinde sakınca 
görülmemektedir. Ancak Doğu Avrupa 
ülkelerinin haksız ticari rekabeti 
karşısında zor durumda kalacak 
ürünlerdendir. Sözkonusu ürünlere 
karşı miktar kısıtlamamısına da 
gidilmelidir. 

22) 70.06 Bir veya iki yüzlü 2) Katma Protokol Hükümlerinden doğan 
perdahlanmış düzcamlar yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 

rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
indirimine gidilmesinde sakınca 
görülmemektedir. t :ak Doğu Avrupa 
ülkelerinin haksız ticari rekabeti 
karşısında zor durumda kalacak 
ürünlerdendir. Sözkonusu Urünl re 

karşı miktar kısıtlamasına da 

gidilmelidir. 

23) 70.07 Kare veya dikdörtgen 2) Katma Protokol Hükümlerinden doğan 
başka şekilde kesilmiş 

yüzey ve kenarları 
işlenmiş caamlar. Çok 
satıhlı tecrit edici 
camlar. Vitroux ha¬ 

linde birleştiri 1 miş 
camlar 

yükümlülüklerimizin yerine geti¬ 
rilmesinde ve bu çerçevede gümrük 
indirimine gidilmesinde sakınca 
görülmemektedir. 

2k) 70.08 Emniyet Camları A) Henüz gelişmesini sürdürmekte olan 
ve moder ı teknoloji getirme aşama¬ 
sına gelen bu sanayiinin uzun 
sürede korunmasında yarar görül¬ 
mek tedir . 

2rr) 0.11.11 Cam Boru (Aydınlatma) 1) 

Ampul Kavanozları 2) 8u ürün :rubunda gerçekleştirilen 
yeni yatırım gözetildiğinde, bir 
süre daha korunmasında yarar 



26) 70.11.12. 
13.19 

27) 70.13 

TV için yapıştırıl¬ 
mış tüp camı parça¬ 
ları ve diğerleri 

Sofra, mutfak, tuvalet, 
yazıhane, ev tezyinatı 
ve benzeri işler için 

cam eşya 

görülme Iktedir. 
3) Tüp carmı üretimi bulunmamaktadır. 

Rekabet sözkonusu olmadığından 
korunmasına gerek görülmemektedir. 

30) 70.15 

31) 70.16 

32) 70.19 

53) 70.20.11 

Saat camları 

Bina ve inşaat için 
blok ve tuğlalar 

Cam boncuklar ve 

cam kürecikler 

Cam yünü (Beyaz) 

4) Bu pozisyona giren ürünlerin 
bazılarının üretimine henüz yeni 
geçilmesi, otomatik imalatın yakın 
bir geçmişi olması, ayrıca 
özellikle B. Avrupa ülkelerinin 
otomatik imalat ile üretimlerinin 

el imalatına rakip ikame mamuller 
varsayılabileceği ve bu sanayiinin 
AET'de monopolistik bir yapı 
göstermesi ve Türkiye'de bu ürün 
imalatında yaklaşık 6.200 kişinin 
istihdam ediliyor olması nedeniyle 
uzun sürede korunmasında yarar 
görülmektedir. 

28) 70.14.11-43 Far ve stop lambaları 4) 
hariç diğer, aydın¬ 
latma ve işaret işleri 
için cam eşya ve 
camdan optim elemanlar 

29) 70.14.44.45 Motorlu kara nakil 
vasıtaları için far 
ve stop camları 

Geri sayılabilecek teknoloji ile 
üretim yapılmakta olan bu ürün 
grubu, rekabet karşısında zor 
durumda kalabilecektir. Uzun 

süreli korunmasında yarar görül¬ 
mektedir . 

(1) 

(1) 

2) Türkiye’nin mevcut talebini karşı¬ 
layacak düzeyde üretim yapılmak¬ 
tadır. Gümrük indirimine kısa 
dönemde kademeli olarak gidilme¬ 
sinde yarar görülmektedir. 

2) AET’deki talep kısılması sonucu 
yeni pazar arayışı içinde olan 
firmaların göreceli avantajları ve 
ayrıca Türkiye’de yüksek yatırım 
harcaması ile henüz gerçekleştiri¬ 
len ikinci cam yünü tesisi ve 
planlanan tevsii yatırımları dik¬ 
kate alındığında gümrük indirimine 



kısa dönemde kademeli olarak gi¬ 
dilmesinde yarar görülmektedir. 

34) 70.20.12.31 Cam liflerinden keçe 
ve cam lifleri 
(fitiller) 

Cam yünü (Dakalitli) 

2) Yeni bir sanayi olan bu ürünün 
üretimine 1975 yılında başlanmış¬ 
tır. Beton, çelik ve tahta gibi 
malların ikamesi olan cam takvi¬ 

yeli plastik ürünlerin ana girdisi 
olarak kullanılmaya henüz başlan¬ 
mış ve ana girdi olarak kullanı¬ 
lan bu tür sanayilerin kurulma 
aşamasına yeni gelinmiştir. Bu 
nedenle, kısa dönemde korunmasında 

yarar görülmektedir. 

2) 70.20.12 G.T.I.P.’da bulunan bu 
ürünün de, 70.20.11 pozisyonlu 
beyaz cam yünü için geçerli olan 
gerekçeler çerçevesinde kısa 
dönemde korunmasında yarar görül¬ 
mek tedir . 

35) 70.20.41. 
42.49 

Bükümlü cam iplikle¬ 
rinden mensucat, 

bükümsüz cam fitille¬ 

rinden mensucat, 
diğerleri 

4) Bükümlü cam iplik üretimine bu yıl 
başlanacaktır. Bu nedenle uzun 
sürede korunmasında yarar görül¬ 
mektedir . 

(1) Gümrük İndirimine Gidilmesinde Sakınca Olmayan Maddeler. 
(2) Gümrük İndirimine Kısa Dönemde Kademeli Olarak Gidilmesinde 

Yarar Görülen Maddeler. 

(3) Korumanın Anlamsız Olduğu Maddeler. 
(4) Yaşatılması ve Geliştirilmesi Gerekli Maddeler. 
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III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLÎTÎKA TEDBÎRLERİ 

Son yıllarda kısmi iyileşme izlenmesine karşın cam sanayii 

dünya ekonomik bunalımından en çok etkilenen sanayi dallarından 

bir olmuştur. Enerji krizini takip eden yıllarda, fiyatların 

enflasyon paralelinde gelişemediği ve pazarın daralma eğilimine 

girdiği ortamda özellikle Avrupa Cam Sanayiinde rekabet 

yoğunlaşmış, karlar düşmüştür. 

Bugün cam üretim ve teknolojisinin geliştirilmesi birkaç 

büyük kuruluşun elinde bulunmaktadır. Örneğin; düzcam sektöründe 

dünya üretiminin 2/3’Unden fazlasını dört büyük kuruluş 

gerçekleştirmektedir. 

Cam boru-çubuk alanında oluşturulan kartel tüm kamuoyu 

tarafından bilinmektedir. Fiyatları kendi aralarında düzenleyen 

bu firmalar ayrıca, teknolojilerini de aktarmaya özen göstererek 

bu alanda tek hakim olmayı amaçlamakta veya kuruluşlara know-how 

verirken yaptıkları anlaşmalarla pazar kısıtlaması getirmektedir. 

Mücadelenin her alanda ve yoğun bir şekilde sUrdUrüldUğU 

Toplulukta ticaret halen, tarife dışı engeller ile önlenmekte ve 

bu husus tam bir ortak pazar oluşturulması yönündeki temel amaca 

ulaşılmasını en çok zorlayan faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar Topluluk ülkeleri arasındaki, gümrük kontrolleri ve 

formaliteleri, teknik normlar, milli fiyat düzenlemeleri, 

ürünlerin menşelerinin işaretlenmesi, ürünlerin kullanımına 
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ilişkin kısıtlamalar, ithalatçıdan talep edilen teknik veya 

profesyonel nitelikler, evraklar üzerinde milli dillerin 

kullanılma mecburiyeti, değişik emniyet ve test metodları ve 

değişik KDV oranlarının uygulanması olarak sıralanabilir. 

Görüleceği üzere, cam sanayiinde rekabet artık serbest 

rekabet değil, birbirini yutmaya hazır devlerin savaşı haline 

dönüşmüştür. Rekabetin oldukça yoğun ve ticari sürtüşmelerin 

arttığı bir ortamda (ki bu ortamda Türkiye’nin başarısı dikkati 

çekmekte,) ülkemiz can sanayii dış pazarlarda zorlu mücadele 

vermektedir. 1980 sonrasında uygulanan politikalar ihracat 

yapısını güçlendirerek dış rekabet şansını arttırmıştır. Ancak, 

son yıllarda ithalat rejiminde yapılan değişiklikler iç pazarda 

da haksız ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Oysa, serbest ekonomiye dayalı gelişmiş batı ülkeleri da ıi 

uyguladıkları çeşitli araçlarla yerel sanayiini korumaktadır. 

AT’da yerel sanayiinin korunmasına yönelik olarak yürürlükte olan 

çeşitli tüzükler anti-damping, fark giderici' vergiler, üçüncü 

ülkelerden ithalatın gözetim altında tutulması, ticaretin devlet 

eliyle yapıldığı ülkelerden ithalatın kısıtlanması ve kota 

uygulamaları gibi tedbirleri içermektedir. A.B.D.'de olduğu gibi 

AT’da da yerel üreticilere rakip üreticilerin üçüncü ülke 

pazarlorındaki haksız faaliyetlerini önleyici tüzükler yürürlüğe 

konmuş i.ıır. 
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İzabe sanayiinde ve dolayısıyla cam sanayiinde özellikle 

gözetilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Cam sanayiinin 

kontinü proses gerektiren bir sanayi olması ve sabit giderlerinin 

yüksekliği, bu sanayideki başabaş noktasının yüksek düzeyde 

(yaklaşık yüzde 70) oluşmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla; cam 

sanayiinde faaliyet gösteren sanayiciler, tam kapasite kullanma 

ilkesine özen göstererek tabii pazarlarını olabildiğince 

genişletmeyi ve bu pazar talebinin üzerindeki kapasitelerini 

diğer pazarlara yönlendirmeyi temel politika olarak kabul etmekte 

ve bu politika çerçevesinde, marjinal maliyetlere kadar inerek 

fiyat kırmaktadırlar. Nitekim, ithalat rejimimizdeki liberasyona 

parelel olarak, yeni bir pazar elde etme çabasında olan cam 

üreticileri dampingli fiyatlarla ülkemiz pazarında faaliyet 

göstermeye başlamışlardır. 

Diğer taraftan, ekonomik istikrar tedbirleri doğrultusunda 

uygulanan sıkı para politikası sonucunda artan kredi maliyetleri 

yatırımları olumsuz yönde etkilemiştir. İçsel ekonomiler 

açısından bakıldığında, ölçek ekonomisi ve ileri teknolojisiyle 

üretim yapan AT kuruluşlarının ulaştığı verimlilik düzeyinin 

ülkemize göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. ülkemizde 

işgücü maliyetinin ucuz olması emek yoğun teknolojiler açısından 

her nekadar bir avantaj olarak görülse de, verimliliği etkileyen 

en önemli unsur olan nitelikli işgücü dikkate alındığında 

Topluluk ülkelerine göre dezavantajlı durumda bulunmaktayız. Tüm 

yerli sanayide olduğu gibi cam sanayiinde de üretim 
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maliyetlerinin Topluluk cam sanayiine kıyasla yüksek olmasının 

diğer nedenleri arasında yüksek sermaye maliyeti, teknolojik 

farklılık, ulaşım giderlerinin yüksekliği ve düşük ulusal gelir 

nedeniyle firma ölçeklerinin küçük tutulması gibi unsurlar 

bulunmaktadır. Bir izabe sanayii olan cam sanayiinde elektrik 

fiyatlarının da gelişmiş ülkelere göre yüzde 50 düzeyinde yüksek 

olması üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkileyen bir unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır. Maliyetlerimizin yüksekliğinin 

yanısıra, rekabet gücümüzün nispeten Topluluk ülkeleine göre 

düşük olmasının temelinde alt-yapı yatırımlarının yetersizliği, 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yeterli düzeye ulaşmaması ve 

selektif politikalarımızın uygulanamaması yatmaktadır. 

Dış Ekonomik İlişkiler Politikası 

Özellikle fiyat politikası açısından haksız rekabete çok 

müsait olan cam ticaretinde anti-damping uygulamalarında 

fevkalade dikkatli olunması gerekmektedir. Ülkemizde bir anti- 

damping yasasına tam işlerlik kuzandırılıncayo kadar geçici ve 

ivedi önlemler getirilebilmelidir. önlem olarak örnek vermek 

gerekirse; haksız rekabete konu ürünün, Avrupa pazarlarında 

geçerli fiyat düzeyi ile ülkemiz pazarına ihraç fiyatı arasındaki 

olumsuz farka otomatik olarak fon uygulanması akla en uygun çözüm 

olarak gelmektedir. 

Diğer taraftan; Ülkemizin ve Topluluğun dış ilişkileri çok 

yönlü olup, çeşitlilik göstermek t edir. Ülkemizin çt itli ülkeler 
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ile sürdürmekte olduğu ikili anlaşmalaır yanısıra AT’ın EFTA 

ülkeleri, İsrail, Lome Anlaşmasına dahil ülkeler, Genel 

Preferanslar Sisteminden yararlanan ülkeler, 'Akdeniz ülkeleri ile 

anlaşmalar ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkiler ve ayrıca diğer 

ülkeler ile ikili anlaşmalar farklılık göstermektedir. Sözkonusu 

hususların hepsi Topluluk ile, en azından gümrük birliği 

açısından önemli etkiler yapabilecek ve ayrı ayrı ele alınması 

gereken konulardır. 

Fiyat Politikası 

Doğu ve Batı Avrupa arasında yoğunlaşan rekabet ortamında 

cam sanayimizin fiyatlandırma politikasına etki eden diğer 

unsurların yanısıra, maliyetler de rol oynamaktadır. Bu bağlamda, 

girdi maliyetlerinde denge sağlayacak bir fiyatlandırma 

politikası izlenmelidir. Bir izabe sanayii olan cam sektöründe 

enerji ve yakıt fiyatlarının AT ortalaması ile paralel düzeye 

getirilmesi rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunacaktır. 

Diğer taraftan, AT ülkelerinde uygulanan gizli sübvansiyonlarla 

enerji maliyetlerinin düşürülmesine çalışıldığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla, dünya petrol fiyotlarındaki düşüşün ekonomimize 

doğrudan yansıtılması yanısıra selektif politikalar çerçevesinde 

gizli sübvansiyon uygulanması yerel sanayiimizin korunmasına 

yardımcı olacaktır. 
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Teşvik Politikaları 

Rekabet gücümüzün AT ülkelerine göre düşük olmasının 

nedenlerinden biri de teşvik tedbirlerine ilişkin olarak 

özellikle sanayi açısından selektif politikalarımızın 

olmamasıdır. Dolayısıyla, AT’da sanayileşmede uygulanan selektif 

politikaların yapısı, işleyişi ve geleceğe dönük yönlendirilişi 

saptanarak buna göre ülkemizin yararını maksimize edecek 

uygulamalara geçilmelidir. Gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri 

uygulamaları çerçevesinde ihracata doğrudan uygulanan vergi 

iadelerinin kaldırılacağı gözönünde bulundurulursa, bu 

sübvansiyonlara eşdeğer ölçüde dolaylı teşvikler sağlayıcı teknik 

geliştirilmelidir. Sözkonusu tekniklerin geliştirilmesinde, AT 

ülkelerinin ulusal sanayilerini korumak için uyguladıkları gizli 

sübvansiyonlar dikkate alınmalıdır. 

Diğer taraftan; AT'ın rekabet kuralları açısından uygun 

gördüğü sektörel ve bölgesel teşvikler yanısıra, Avrupa 

sanayiinin uzun dönemli rekabetini hızlandırmaya yönelik 

yardımlara karşı da olumlu tutum izlenmektedir. Bunlar; araştırma 

ve geliştirme, çevresel koruma, enerji tasarrufuna yönelik olarak 

verilen sübvansiyonlardır. 

Ülkemizde ise araştırma-geliştirme faaliyetlerinin teşvik 

edilmesine henüz başlanmıştır. Sözkonusu teşviklerin nicelik 

açısından geliştirilmesi yararlı olacaktır. AT’da bugün enerji 

tasarrufuna ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak cam 
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kırığı kullanımının arttırılması için çeşitli girişimlerde 

bulunulmaktadır. Örneğin; çıkarılan "tüketici ambalajları" tüzüğü 

çerçevesinde üye ülkeler, bazı ambalaj türlerinin kullanımını 

teşvik etmek için geri dönüşlü ambalajlara prim vermektedir, 

ülkemiz cam sanayii de kendi çabalarıyla gerek depozite sistemi 

gerekse çeşitli bölgelere yerleştirilen cam kumbaraları ile 

şişelerin geri dönmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak, bu 

uygulamaların AT ülkelerindeki kadar yaygınlaştırılabilmesi için 

benzeri bir yönetmelik çıkarılması, yerel idareler kanalıyla 

toplama masraflarına katkıda bulunulması ve geri dönüşlü 

ambalajların üretimde yeniden kullanılmasına yönelik teşviklerin 

uygulanması uygun çözüm olarak görülmektedir. 

Öte yandan, .DÎE verilerine göre Türkiye’de tüketilen 

enerjinin yüzde AO’ı yapıları ısıtmada kullanılmaktadır. Yalıtım 

önlemleri alınmamış bir konutta ısı kaybı yüzde AO düzeyinde 

olup, bunun % 37’si pencerelerden kaynaklanmaktadır. AT’da 

özellikle enerji tasarrufunun teşvik edildiği ortamda, bu 

teşvikler yanısıra çıkarılan çeşitli yönetmelikler ile enerji 

tasarrufu ayrıca özendirilmektedir. Binalarda ısı kaybının 

önlenmesine yönelik bu yönetmelikler; mali teşvikler, tüketiciyi 

bilinçlendirme, standartlar ve yönetmeliklerin uygulamaya 

konulmasına yöneliktir. ülkemizde de bazı yönetmelikler 

çıkarılmış olmakla birlikte uygulama yaygınlaştırılamamaktadır. 

Avrupa’da olduğu gibi enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin 

benimsetilebilmesi için mevcut. yönetmeliklerin yanısıra mali 
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özendiriciliği olan teşviklerin geliştirilmesi uygun olacaktır. 

îkili anlaşmalar çerçevesinde doğal gazdan elde edilen 

maliyet avantajı fiyatlara yansıtılmalı ve fiyatlar borsada 

oluşan petrol kökenli yakıtlara göre ucuzlatılmalıdır. ürünlerin 

uluslararası pazardaki satışında önemli işlevleri üstlenen, 

kalitesi ve albenisi yeterli yüksek standartdaki ambalaj üretimi 

sürekli özendirilmeli ve denetlenmelidir. Denizaşarı ülkelere 

yapılan ihracatta navlun ve benzeri desteklerin sürekliliği ve 

kararlılığı sağlanmalıdır. 

Tüketim ile İlgili Politikalar 

Tüketiciyi koruma yasası ivedilikle çıkarılmalıdır. 

Eğitim Politikası 

Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi AT da, rekabet gücünün 

arttırılmasında en önemli unsurlardan biri olarak insan faktörünü 

görmekte ve eğitim sisteminin gerek nitelik, gerekse nicelik 

açısından İyileştirilmesi için bir dizi önlemler almaktadır. 

Ülkemizde işgücü maliyetleri hernekadar AT ülkelerine kıyasla 

düşük ise de, nitelikli işgücüne talep gittikçe artmaktadır. 

Araştırma-Geliştirme ve Teknoloji Politikaları 

Araştırma-geliştirme harcamalarının oldukça yüksek olduğu 

gelişmiş ülkeler arasındaki rekabet, bu ülkelerin :aaliyetlerini 

giderek artan ölçüde yoğunlaştırmalarına neden olmaktadır. AT da 

teknik alandaki rekabetini arttırmak için yüksek teknolojiler 
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yanısıra üretim prosesinde kollteyi ve kalite kontrolünü 

arttırmaya, giderleri azaltmaya, verimliliği yükseltmeye ve yeni 

ürünler geliştirmeye yönelik yeni tekniklerin kullanımını 

desteklemektedir. Bu bağlamda, bölgesel ve sektörel amaçlara 

yönelik olarak verilen teşviklerde ortık araştırma-geliştirme 

faaliyetleri de gözönünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, cam 

sektöründe, rekabetin en önemli unsurları olan ambalajlama, 

kalite kontrol ve standardizasyonu da dikkate alan selektif 

teşvik politikaları . uygulanmalıdır. 
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ÇİMENTO SANAYİİ 
. I.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNIUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI ÎLE KIYASLAN! ARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çimento teknolojisi 50 yıllık bir gecikme ile ülkemize 

gelmiş ve Danca Aslan A.Ş. ile Eskihisar’da Eskihisar Portland 

Çimentosu ve Su Kireci A.Ş. fabrikaları 1912 yılında 20 OOOt/yıl 

üretim kapasiteli olarak faaliyete geçmiştir. 

Cumhuriyetle birlikte ülkemizde yeni fabrikalar devreye 

girmiş, bir taraftan üretim artarken, diğer taraftan artan 

çimento talebini karşılamak üzere ithalat devam etmiştir. 

Özellikle 1950’den sonra özel sektörün çimento sanayiine 

girmesi ve Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin kurulması ile Türk 

Çimento Sektörü hızlı bir gelişme göstermiş, üretim artmış, buna 

rağmen ithalat ihtiyacı devam etmiş, ancak 1960’da Türkiye bir 

miktar çimento ihraç edebilir duruma gelmişse de, 1963-1970 

yılları arasında tekrar ithalata devam etmek zorunda kalınmıştır. 

Türkiye’nin gerçek anlamda bir ihracatçı ülke olması 1970’den 

sonraki yıllarda başlamıştır. 1978-1983 yılları arasında bütün 

dünyada ve bu meyanda Türkiye’de ortaya çıkan inşaat sektöründeki 

kriz, büyük ölçüde kapasite fazlasının ortaya çıkmasına neden 

olmuş ve Türkiye bu yıllarda önemli miktarlarda ihracat yapar 

hale gelmiştir. 198A yılında başlayan ve halen devam eden iç 

talep artışına rağmen Türkiye azalarak da olsa ihracat 

yapabilmektedir. Ancak, 1986 ve 1987 yıllarında çimento talebinin 

beklenenin üzerinde artış göstermesi özellikle Batı Anadolu 

Bölgeleri için ithalat yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 
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1 . Üretim 

A. Kapasite 

Türkiye’de faaliyette bulunan çimento fabrikala¬ 

rının 1985, 1986, 1987 ve 1988 yılları itibariyle klinker ve 

çimento üretimi kapasitesi ile kapasite kullanım oranları 

Tablo 1’de verilmiştir. 

TABLO: 1 

ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN YILLARA GÖRE KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 

1985 15?? * 1938 

SekLor 
Klin Üre Kap.Kul. 

Kap.(TOOOt/y) Oranı'*) 
Cim.Üre. 

Kap.(lOOOt/y) 
Klin iire. Kap.Kul. Çim.üre. 

Kap. (lOClOt/y) Oranı(JC) Kap. n00ût/y) 
Kli.Ure. 

Kap. 
Kup.Kul. 

Oranı 
Opt.Klin.Ure. 
Kap.(lOOOt/y) 

1.Türkiye Çimento ve Top. 
Scinnyii TAS (ÇITÛSAN) 

7615 95. U 9115 8165 95.3 9175 8765 95.6 10131 

2.Kamu Sektör 3165 91.1 3595 3110 86.2 5835 35.0 66.2 5635 

3.Özel Sektör 9570 55.3 1G650 1CV00 91.2 107)5 10995 9017 11770 

B. Üretim Tekniği 

Türk Çimento Sektörü gelişen teknolojiye duyarlı 

olmasına rağmen, emek yoğun yapısında çok köklü değişikliklere 

gitmemiştir. 

Ülkemizde çimento sanayiinde işçi verimi i İğinde 

sektörler ve Türkiye geneli olarak, aşağıda verilen Tablo Z ’ de 

görüleceği üzere müspet bir artış vardır. 
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TABLO: 2 

1984-1987 YILLARI SEKTÖRLER İTİBARÎYLE ÎŞÇt VERlMLÎLtÖI 

Kg/Işçi/Yıl 

SEKTÖR 1984 1985 1986 1987 

KAMU SEKTÖRÜ 664 741 868 854 

KARMA SEKTÖR 1 . 005 1 . 179 1 . 168 1 . 175 
ÖZEL SEKTÖR 1 . 331 1 .468 1 . 535 1 .742 

TÜRKİYE 
GENELİNDE 968 1 . 087 1 . 178 1 .231 

C. Teknoloji 

Türkiye’de çimento fabrikaları genellikle verimli 

üretimi sağlayacak optimum büyüklüklerin altındadır. Optimum 

büyüklüğe yakın fabrikaları Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerindeki sahil fabrikalarıdır. 

Ülkemizde, üretimde otomasyondan henüz yeterince 

yararlanılamamakta olup, özel sektörde mevcut sistemlerin 

otomasyonu ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. 

Bugün için Avrupa genelinde Ingiltere’deki birçok 

eski kuruluş ve hammaddesi nedeniyle yaş sistemle çalışan 

Danimarka çimento fabrikalarının dışında, yaş sistemli fırınlar 

hemen hemen terk edilmiştir. 

Türkiye'de yaş sistemle. çalışan halen 5 fırın 

mecut olup bu fırınların peyderpey terk edilme ve/veya kuru 

sistem tahvillerine geçilme aşamasına gelinmiştir. 
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Mevcut tesislerde kapasite artırıcı nitelikte olan 

ön kalsinasyon, kömür kurutma ve öğütme ve hammadde 

homojenizasyonu gibi AET ülkelerinde artık hemen hemen yerleşmiş 

olan sistemler, ülkemizde tüm çimento fabrikalarında son birkaç 

yıldır tatbik edilmeye başlanmış, bir kısım çimento 

fabrikalarında da halen proje safhasındadır. 

Çevre koruyucu tedbirler de fabrikalarımızın son 

yıllardaki yatırım programları içinde olup, bu konuda çevre 

kirliliğini önleyici tesislerin pahalılığı, enerji kullanımındaki 

sarfiyat, enerji temininde kesintiler nedeniyle özellikle 

geçtiğimiz yıllarda karşılaşılan zorluklar, sektördeki 

problemlerden birini teşkil etmektedir. 

Türkiye’de çimento teknolojisi açısından en olumlu 

noktalardan biri, yeni teknolojilerin yurt şartlarına 

adaptasyonunda gösterilen başarı ve sektörün teknolojik 

problemlerin çözümünde gösterdiği birlik ve dayanışmadır. 

Türkiye, gerekli imkanların sağlanması halinde, 

teknolojik açıdan yalnız çimento üreten bir ülke olmaktan öte. 

çimento fabrikası kuracak düzeye erişmiş bulunmaktadır. 

D. Maliyetler ve Finansman 

Aşağıdaki Tablo 3’de çimento üretimindeki ana 

girdilerin yıllara göre yüzdeleri verilmektedir. 
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TABLO: 3 

ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ANA GİRDİLERİN YÜZDELERÎ 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 

Stok Tes. 

Mal.Göre(^) 
Ticari Mal Stok Tes. 

Top.Göre(^) Mal.Göre(^) 
Ticari Mal Stok Tes. 

Top.Göre($) Mal.Göre(^) 
Ticari Mal 

Top.Göre(^) 
Stok Tes. 

Mal. Göre(î£) 
Ticari Mal 

Top.Göre(^) 

ücretler 8.46 5.99 7.42 5.26 8. 07 5.59 8.24 6.01 

Hammadde 18.06 10.73 25.39 15.09 22.09 13.29 19. 98 12.64 

Yakıt 41.37 29.37 32.84 23.30 30.62 21 .74 31 .27 23. 40 

Enerji 26.02 18. 47 27.62 19.59 29.69 21 .64 32.66 25.09 

Genel Giderler 7.13 - 6.66 - 7.04 - 6. 16 

Diğerleri 6.09 28. 31 6.73 30. 10 9.53 30.71 7.87 26.70 



Bugün için sektörde, optimal kapasitede (550-600 

bin ton/yıl) bir çimento fabrikasının yatırım tutarı yaklaşık 20 

milyar TL'si dış para olmak üzere toplam 60 milyar TL. 

dolayındadır. Bu denli büyük bir yatırımın sadece öz kaynak 

kullanmak sureti ile realize edilmesi söz konusu olamamakta ve bu 

nedenle yaklaşık $ 60 oranında iç ve dış kredi kullanılmaktadır. 

ı * 

Sektörde kullanılan dış kredilerden, 

Devlet kredisi, proje kredisi ve satıcı 

kredisi bulunmaktadır. 

Ancak bu krediler sektöre intikali aşamasında 

bir devir gideri ile birlikte devredilmektedir. Öyle olunca 

kredinin geri ödeme süresi kısalmakta, faiz oranı da 

küçümsenmeyecek bir miktarda artırılmaktadır. Bunun önlenmesi 

için kredinin gerçek değerleri üzerinden sektöı-e devri ile 

birlikte kredilerin faiz ve geri ödemelerine de sabit kur 

garantisinin getirilmesinde zorunluluk vardır. 

Sektörde kullanılan iç kredilerden, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından sağlanan ve 

şartları son derece uygun olan ancak miktar olarak son derece 

kısıtlı olan, toz tutma, döküm çimento ve kömüre dönüşüm pojeleri 

kredilerinin miktarlarının arttırılması gerekmektedir. 
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Orta vadeli banka yatırım kredilerinin faiz 

hadleri de uygun oranlarda düşürülmelidir. 

F. Kalite 

Türkiye’de üretilen ve Türk standartları bulunan 

çimento türleri şunlardır: 

■H- Portland Çimentoları TS 19 

Bu çimentolar 4 sınıftır 

1 . Portland Çimentosu PÇ-325 

2. Portland Çimentosu PÇ-400 

3 . Portland Çimentosu PÇ-500 

4. Katkılı Portland Çimentosu KPÇ-325 

325, 400 ve 500 rakamları bu çimentoların mukavemet sınıflarını 

belirler ve 28 günlük kg/cm2 cinsinden basınç mukavemetlerini 

gösterir. 

Katkılı Portland Çimentosundaki bozzolamik madde 

miktarı erimeyen kalıntı yönünden Max % 10 olarak sınıflandırıl¬ 

mıştır . 

Yüksek Fırınlı Curuf Çimentoları TS 20 

Bu çimentolar 2 sınıftır. 

1 . Demir Portland Çimentosu DPÇ-325 

2. Curuf Çimentosu CÇ-325 
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olmak üzere isminden de anlaşılacağı üzere bu tür çimentolar 

portland klinkeri ile yüksek fırın curufunun belirlenecek ozonlar 

içinde karıştırılarak öğütülmesiyle üretilir. 

Beyaz Portland Çimentosu TS 21 

BPÇ-325 tek sınıflıdır. Beyazlık derecesi % 70 dir. 

Harç Çimentosu TS 22 HÇ-160 

Traslı Çimento TS 26 

TÇ-325; 20-40 kısmı tras ve 80-60 kısım Portland 

klinkeri ile üretilir. 

Uçucu küllü çimento TS 640 

U.Ç.K-325; 10-30 arasında uçucu kül ve 90-70 

portland çimento klinkeri ile üretilir. 

Sülfatlı curuf çimentosu TS 809 SCÇ-325 

Beton- trowers çimentosu TS 3646 (Erken 

dayanımı yüksek çimento) 

EYÇ-510, CS en az % 55 olarak sınırlandırılmıştır. 

Bunlardan başka Türkiye'de bugün için standardı 

mevcut olmayan ancak standart çalışmaları sürdürülen sülfatlı 

sulara dayanıklı çimentolar da Uretilmektedir. Bunlar; 

BS standartlarına uygun BS-4027 

. - ASTM standartlarına uygun olarak, Ç-150, Tip 

Orta derecede sülfata dayanıklı çimento, C- 

150 
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Tip V - Yüksek derecede sülfata dayanıklı 

çimento 

Yukarıdaki verilerden anlaşılacağı üzere bugün 

dünyada üretilen bütün cins çimentolar Türk Standartları mevcut 

olsun veya olmasın; özelliklerinin bilinmesi halinde Türkiye’de 

üretilmektedir. Ayrıca 1972 yılından beri Türkiye Çimento 

Müstahsilleri olarak Avrupa Çimento Birliği Cembureau’ya üye 

olarak bulunmaktadır. 

G. İstihdam 

Sektörde, optimal kapasitede bir çimento fabrika¬ 

sında bu gün için aşağıda verilen kadrolardaki personelin 

istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, ülke genelinde personel 

temin etme sıkıntısı söz konusu olmayıp gerektiğinde bu konuda 

yurt dışında da hizmet verebilecek düzeyde bulunmaktadır. 

Üst Düzeyde A adet 

Teknik ve İdari 

Şef 16 adet 

Memur 25 adet 

Teknisyen Ustabaşı 
ve Kalifiye İşçi 65 adet 

Düş İşçi 2A0 adet 

Müstahdem 15 adet 

TOPLAM 365 adet 
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2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Yurtiçi talebi 1962 yılında, yani Planlı Döneme 

geçmeden önce, 2.3 milyon ton civarında iken, bu talep I. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı dönem sonu yani 1967 yılında 4.5 milyon 

tona, 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönem sonu 1972 yılında 7.3 

milyon tona 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönem sonu 1977 yılındı 

12.9 milyon tona ulaşmıştır. 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

dönemine geçiş yılı sayılan 1978 yılında çimentoya talep maksimun 

noktaya ulaşarak 14.2 milyon ton olmuş, bu tarihten sonra tün 

dünyada görülen ekonomik kriz Türkiye’yi etkilemiş ve başlayan 

düşüş trendi ancak 1984 yılinda geri çevrilebilmiştir. 

TABLO: 4 

1978-1987 YILLARI ARASINDA YURT İÇİ ÇİMENTO TÜKETİMİ 

Birim 1000 ton 

YILLAR İÇ Talep Değişim (5 

1978 14 187 -

1979 12 725 - 11.7 

1980 12 087 - 6.9 

1981 1 1 773 - 3.4 

1982 11 778 + 0 . 0 

1983 1 1 561 - 2.1 

1984 13 832 + 19.6 

1985 15 798 + 14.2 

1986 18 934 + 19.8 

1987 22 425 + 18.4 
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3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Mamul ve Yarı Mamul Mal İthalatı 

Türkiye çimento sektörünce üretilen çimento 1970 

yılına kadar iç tüketimi karşılamaya yeterli olmadığı için bu 

yıla kadar Türkiye çimento ithal eden bir ülke görünümünde idi. 

1970 yılından sonra Türkiye önemli miktarda mamul ithalatı 

yapmamıştır. 1986 ve 1987 yıllarında özellikle Batı Anadolu’da 

çimento tüketiminin artışının beklenenin üzerinde olması nedeni 

ile ithalat yapılmıştır. 

B. İhracat 

Türkiye 1970 yılından beri önemli bir çimento 

ihracatçısıdır. Yıllar itibariyle klinker ve çimento ihracatının 

miktar ve döviz bedelleri aşağıdaki TabloS ’ de verilmektedir. 

TABLO: 5 

YILLAR İTİBARİYLE KLİNKER VE ÇİMENTO İHRACATI 

KLİNKER ÇİMENTO 

Yıllar Miktar 

(ton) 
Değer 
(US $) 

Miktar 

(ton ) 
Değer 
(US $) 

1984 37 534 900 000 2 137 180 62 762 000 

1985 92 000 1 659 000 1 761 068 41 740 000 

1986 118 576 1 964 471 1 130 771 26 163 570 

1987 (Ekim Sonu) 108 250 - 211 560 7 232 000 

■* Klinker ve çimento ihracat bedeli birlikte verilmiştir. 
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1984 yılından itibaren ihracatımızın deniz yolu 

ağırlıklı olduğu, 1984 yılında ana ihraç pazarlarımızın sırası 

ile Mısır, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, Malta, Irak ve 

Bangladeş olduğu gözlenmiştir. 1985 yılında Mısır, Cezayir Malta 

ve Bangladeş önemli ihraç pazarları olmuş, Irak a ihracat sadece 

9.017 ton olarak gerçekleştirilmiştir. 

İhracatımız 1986 yılında Mısır, Cezayir ve 

Malta’ya, 1987 yılında da Mısır, Cezayir, Malta, Yemen ve 

Kıbrıs’a çimento, Bangladeş’e de klinker olarak gerçekleştiril

miştir . 

AET ülkelerine yönelik klinker ve çimento 

ihracatımız olmamıştır. Nitekim 1984 yılı dünya çimento üretimi 

939 milyon ton iken, bunun ancak 71.4 milyon tonu, başka bir 

deyişle % 7.6 sı uluslararası ticarete konu olabilmiştir. Dünya 

çimento ithal talebinin en büyük payını Orta Doğu, Kuzey ve Batı 

Afrika Ülkeleri ve ABD teşkil etmektedir. 

TABLO: 6 

DÜNYADA EN BÜYÜK ÇİMENTO İHRACAT ÜLKELERİ (1985) 

(Birim : Milyon Ton) 

ÜLKELER Miktar ÜLKELER Miktar 

ABD 14.0 Cezayir 2.8 

Mısır 9.0 Hollanda 2.8 

Suudi Arabistan 7.0 8. Almanla 1 .8 

Singapur 3.4 Kuveyt 1 .8 

Honk-Kong 2.8 Çin 1 .5 
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TABLO: 7 

DÜNYADA EN BÜYÜK ÇİMENTO İHRACATÇISI ÜLKELER (1985) 

(Birim: Milyon Ton) 

ÜLKELER Miktar ÜLKELER Miktar 

Japonya 91 Kanada 3. 1 

Ispanya 8.2 Romanya 2.6 
Yunanistan 7.6 Fransa 2.5 

Tayvan 3.9 Meksika 2.6 

Güney Kore 3. 1 SSCB 2.2 

A. Stoklar 

Çimentonun uzun süreli stoklarıamaması ve stoklama 

külfeti nedeniyle fabrikaların çimento stokları hiç bir zaman 

ibüyük miktarlara ulaşmaz. Asıl stoklama yarı mamul halinde 

klinker olarak yapılır. 

II. -GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTlP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Halen çimento sektörü hiçbir korunmaya tabi olmaksızın dış 

rekabete açık durumdadır. Sektör girdi bakımından da dışa bağımlı 

değildir. Ancak sektör, yurtiçinden temin ettiği yakıt enerji ve 

kraft kağıt gibi girdilerini AT ülkelerine göre daha yüksek 

fiyatla temin etmek mecburiyeti ile karşı karşıyadır. 

Sektörün verimlilik ve teknoloji bakımından AET ülkeleri 

çimento sektörü seviyesine gelmesine yardımcı olacak 



modernleştirme yatırımlarının teşviki, dış pazarlarda rekabet 

gücünün artırılması için de ihracat teşviklerinin ve girdi 

fiyatlarının AT ülkeleri seviyesinde tutulması gerekmektedir. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLÎTÎKA 
TEDBİRLERİ 

Türk çimento sektörü iç pazarında hiç bir koruma olmaksızın 

dış rekabete açık durumdadır. Halen çimento sektörü iç talebi 

ithal çimentonun malolabileceği fiyattan malederek karşılamak¬ 

tadır . 

Son yıllardaki ithalat bölgesel üretim ve tüketim farklılık¬ 

larından kaynaklanmaktadır. 

İthal çimentonun dağıtım ve pazarlaması, geniş ve organize 

edilmiş teşkilat ile özel boşaltma, taşıma ve depolama sistemine 

sahip olunmasını gerektirmektedir. 

Bu nedenle ithalat ancak iç üretimin tüketimi karşılamadığı 

dönemlerde ve bölgesel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sektör girdi bakımından esas itibariyle dışa bağımlı 

değildir. Ancak, yüksek kalorili katı yakıt ithal edilmektedir. 

Kömür ithalatında uygulanan fon maliyeti olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca kraft kağıt üzerindeki gümrük vergisi ve 

fon da devam etmektedir. 
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Sektörün AT ülkeleri ile rakebet gücünün korunması ve üçüncü 

ülkelere yapılacak ihracatın artırılması için girdiler üzerindeki 

gümrük ve fon uygulamasının tamamının kaldırılması zorunlu 

görülmektedir. 

Mevcut Politikanın Değerlendirmesi 

Çimento sektörü hiçbir korunmaya tabi olmaksızın AT 

ülkeleri ile tam rekabet halindedir. 

Buna mukabil girdilerini AT ülkelerinden daha pahalıya 

temin etmek zorunda olduğundan üçüncü ülkelerdeki rekabet gücü 

azalmaktadır. Sektörün girdileri arasında bulunan kömür ve kraft 

kağıtta gümrük ve fon uygulaması devam etmektedir. 

Fabrikaların ekonomik büyüklüklere eriştirilmesi, 

modern teknolojinin uygulanması suretiyle verimli şekilde ve 

çevre kirliliğine yol açmadan faaliyetini sürdürmesi için yatırım 

yapmak durumunda olan sekörün bu tur yatırımlar için teşviklere 

ihtiyacı vardır. 

Alınması Gerekli Politika Tedbirleri 

Türkiye’nin AT'na tam üyeliği halinde çimento 

sektörünün Topluluğa dahil ülkelerle rekabet edebilmesi aşağıda 

belirtilen tedbirlerin alınmasına bağlıdır; 
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Sektörün girdilerini AT ülkeleri seviyesindeki 

maliyetle temin edebilmesi için mamülünde olduğu gibi girdi¬ 

lerinde de serbest ve korunmasız fiyat politikası uygulanmalıdır. 

Fabrikaların optimum büyüklüklere çıkarılması, 

modern teknolojilerin uygulanması için yatırımlarda teşvik 

tedbirlerinin artırılarak devam ettirilmesi ve uygun kredi 

şartlarının sağlanması gerekmektedir. 

İhracatta rekabet gücünün korunması için uygulanan 

teşvik tedbirleri, kesintisiz ve gümrük şartlarına uygun şekilde, 

gözden geçirilerek devam ettirilmelidir. 
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SERAMİK SANAYİİ 

Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

İnorganik materyallerden oluşan masselerin şekillendiril¬ 

mesi, sınırlanması ve pişirilmesi prosesleriyle sert ürün üreti¬ 

mine yönelik bilim, teknoloji ve sanatları içerir. 

Seramik sektörünün kapsamına porselen sofra eşyası, 

seramikten mamul sağlık gereçleri, seramik yer ve duvar 

kaplamaları ile elektroporselen ve porselen izolatör dahil 

edilmiştir. 

1 . Üretim 

A. Kapasite 

Kap. Kul. Kap. Kul. 
1985 Oranı % 1986 Oranı % 

Sofra eşyası 11.610 79 11.610 85 

Sağlık gereçleri 58.000 68 58.000 76 

Karo fayans 153.110 79 153.110 -

Karo seramik 212.600 60 212.600 91 

Elektroporselen 2.000 90 2.000 90 
Porselen İzolatör 1A.240 70 16 290 88 

B. Üretim Tekniği 

Karofayans ve karoseramik fabrikaları gelişen 

teknolojiye paralel olarak otomasyonlara geçerek yeni 

fabrikalarda sermaye yoğun duruma geçmeye başlamıştır. Eski 

kuruluşlar ise henüz modernize olamamıştır. Sofra eşyası, 

porselen izolatör, elektroporselen ve sağlık gereçleri 
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teknolojinin müsaade ettiği nisbette modernize olmakla birlikte 

emek yoğun hüvviyetini muhafaza etmektedir. 

C. Teknoloji 

Kullanılan makina parkı ve uygulanan proses 

yönünden Avrupa Topluluğuna mensup fabrikalara göre çok büyük bir 

düşüklüğümüz olmamakla birlikte, mamul yönünden aleyhte 

farklılıklar olmaktadır. Buna en büyük sebep seramik sanayii alt 

yapısı olan hammadde sorunlarının çözülmemiş olması ve 

dolayısıyla teknoloji Uretilememesidir. Teknolojik seviyede orta 

ile yüksek arasında bir duruma sahibiz. 

D. Üretim Maliyetleri 

1000 x TL/Ton 1985 yılı itibariyle 

Sofra Eşyası 
Sağlık 
Gereçleri 

Karo 

Fayans 
Karo 

Seramik 
Porse 
İzola 

Sınai Maliyet 751 256 140 100 612 

Ticari Maliyet 938 320 175 126 765 

Sınai Maliyet 
Dağılımı $ 

Hammadde 7 - 5 5 15 

Yrd. madde 10 18 24 24 33 

Yakıt + Enerji 15 26 29 29 11 

İşçilik 44 25 1 3 13 11 

Gen. üretim gideri 24 31 29 29 30 

100 100 100 100 100 
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F. İstihdam 

1986 yılı itibariyle 

Sof ra 

Eşyası 
Sağlık 

Gereçleri 

Karo 

Fayans 
Karo 

Seramik 

Porselen 

izolatör Toplı 

Mühendis 38 66 100 49 39 292 
idari Eleman 167 148 101 112 78 606 

Teknisyen 43 47 81 28 50 249 

Ustabaşı 84 96 310 60 55 605 

Kalifiye işçi 564 1577 932 666 761 4500 

Düş işçi 879 1401 2423 912 175 5890 

Toplam : 1775 3335 4047 1827 1158 12142 

2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Sofra Eşyası 

Eldeki verilere göre 1986 yılı içinde toplam 9462 tor 

üretim gerçekleştirilmiştir. Bu kurulu kapasitenin $ 81,5'nu 

teşkil etmektedir. Kütahya Porselen 1987 içinde $ 100 kapasite 

arttırımını gerçekleştirerek 1988’de Türkiye’de kurulu kapasite 

13.910 t/y’a ulaşmıştır. 

Porselen kullanma alışkanlığı yurdumuzda gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. Nüfusun eskiye oranla dış temasının artması, 

melamin türü eşyanın özellikle umumi yerlerde kullanımının 

sakıncalı oluşunun belirlenmesi, turistik tesislerin çoğalması 

porselen eşyaya olan talebi arttırıcı faktörler olmuştur. Ayrıca 

nüfusun artışı da beraberinde talebi arttırmaktadır. Her yıl 

artan nüfusa paralel olarak 150.000 ailenin çeyiz ihtiyacı olorak 
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150.000 x 40 x 0,400 x 10 = 2400 t/y 

bir artış öngörülmektedir. Bunun $ 15’i kadar da turistik 

tesisler için otel serisi ilave edilirse ilave talep 2760 t/y’lık 

bir yurtiçi talep artışı olacaktır. 

1986’da 10.362 t/y yerli üretim 747 ton ithal’e 

karşılık, 1830 ton ihraç gerçekleştirilmiştir. 

1988 yılı için ithal ve ihraç rakamlarının aynı 

olduğunu kabul edersek, yurt içi talebin 12039 t/y olabileceği 

tahmin edilmektedir. Bu da kurulu kapasitenin °k 85’ini teşkil 

edecektir. Ancak enflasyon artışı, bu talebin bir miktar 

azalabileceği izlenimini uyandırmaktadır. 

Netice olarak, sektörde bir iç talep yetersizliğinin 

devam ettiği görülmektedir. 

Elektroporselen ve Porselen izolatör 

1988 yılı içinde elektrifikasyon ve haberleşme 

sahasında yapılacak yatırımların son derece kısıtlı kalması ve 

ancak yarım kalmış yatırımların tamamlanmasının hedef olarak 

alınması yurt içi talebi tamamen düşürmüştür. Zira, bu sektörü 

ayakta tutan alıcı devlet teşekkülleri olup, başta TEK olmak 

üzere PTT ve DDY’dır. PTT ve DDY’nın 1988 yılı içinde porselen 

izolatör talebinin olmayışı, TEK’nun ise, sadece yarım kalan 

yatırımları tamamlama için yılın ikinci yarısında hazırlıklarını 

yaparak ihaleye çıkacağı varsayımıüzerine 1988 yılı talebinin 
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1500 tonu geçtniyeceği tahmin edilmektedir. Bu da kurulu 

kapasitenin % 8'ini teşkil etmekte olup bu sektör, 1988 içinde 

tam olarak bir krize girerek fabrikalar kapanmaya gidecektir. 

Sağlık Gereçleri 

Toplu Konut Edindirme Fonunun, 1986 ve 1987 

yılları içinde açtığı kredilerin sürekliliğini 1988 yılı için 

sağlayamaması sebebiyle konut inşaatlarının azalacağı tahmin 

edilmektedir. Özellikle bu düşüş, yılın ikinci yarısında 

gözlenebilecektir. Bu duruma göre 1986 içinde yurtiçi talep 

37.000 ton civarında olacaktır. Bu da kurulu kapasitenin $ 

59’udur. 1987 ihracının (tahmini) bu yıl da sabit kalacağını 

varsayarsak, kapasite kullanımı oranı İ> 80’i geçmeyecektir. 

Karofayans - Karoseramik 

1988 yılı içinde tamamlanan tevsii yatırımları ile 

karofayansın kurulu kapasitesinin 272.500 t/y’a, karoseramikde 

ise 516.500 t/y’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplu Konut 

Edindirme Fon’unun bu sanayiiye kazandırdığı canlılığın daha 

önceki nedenlerle 1988 yılında azalarak devam edeceği tahmin 

edilmektedir. 1988 yılı karofayans talebinin 250.000 ton, 

karoseramik talebinin ise azami 270.000 ton olabileceği tahmin 

edilmektedir. 

Kurulu kapasiteler ve inşaat sektöründe olabilecek 

durgunluk, ileriki yıllarda bu sektörde tedbir alınmadığı 

takdirde bir krize gidilebileceğine işaret etmektedir. 
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3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

19 8 5 1 9 8 6 (10 aylık) 

Miktar Değer Miktar Değer 
(Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $: 

Sofra Eşyası 747 1599 664 2602 

Sağlık Gereçleri 258 562 386 810 

Karofayans 
Karoseramik 1050 795 6043 4032 

Porselen İzolatör 1375 3131 405 2520 

Toplam: 3430 6087 7498 9964 

B. İhracat 

1985 1986 (10 aylık) 

Miktar Değer Miktar Değer 
(Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) 

Sofra Eşyası co 04 o 28.411 2. 185 7. 324 

Sağlık Gereçleri 10.967 6. 367 3 .893 4.056 

Karofayans 
Karoseramik 34.975 7.900 9.465 3. 325 

Porselen İzolatör 71 210 226 645 

Toplam: 47.855 42.888 15.769 15.350 
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SERAMİK MALZE*: GİfcRÜK İNOİRİM TAKVİMİ 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA GTİP’LERİ İTİBARİYE NE YÖNDE VE 
NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE 
OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 
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III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

Kalitenin yükseltilmesini ve maliyetin düşürülmesini 

sağlayacak yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasını, üretim 

akışındaki fireleri en aza indirecek modernizasyon, araştırma- 

geliştirnıe yatırımları ile hammadde üretimine yönelik 

yatırımların gerçekleştirilmesini, ayrıca kurulu işletmelerin 

hayatiyetlerini sürdürmelerini güçleştiren en önemli faktörlerden 

biri, yürürlükteki yüksek kredi maliyetleridir. 

Seramik sanayiinde kullanılan makine-teçhizatm büyük bir 

kısmı artık yurtiçinde üretilebildiğinden dışarıdan ithal 

edilmesi gereken makine-teçhizatm tutarı toplam yatırım içinde 

düşük 15 dolayında) biryer tutmaktadır. Bu nedenle firmaların 

(T.S.K.8. kanalıyla kur garantili dış kredi kullananlar bile) 

yatırımlar için iç para ihtiyacı büyük boyutlara ulaşmaktadır. Iç 

para maliyeti ise yatırım yapmayı güçleştirecek derecede 

yüksektir. 

Dolayısıyla hem yatırım kredileri hem de işletme kredileri 

için, kuruluşların finansman yükünü hafifletici makul bir faiz 

haddi uygulanması gerekmektedir. 

İthal seramik mamullere % 10 oranında gümrük vergisi 

uygulanırken, seramik sanayiinde kullanılan ithal girdilerden $ 

AO, hatta bazı durumlarıda % 60 gibi yüksek oranlarda vergi 

alınmasının bu sanayiin rekabet gücü üzerinde yarattığı olumsuz 
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etkilerin giderilmesi için ithal girdi vergi oranlarında indirim 

yapılması yararlı olacaktır. 

Seramik ve porselen ürünlerinde özellikle Doğu Bloku ve Uzak 

Doğu ülkelerinden kaynaklanan dampingli ithalata karşı anti- 

damping önlemlerinin geliştirilmesi gerekmektedr. Bu çerçevede; 

AET'de oluşan fiyatın esas alınarak ithalatda eşik fiyat 

uygulamasına gidilmesi ve bu fiyat düzeyinden daha aşağıda 

fiyatlarla yurda seramik ve porselen ürün ithaline izin 

verilmemesi etkili bir önlem olarak düşünülmüştür. Ayrıca 

belirlenen bu "eşik fiyaf'ın sabit değil değişken bir fiyat 

olarak uygulanması ve AET piyasasında meydana gelen değişmeler 

esas clınarak periyodik olarak ayarlanması, bu önlemin 

işlerliğini yitirmemesi açısından zorunludur. 

Seramik sağlık gereçleri ile yer karosu ve fayans için TSE 

tarafından belirlenmiş olan standartların zorunlu hale 

getirilerek ithal ürünlerde de bu normlara uygunluk şartının 

aranması, porselen sofra eşyasında mevcut tanımlara göre "ekstra" 

dışında mal ithaline izin verilmemesi, Türk Standartlarına uygun 

olmayan seramik ve porselen ürünlerinin yurda girmelerinin 

önlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Kurulmakta olan Seramik Müstahsilleri Birliği'nirı devletçe 

desteklenmesi Birliğin daha etkin çalışmasını sağlayacaktır. 
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1988 yılında Türkiye’ye getirilmesi planlanan doğal gazın 

seramik sanayiinde faaliyet gösteren kuruluşlarca da kullanıla¬ 

bilmesi için gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılması ve halen 

bu sektörde tüketilen diğer enerji kaynaklarının daha düşük 

maliyetlerle kullanımının sağlanması, bu sanayi dalında önemli 

bir maliyet kalemi olan enerji girdileri yükünün hafifletilmesine 

yardımcı olacaktır. 

Halen emek-yoğun teknolojilerle çalışan seramik ve porselen 

sanayiinin önemli bir sorunu olan nitelikli eleman yetiştirilmesi 

için meslek okullarının tesisi gerekmektedir. 
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REFRAKTER MALZEMELERİ SANAYİİ 
Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN, TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dünyada refrakter malzemelere olan talep iki ana etkene 

bağlıdır. 

Çelik üretiminin seviyesi, 

Verilen üretim seviyesini elde etmek için kullanılan 

teknoloji gerekli refrakter ürünlerinin kalitesini ve şeklini 

belirlemektedir. 

Çelik endüstrisindeki teknolojik değişme, üretim 

sürecinin her yönünü kapsayan sürekli br prosestir. Refrakter 

sanayindeki uygulamalar gelecek 25 yılda geçmişte olduğu gibi 

muhtemelen çok değişik olacaktır. 

Refrakter malzemelerin üretimi doğal olarak 

sanayileşmiş ülkelerde daha yoğundur. Özellikle B. Almanya, 

İtalya, İngiltere, Fransa, Doğu Bloku Ülkeleri, Brezilya, 

Hindistan, Japonya dünyada tanınmış refrakter malzeme 

üreticisidirler. 

Frost and Sullivan Ltd. (İngiltere) tarafından Batı 

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Benelüx Ülkelerini 

içeren "Avrupa'da Endüstriyel Refrakterler ve Seramik Pazarı" 

isimli bir refrakter raporu yayımlanmıştır. 
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Raporda İngiltere, B. Almanya, Fransa, İtalya ve 

Benelüx’ü içeren belli başlı 5 büyük Avrupa Pazarında üretimler, 

tüketimler ve geleceğe dönük tahminler yer almaktadır. Rapora 

göre: 

II. Dünya Savaşından sonra 20 yıldan fazla bir büyüme 

gösteren refrakter sanayii 1970’li yılların başlarında ve 

özellikle de petrol krizi döneminde pazar gerilemesi ile karşı 

karşıya kalmıştır. 

Bu gerilemenin ana nedenleri: 

Teknolojik gelişmeler daha uzun ömür verecek 

refrakterlerin üretilmesini mümkün kılmıştır. 

Tüketici sanayiiler -özellikle çelik sanayii- daho 

az fakat, daha yüksek kalitede refrakterlere yönelmişlerdir. 

Tüketiciler üretim seviyelerini düşürmüşlerdir. 

Bu konuda en çarpıcı örnek bugün demir-çelik sanayiinde 

1979’dan % 17 daha az (tonaj olarak) refrakter kullanılmakta 

olmasıdır. 

Avrupa pazarında bazik refrakterler, toplam tüketim 

içinde % 15-20'lik bir çerçevede sabitleşmiş olup, bu hissenin 

değişmeyeceği tahmin edilmektedir. 
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Ateş tuğlasının kullanımı özellikle alumino- 

silikatların aleyhine ve yüksek alüminalı tuğlaların lehine 

olarak önemli ölçüde azalmıştır. 

Yüksek alüminalı refrakterlerin kullanım alanlarında 

geniş ve değişik kullanım yerleri vardır. Fiyatları pahalıdır. 

Halen Avrupa’da tüketilen tüm refrakterlerin $ 10-15 kadarının 

yüksek alüminalı olduğu tahmin edilmektedir. 

Asidik ve bazik refrakter kullanımındaki eğilim şekilli 

refrakterler yanında monolitiklere doğrudur. 1983 yılında 

Avrupa'da tüketilen tüm refrakterlerin % 30-35'i monolitik 

türdedir. Bu eğilim gittikçe artarak 1993’te AO’a kadar 

ulaşabilecektir. 

Avrupa'da pazarı büyüyen yegane refrakter, seramik yünü 

ürünleridir. 

Avrupa’da başlıca refrakter tüketen endüstrilere 

bakıldığında da demir-çelik sanayinin tüm refrakterlerinin % 

'65’ini tükettiğini görmekteyiz. Yukarıda bahsettiğimiz rapora 

göre yedi ülkedeki çelik üretimi 1979-83 arasında 30 milyon ton 

azalmıştır, bu ise 5 yıllık sürede % 17'lik bir azalma demektir. 
* 

Göstergeler önümüzdeki 10 yılda da düşmenin devam edeceğini 

belirliyor. 

Bir kısım araştırmalar önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde 

refrakter tüketiminin her yıl $ 3 kadar azalacağını 
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göstermektedir. 

AET ülkelerindeki Durum 

Bazik oksijen konvertörü ve elektrik ark fırınında 

çoğunlukla bazik kaplama yapıldığı halde, elektrik ark fırınının 

çatısı genellikle yüksek aluminalı ($ 80-85 Aİ2 03) tuğlalarla 

kaplanır. Bu proseslerde üretilen ton/çelik için gerekli 

refrakter malzemesi ihtiyacı iki geleneksel yöntemden daha azdır. 

Fakat genellikle daha kalitelidir. 

Dünyanın değişik bölgelerinde refrakter tüketimi 

farklılıklar arzetmektedir. Japonya'da en yeni gelişmeler 

denenirken, ABD ve Avrupa daha ihtiyatlı davranmaktadır. 

Avrupa'da ton/çelik başına kullanılan refrakter tonajı azalmakta 

fakat kalite artmaktadır. On yıl içinde 500 ısıtmaya dayanabilen 

tuğlalar, karışımların değişmesi, kullanılan malzemelerin 

geliştirilmesiyle bugün 3000 ısıtmaya dayanabilmektedir. 

Üretilen ton/çelik başına refrakter tüketimi 1S63 

yılında A8 Kg. iken 1975 yılında 1A Kg.’a düşmüştür. 

B.Almanya 

B. Almanya’nın 1976 yılındaki refrakter tüketimi 

1.567.000 tondur. Avrupa’nın refrakter üreten en büyük firmasına 

sahiptir. Zirkon, Silikon karpit tuğlalar ve özel monolitikler 

ülkemizde üretilmeyen refrakterler grubuna girmektedir ve bunlar 

B. Almanya’da üretilmektedirler. 
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1976 yılı verilerine göre, refrakter satışları pek 

sağlıklı görünmemektedir. Kapasitesinin sadece $ 65'i 

kullanılmıştır. Dış satımlar 1976 yılında % 52’den % AVe 

düşmüştür. 

İngiltere 

İngiltere'de çok sayıda refrakter üreten firma 

mevcuttur. Ayrıca iki ABD firması bulunmaktadır. Bunlar özel 

nitelikli refrakter malzemeleri bazik ve kil/alumina ihtiva eden 

tuğlaları üretmektedir. Önemli bir ihracatçı ülkedir. 

Fransa 

Hem ülke içinde, hem de yurt dışında üretim yapan çok 

sayıda firmaya sahiptir. Avrupa'da eritme döküm refrakter 

üreticisi olarak tanınır. 

İtalya 

Her türlü refrakter ürünleri üretilmektedir. Yurt 

dışında yaptığı yatırımları ile yabancı sermaye yatırımları 

bulunmaktadır. 

İspanya 

Ispanya’nın refrakter üretimi son yıllarda A00 bin ile 

500 bin ton/yıl arasında değişmektedir. Buna rağmen kurulu 

kapasitesi 500 bin ton/yıl’dır. 
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Yunanistan 

1973 yılında refrakter üretimine başlamıştır. Her çeşit 

refrakter üretimi yapılmaktadır. Alman Didier firmasının lisansı 

ile çalışan bir ABD firması kanalıyla da yabancı sermaye 

girmiştir. 

Danimarka 

1912 Yılında ateş tuğlası ile refrakter üretimine 

başlanmıştır. Üretiminin büyük bir kısmını ihracata 

sevketmektedir. 

1 . Üretim 

A. Kurulu Kapasite 

Alumina-Silikat Grubu 

Bu grupta yaklaşık 200.000 tonluk üretim 

kapasitesi vardır. Bunun 35.000 tonluk kısmı plastik üretimi 

temsil eder. Plastik sistemle tuğla üretiminin yakın gelecekte 

artmayacağı ve fakat sabit kalabileceği tahmin edilmektedir. Bu 

sektörde iki yıl içinde dört büyük üretici kuruluşun kapasite 

toplamı minimum 170.000 ton/yıl'a yükselecektir. kalitenin 

gittikçe hisedilir şekilde arttığı gözlendiğine göre bu miktar 

yurtiçi tüketiminin üzerinde olacağı açıktır. Şu anda ve 

gelecekte bir kapasite fazlalığı her an kendini hissettirecektir. 

Bu sektörde şu an için kapisite kullonım 

oranı % 55-65 arasındadır. 
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Bazik Refrakter Grubııı 

Bu grupta yaklaşık 55-60 bin tonluk bir 

üretim kapasitesi vardır. Bunun yakın bir gelecekte (KUmaş'in 

devreye girmesiyle) 90 bin ton/yıl'a çıkması beklenmektedir. 

Bazik refrakterde şu andaki kapasite tam kullanılmasına rağmen, 

yurtiçi tüketime yetmemektedir. Açık miktarı 25 bin ton’dur. 

KUmaş’ın devreye girmesi ile bu açığın kapanacağı söylenebilir. 

B. Üretim Tekniği 

Gerek alumina-silikat grubu ve gerekse bazik 

refrakter grubu malzemeler emek ve sermaye yoğun üretim tekniği 

grubuna girmektedirler. Sektörde kullanılan teknik malzemelerin 

(Makina-Teçhizat, laboratuvar araç-gereçleri v.s.) büyük bir 

kısmı ithal yoluyla yurt dışından getirtilmektedir. Bu ise büyük 

yatırımları gerektirmektedir. 

C. Teknoloji Seviyesi 
I 

Dünyada standart şeklini almış bulunan bu sanayii 

kolunda faaliyet gösteren büyük tesislerimizin teknolojik 

durumları genel olarak yeterli (orta) seviyededir. Küçük tesisler 

ağır sanayiden ziyade genel tüketim ve özel şartların 

gerektirmediği kullanım sahalarına hitap ettiklerinden teknolojik 

olarak büyük sorunlarla karşılaşılmamaktadır. 

D. Üretim 

Ateşe dayanıklı mamul girdileri, hammadde, yakıt, 

elektrik, insan gücü, genel idare girdileri, amortismanlar, faiz, 
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vergi ve kar farkından oluşmaktadır. 

Üretim girdilerinin maliyetteki payları, mamul 

türüne, fabrikasına göre büyük farklılıklar göstermektedir. 

E. Finansman 

Bu sektörde yurtiçi finansman sağlanmasında çok 

büyük bir sorunla karşılaşılmadığı kanısındayız. Ancak alınan 

kredilerin maliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca sağlanan 

kredilerin kullanılması da sorun olmaktadır. KUmaş’m İslarr 

Kalkınma Bankası kanalıyla temin ettiği kredilerin zamanındc 

verilmeyişi, bu yatırımın aksamasına neden olmuştur. 

F. Kalite 

Refrakter malzemeler, bir tür işJetme malzemesi 

olduğundan kullanıcı sektörlerin maliyetlerini doğrudan 

etkilemektedirler. Bu yüzden kullanıcı sektörler halen 

kullandıkları refrakter malzemelerde kalitenin yükselmesini talep 

etmektedirler. Çünkü, böylece ton nihai mamu] için tüketilen 

refrakter malzeme miktarı azalmaktadır. 

Refrakter malzeme sanayinde kalite daha çok, 

kaliteli hammedde ile özdeşleşmekte, teknoloji ikinci sırada 

gelmektedir. Ülkemizde alumino-silikat grubu kurtuluşu sinter 

ithalinde bulmuştur. 

G. İstihdam 

Ateşe dayanıklı mamul üreten sanayiin, yarattığı 
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ürün değerinin yüksek olması, fakat bilhassa bu ürünün bir çok 

sanayi kolunun çalışabilmesini sağlaması bakımından öneminin çok 

büyük olmasına mukabil, yarattığı istihdam gücü düşüktür ve ülke 

çapında önem taşımaktadır. 

2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Bazik Refrakter Talebi 

Konya fabrikası bu konuda çalışan tek fabrika 

olması nedeniyle tüm ihtiyaç sahipleri ile devamlı ilişkide 

bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak yurtiçi ihtiyacının 70-75 bin 

ton/yıl olduğu görülmektedir. KUmaş’m devreye girmesi ile 

oldukça kaliteli bazik ürünlerin ortaya çıkacağı kesindir. Bu 

durum da dikkate alındığında 1990-92 yılları arasında yurtiçi 

üretim ve tüketiminin 90 bin ton/yıl civarında olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Alumina-Silakat Talebi 

Halen yurtiçi talebin, daha önceki yıllarda 

çeşitli kaynaklarca yapılmış tahminlerin çok gerilerinde 

kalmasının nedeni, üretici firmalar arasında 2-3 yıldan beri 

süren kalite savaşının sonucudur. Her ülkede refrakterin 

kalitesinin artması atıl kapasitesinin artmasına neden olmuştur. 

Bu yurdumuz içinde böyledir. Bugünkü talebin 115 bin ton/yıl 

olduğunu görüyoruz. Halen kurulu kapasite 178.A00 ton/yıl minimum 

olup, bunun % 64'lük kısmı kullanılır durumdadır. 
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3. Dış Ticaret 

A. ithalat 

Sinter Alumino Silikat İthalatı 

Firmalar 198A 1985 1986 1987 1988-92 

Filyos 
Sörmaş 
Haznedar 

Süperateş 

1996 _ A960 
6117 11263 123A5 

600 2350 7600 

10000 

16000 

25000 

20000 ton/yıl 
16000 

28-31500 

- Haznedar firması büyük oranda hazır harman ve bir miktardu 
sinter ithal eder. 

- Süperateş firması sinter ithal eder, miktar konusunda bilgi 
verilmemiştir. 

- Dört büyük firmanın dışında sinter veya hazır harman ithal eden 
yoktur. 

- Sinter ithalatları ABD, Fransa Kıta Çin’inden ve hazır harman 
İtalya’da yapılmaktadır. 

- Bazik refrakter için hammadde veya sinter ithalatı yoktur. 

İşletme Malzemesi İthalatı 

Firmalar 198'+ 1 985 1986 1987-92 

Filyos 2A.797$ 27.602$ 
Sörmaş 19.755 DM. 389.522 DM. 
Krom Magnezit 
KUmaş 75.000$ 88.000$ 

2.A97$ 
119.208 DM 

75.000$ 

60.000$ 
100.000$/yıl 
350.000$ 

75.000$/yıl 

B. İhracat 

Alumino-Şilikat Refrakter İhracatı (ton) 

Firmalar 198A 1985 1986 

Filyos 
Sörmaş A.188 10 

1.258.000 $ 2.057 
. A36 
. 000 $ 

3. 178 

753.130 $ 
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Magnezit Tuğla İhracatı (ton) 

Krom Magnezit 1984 yılında 7’2 ton (39.121 $) ihraç 

edilmiştir. 

Sinter Magnezit İhracatı 

Firmalar 1984 1985 1986 1987 

KUmaş 62.059 
13.449.000 

ton 

$ 
34.181 

6.995.000 
ton 57.500 

$ 11.642.000 
ton 70.000 

$ 14.445.000$ 

4. Stoklar 

Üretim ve yıllık ciro miktarlarını 

karşılaştırdığımızda, stok durumunda göze batan bir artış 

olmadığı görülmektedir. Ancak monolitik malzemelere kayış gelecek 

yıllarda tuğla stoklarını artırabilir. 

ıı. gümrük İndirimlerinin ve ogt’ye uyumun yerine getIrIlmes! 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTlP’LERl İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

1 . Gümrük İndirimine Gidilmesinde Sakınca Olmayan Maddeler 

Çeşitli,- ham veya sinterlenmiş, refrakter 

ürütiminde kullanılan ve refrakter üreticileri tarafından ithal 

edilecek boksit, flint clay, diaspor, dişten, andaluzit, 

sillimanit, sinterlenmiş diğer alumina silikatlar, fused 

magnezit, krom, refrakter kromit, zirkon-silikat, zirkoniya, 

çeşitli refrakter bağlayıcıları, her türlü ateş çimentosu, grafit 

için gümrük vergisi kaldırılmalıdır. 
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Refrakter üreticileri tarafından ithal edilmekte 

olan ve kalıp yapımında kullanılan special K,1-2080, 1-2714 

çelikler, tungsten carbide kaplı hazır tuğla kalıpları, tuğla 

presleri, karıştırıcılar, halen kullanılmakta olan ekipmanlara 

ait yedek parçalar için gümrük kaldırılmalıdır. 

2. Gümrük İndirimine Kısa Dönemde Kademeli Olarak 

Gidilmesinde Yarar Görülen Refrakterler 

Yurt içinde halen üretilmekte olan tüm alumino-silikat 

(şamot, yüksek alümina dahil) refrakter tuğlalar ile, bazik 

refrakter tuğlalarda AET ile rekabet gücümüz fazla değildir. Bu 

sebeple bu türlerde gümrük indirimine AET'ye girişten sonra 10 

yıl içinde kademeli olarak son verilmelidir. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

1. Sektörün Mevcut Sorunları 

Alumino-Silikat Grubu 

Bu sanayide 1980’li yıllara kadar yurt içinden 

bulunabilen hammaddeler ne ise onunla çalışılmış ve büyük bir 

aşama kaydedilmiştir. Ancak, kaliteli refrakter malzeme 

üretebilmek için kaliteli hammaddeye ihtiyaç olduğu bir 

gerçektir. 1980’lerden sonra ithal hammaddeler yurda girince çok 

kaliteli üretim sağlanmış ve tüketim azalmıştır. Bunun sonucu 

olarakta kalite rekabeti firmalar arasında hızlanmıştır. 
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Bu kesimde sorun kaliteli, ucuz hammadde teminidir. 

Bazik Refrakter Sanayii 

Bu sanayide tuğla ve harç üretimi iç tüketimin 

yarısını karşılar durumdadır. Ancak, refrakter kromit üretimi 

yeterli seviyede değildir. Direkt bağlı tuğla üretilebilmesi için 

ge rekli tedbirler alınmalıdır. Monolitik üretecek bir tesisin 

gerekliliğine de dikkat çekmek gerekir. 

AT’na Tam Üyeliğin Sektör Üzerindeki Muhtemel 

Etkileri 

Refrakter sanayi mamülleri müsaadeye tabi mallar 

listesinde yer almaktadır. Ancak müsaade mekanizması özellikle 

alumino-silikat grupta iyi işletilmemekte ve kapasite kullanım 

oranları İ> 50-70 arasına düşmektedir. Oysa yurt dışından satın 

alınan refrakter mazlemelerin büyük kıSmı yurt içinden temin 

edilebilir durumdadır. Çünkü mevcut., kuruluşlar teknoloji, eleman 

v.b. bakımlardan yeterli durumdadır.- 

Diğer yandan yerli sanayiinin, dış piyasaya 

girebilmesi veya ülke' içinde ithal malzemelerle rekabet edebilme 

şansı pek çok bakımdan zayıftır. 

Gümrük Vergisi açısından incelendiğinde; $ 70 AL2 

05 ihtiva eden ham ve yarı mamuller % 10 gümrükle ithal 

edilirken, aynı kalitede nihai mamuller % A gümrük vergisine 

tabidir. 
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Yurt içinden temin edileceği halde teşvikli 

yatırımlarla ithal edilen refrakter malzemeleri $ 100’e varan 

oranlarda gümrük vergi, resim ve harç muafiyetine tabidir. 

İthal malzemelerde örtülü sübvansiyon uygulanmalıdır. 

Sonuç olarak AT ülkelerinden yapılan ithalatta işaret 

edilen hususların yerli sanayi açısından daha da dezavantajlı 

olduğu olduğu düşünülürse, konunun sektörün geleceği ve imkanları 

açısından incelenerek, gerçekten stratejik önemdeki bu sanayii 

kolunun yararına düzenlemeler yapı İmalıdır. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Alümina-silikat esaslı malzemelerde mevcut durumda 

üretilen tip ve kalitelerdeki kurulu kapasite yurt içi talebi 

karşılamakta hatta bu bakımdan bir kapasite fazlalığı 

bulunmaktadır. Bu grupta ülkemizde mevcut durumda üretilmekte 

olan refrakterleri üretmek üzere yeni yatırımlar teşvik 

edilmemeli, ancak kaliteli hammadde teminindeki darboğazın 

aşılması için cevher zenginleştirme yatırımları ve giderek henüz 

üretilmeyen tip ve kalitelerdeki malzemeleri üretecek yeni 

yatırımlar teşvik edilmelidir. 

Bazik refrakter malzeme grubunda, mevcut tesislerin 

üretim kapasiteleri yurt içi talebi karşılayamamakta ve talep 

fazlası yurt dışından satın alınmaktadır. Kümaş’m devreye 

girmesi ile yurt içi talep büyük oranda karşılanabilecektir. 
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Mevcut tesislerin kapasite kullanım oranlarını 

artıracak ve mali bünyelerini güçlendirecek çalışmaların teşvik 

edilmesi yararlı olacaktır. Günümüz teknoloji uygulamalarının 

izlenmesi bakımından da modernizayom ve rehabilitasyon 

çalışmaları teşvik edilmelidir. 

Ana Girdilerin Teşviği 

Bu sanayinin ana girdisi refrakter hammaddeleridir. 

Ülkemiz refrakter hammadeleri yönünden sınırlı da olsa doğal 

kaynaklara sahiptir. Ancak alumina-silikat esaslı refrakter 

hammaddelerin ülkemizdeki rezerv ve kalite yönünden kesin 

sonuçları bilinmemektedir. Bu nedenle öncelikle istenilen miktar 

ve kalitede hammadde temin edecek çalışmaların sürdürülmesi 

teşvik edilirken, bu istenilen sonuca ulaşıncaya kadar kaliteli 

hammadde ve yarı mamul ithalatı kolaylaştırılmalıdır. 

İhracat Sorunları 

Bu sektörün ihracat açısından üstesinden gelinemeyecek 

sorunları bulunmamaktadır. Hatta Ortadoğu ülkelerine ihracat 

potansiyeli bakımından çok avantajlı durumda olduğu söylenebilir. 

İhracat vergi iadesi v.b. gibi mekanizmalarla yeterli oranda 

teşvik edilmelidir. 

Yabancı Sermaye 

İleriye yönelik olarak yeni know-how getirecek yabancı 

sermaye girişimleri teşvik edilmelidir. 
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Lisans, Royalti, Know-how 

Ülkemizde üretimi bulunmayan özel imalat konularıraa 

know-how satın alınması yararlı olabilir, 

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri 

Refrakter sanayimiz yeni gelişmelere çok acık 

olduğundan Graştırma-geliştirme. faaliyetleri hayati önemi 

haizdir. Ancak bu faaliyet hemen hemen hiç yapılmamaktadır. 

Araştırma-geliştirme için üniversiteler ile çok sıkı işbirliği 

yapılmalıdır. Tüketici sanayi kuruluşlon ile işbirliğine 

gidilmelidir. 

Uygulama ve İşbirlği 

Bu sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının bir birlik içinde bir araya getirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Sonuç olarakda; yurdumuzda refrakter sanayii batı 

ülkelerine göre çok yeni sayılır. Mevcut rezervlerimizin 

zenginleştirme çalışmaları ya daha başlamamış veya çok sınırlı 

kalmıştır. Alumino-silikat refrakter rezervlerinin telli 

ülkelerde toplandığı ve pek çok ülkenin de ithalat yaptığı göz 

ardı edilemez. Bazik refrakter sanayinin hammaddesi magnezit 

ülkemizde oldukça boldur. Çeşitli yollarla zenginleştirme de 

yapıİmaktadır. 
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Yurdumuzdaki tüm refrakter sanayii için ortak 

söylenebilecek bir hususta hiçbir üreticinin araştırma 

laboratuvarı olmamasıdır. Tüm laboratuvarlar rutin kontrollara 

dönüktür. 

Bütün eksikliklere rağmen stratejik önemi olan, 

belirli bir yere gelmiş (ve üstelik herhangi bir know-how 

almadan) elinden tutulması gereken bir sanayii tüm gümrük 

duvarları indirilerek kendi haline terk edilmemelidir. 

Bu nedenlerle refrakter malzeme sanayiinin 

geleceğini teminat altına almak bakımından gereken önlemler 

üzerinde durmak zorunludur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 

Hammadde yatakları, bilhassa, şamot kili, bağlama kili, 

şiferton, kaolin, kuvars yatakları ciddi araştırılmaya tabi 

tutulmalı, yüksek kalite olanları tespit edilmeli, diğerlerinin 

zenginleştirilme yolları aranmalı ve kaliteli olanların ihraç 

edilmesi önlenmelidir. 

Refrakter malzemelerin standartları hazırlanmalı ve bunu 

yaparken, bilhassa İSO standartları gözönünde bulundurularak çok 

ağır şartlar ileri sürülmemelidir. 

Gümrük tarife ve pozisyonları yeniden düzenlenmelidir. 

- Sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluş¬ 

larının bir birlik içinde bir araya getirilmesi sağlanmalıdır. 
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ülkemizde üretilmeyen çeşitler, fakat bilhassa monolitis 

malzeme ile yüksek aluminalı tuğla üretimi üzerinde durulmalı, 

sentetik hammaddelerin yerli olarak üretilmesine çalışılmalıdır. 

Uzman kadroların yetiştirilmesi ve bunların sektCr 

dışına kaymalarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Gerek ülkemizde yeni tip malzemelerin ilk üretim 

çalışmalarını yapmak ve gerekse yeni teknolojileri izleyip 

uygulamaya almak bakımından bir araştırma geliştirme merkezinin 

üreticiler birliği bünyesinde uygun bir yere kurulması 

sağlanmalıdır. 
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YAPI ELEMANLARI SANAYİİ 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN AT ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

AET Ülkelerindeki Durum 

Uluslararası Avrupa İnşaat Federasyonunun verdiği 

raporda AET ülkelerinde inşaat endüstrisinin düşüşte olduğu 

belirtilmektedir. Bunun başlıca sebebi üye ülkeler arasında 

işbirliği olmaması şeklinde yorumlanmaktadır. Avrupa Topluluğu 

Müteahhitleri sözcüsü "endüstri çöküntüye gidiyor" demekte ve 

kimse Avrupa çapında çareler aramaya yanaşmamaktadır. Her ülke 

kendi işini kurtarma derdindedir. 

Son günlerde endüstrinin dertlerini çözmek amacı 

ile teşkil edilen sempozyuma İngiltere başta olmak üzere AET 

ülkeleri pek isteksiz tepki göstermiştir. 

Brüksel'deki Avrupa Komisyonuna verilen rapor AET 

üye ülkelerin inşaat endüstrisi faaliyetleri konusunda çok 

kötümserdir. 198A’te inşaat sektöründe veriler % 1 düşmüş, 1985 

sonunda ise düşüş $ 2,5 olmuştur. 

Sivil mühendislik, konut inşaatı ve resterasyon 

sektörlerinde ancak konut dışı bina inşaatında biraz ilerleme 

mevcuttur. % 1’lik artış gösteren bu sektörün büyük kısmı özel 

endüstriye bağlı bina yapımına dayanmaktadır. Sivil mühendislikte 

ise en büyük gerileme kaydedilmiştir. (?£ 0,9 daha bir gerileme 

bekleniyor) Bunun başlıca sebebi kamu harcamalarındaki 

kısıtlamalardır. Konut inşaatı 198A’te 0,1 düşmüş, 1985’te $ 
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0,4 düşeceği tahmin edilmektedir. 

Uluslararası Avrupa İnşaat Federasyonu'nun 

incelemesi neticesi varılan sonuca göre son üç yılın verileri ele 

alınınca durum daha da ciddi olarak ortaya çıkmaktadır. Mesela 

1981-1984 arasında Avrupa inşaat endüstrisinde iş gücü 8,1 milyon 

işçiden, 7,1 milyon işçiye düşmüştür. Geçici çalışanlar hesaba 

katılınca iş güçünde reel düşme 2 milyon kadardır. 

Ülkemizdek Durum 

Türkiye Ekonomisinde İnşaat Sektörü 

İnşaat sektörü, konut inşaatı yanında, sınai 

ticari bina yapımı, liman ve baraj gibi altyapı inşaatlarını da 

kapsadığından bina inşaatı ve bina dışı inşaat sektörleri olarak 

mütoala edilebilmekte, bu ijsi tip işlevi yerine getirmesi 

itibariyle de ayrı bir önem taşımaktadır. 

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisi içinde önemli bir 

yere sahiptir. Günümüzde, bu sektör, milli gelir içindeki payını 

(196® yılı faktör fiyatları ile) % 6 civarına çıkartmış ve toplam 

istihdam içindeki payını ise % 3’ün üstüne yükseltmiştir. Ayrıca 

konut yatırımlarının, 1982 yılı itibariyle, özel yatırımlar 

içindeki payı % 28,3 düzeyine erişmiş, bu oran kamu yatırımları 

içinde ise % 5 dolaylarında gerçekleşmiştir. 
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İnşaat sektörünün 1982 yılı itibariyle, toplat 

ithalattaki payı $ 1,9 olmuştur. Ancak, bu sektörde müteahhit 

firmaların giderek ülkeye döviz kazandırmaya başladığı ve de tu 

sektörün, yaratılan katma değerdeki payının % 7 düzeyine ulaştığı 

düşünüldüğünde, inşaat faaliyetlerinin ödemeler dengesi açısından 

olumlu bir görünüm arzettiği sonucuna varılmaktadır. 

İnşaat sektörünün teşvik edilmesi gerekir yolunda 

bir sonuca varmak istersek, ilk olarak bu sektörün tüm ekonomiyi 

etkileme gücünün belirlenmesi gerekmektedir. Şayet inşaat 

sektöründe' üretim hacminin artışı, diğer sektörler üzerinde 

olumlu ve sürükleyici etkiler yaratıyorsa, istihdamı artırıyorsa 

ve de ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemiyorsa, bu sektörün 

ekonominin canlandırılması için teşvik edilmesi gerektiğni 

söyleyebiliriz. 

1 . Üretim 

A. Kapasite (1980 yılı için) 

1000 ton 

Beton direk Travers Prefabrik Diğerleri 

Toplam 260 23 6A6 391 

Kapasite Kullanımı ($) 

Beton direk Travers Prefabrik Diğerleri 

Ortalama 61,5 75 6A A9 

- 536 -



B. Üretim Tekniği 

Yapılan bir araştırmaya göre, bugün uygulanan 600 

kadar prefabrikasyon sistemi tesbit edilmiştir. Fakat, uygulama 

bu kadar çeşitli olmasına rağmen, sistemler bazı ana gruplar 

halinde sınıFlandırılabilir. Örneğin, üretilen parçaların 

ağırlıklarına göre belirlenen "hafif" ve "ağır" sistemler ayırımı 

gibi. Bu konuda en çok benimsenen ve genelde uygulamanın çoğunu 

kapsayabilen bir temel sınıflandırma aşağıda belirtilmiştir. 

Taşıyıcı duvarlı sistemler 

Kolon-kiriş sistemler 

Kolon döşeme sistemler 

Hücre sistemler 

Türkiye'de uygulamalar ve birlik üyesi kuruluşlar 

incelenirse, k sisteminde uygulandığı gözlenir. 

C. Teknoloji Seviyesi 

Ülkemizde ancak 1960’lı yıllarda prefabrikayon 

uyulamalarına başlanabilmiştir. Son yıllardaki sanayileşme hızına 

paralel olarak artan endüstriyel yapıların hemen hemen tümü artık 

"prefabrikasyon" tekniği ile inşa edilmektedir. 8u olgu 

prefabrikasyonun Türkiye’de benimsenmesinde ve yaygınlaşmasında 

önemli rol oynamaktadır. Endüstriyel yapıların yanı sıra köprü 

uygulamalarında da prefabrikasyon gelişmektedir. 
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Diğer yandan çok katlı yapı türlerinde ve 

özellikle konut inşaatında da prefabrikasyon uygulaması ciddi 

boyutlarda başlamıştır. Son yıllarda yurt dışı deneyimleriyle 

artan teknolojik potansiyel ve tecrübe birikimi ülkemizde: 

prefabrikasyona, gelişmeye açık ve umutlu bir gelecek 

vaadetmektedir. 

D. Üretim Maliyeti 

Değişen fiyat indeksleri sebebi ile maliyetlerde 

sürekli değişiklikler meydana gelmektedir. 

Ancak bir fikir vermesi açısından sektörün ortalama 

üretim değerlerine karşılık gelmekte olan üretim maliyetlerini 

aşağıda vermekteyiz. 

(TL) 

Anamal 1982 1 983 1 98A 1985 1986 

D.Direk 292.668 910. 22A 962 .609 3.A52.7A7 A.661 .208 

B.T ravers 75.529 138. A69 203 . 682 A3A . 257 586. 2A7 

Pref. Eleman 230.220 23A. 710 385 .313 558. 558 75A. 053 

Boşluklu Eleman 129.042 129 . 0A2 189 . 322 A98. 171 672 . 531 

üretim Girdiler i 

Ton başına yaklaşık birimi eri ifade eder 
Birim: Kg. 

Girdiler B.Direk B . T ravers Pref.El . emon Boşluklu Ele. 

Kum-Çakıl 700 680 755 820 

Çimento 160 160 175 170 

Demir 1 AO 160 70 -

Ön geril: im Çeliğ i - - 10 
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E. Finansman 

Son vergi değişikliği ile peşin alınan vergiler, 

nakit çıkışını ve finansman sıkıntıs;ını meydana getirmiştir. 

Kredilerin pahalı olduğu bu dönemde, vergilerin de kullanım 

maliyeti yükselmiştir. 

Alınan kredilerin bir kısmı da, peşinen vergilere 

kanalize edilmiştir. 

Yüksek maliyetlerle elde edilen krediler ve öz 

sermaye ile yaratılan karlar da yüksek oranlı dolaysız vergiler, 

vasıtasıyla tekrar hâzineye gitmektedir. 

F. Kalite 

Kontrol faaliyetleri üretime paralel olarak 

sürdürülmektedir. Üretimin temelini beton ve çelik 

oluşturduğundan beton ve çelik üzerinde düzenli kontroller 

yapılmaktadır. Üretimi yapılan elemanlarda gerek döküm öncesi, 

gerekse döküm sonrası kontrolleri nokta kontrolü metodu ile 

yapılmaktadır. 

Her türlü hammadde, yarı magıul ve mamul 

kontrollerini gerçekleştirmek mümkündür. 

Klasik betonarme elemanlarda TS 500, öngerilmeli 

elemanlarda TS 3233’de belirtilen esaslar takip edilmektedir. 

Boyut kontrolleri ve toleranslar için: prefabrik elemanlarda DİN 

18203, beton direklerde ise TS 997, beton borulariçin ise TS 
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821'deki değerler kullanılmaktadır. Öngerilim çelikleri için BS 

5896 standardı gerek dayanım kontrolleri, gerekse. diğer 

özellikler için kullanılmaktadır. 

Bütün bu verilere göre kalite sorunu bu sektörde 

yok denebilecek kadar azdır. 

G. İstihdam 

İnşaat sektöründe 1 milyon TL,’lik yatırımın 

sanayii istihdamına etkisi (dolaylı ve dolaysız) 71,428 kişi 

olarak hesaplanmaktadır. Bugün 50 milyon TL..’lik inşaat 

yatırımının imalat sanayiinde 70 binin üzerinde işçiyi etkilediği 

düşünülebilir. 

İnşaat sektöründe bir canlanmanın sanayii sektörü 

istihdamı üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. 

Bu sektörde teknik ve idari kadrolarda yetişmiş elemen 

mevcuttur. 

2. Tüketim-Yurtiçi Talep 

Ülkemizde ancak 1960’lı yıllarda başladığını daha 

önce belirttiğimiz prefabrikasyon uygulamalarında bugün 21 

kuruluş Türk yapı sanatının hizmetindedir. 

Yukarıda bahsedilen 21 firmanın toplam kapasitesi 

bugün için yılda 15 bin konut dolayındadır. Bu nedenle konut 

açığının kapatılmasında ağırlık yine geleneksel teknoloji 

uygulamalarına dayanmaktadır. 
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Toplu konut yapımı devletçe özendirildiği sürece 

endüstriyel ve ticari yapılarda prefabrikasyon gelişme 

gösterecektir. 

Üretim hedefleri yıllar itibariyle aşağıda 

belirtilmiştir. 

Birim Ton. 

1987 1988 1989 1990 1991 

Genel Toplam 1.000.500 1.0A6.500 1.086.000 1 .185.500 1.202.500 

Firmalar tarafından belirlenen üretim hedeflerinin aynı 

zamanda yurtiçi talep olduğunu kabul edebiliriz. 

Üretim hedefleri ton ve değer olarak ekte verilmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Yurt dışından, özellikle AET ülkelerinden İtalya 

ve B. Almanya’dan öngerilim çeliği ithali yapılmaktaydı. Ancak 

sanayileşmesini sürdürmekte olan ülkemizde bu malzemenin üretimi 

gerçekleşmektedir. İstenilen miktar ve kalitede yapılmakta 

olduğundan, gelecekte böyle bir ithalat talebi olmayacaktır. 

Yeni yatırımlar için gerekli makina ve teçhizat, 

mobil ve kule vinç, forklift v.s. gibi iş makinaları ithal 

hedefleri şimdiden belirlenememektedir. 

- 5*tl -



B. ihracat 

Ağır, hacimli malzemeye dayalı üretimin, nakliye 

maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ihracatı yapılamamaktadır. 

Bu yüzden gelecekte ihracat hedeflemesi kolay olmayacaktır. 

Ancak yurtdışı müteahhitlik hizmeti veyaıut 

fabrikanın potansiyel iş sahasında kurularak, üretimin o bölgede 

yapılması durumlarında ihracat söz konusu olabilecektir. 

A. Stoklar 

Stok durumu miktar olarak firmalar bazında ekte 

verilmektedir. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

Türkiye’de Prefabrike Yatırımların Özendirilmesi: Toplu 

konut yapımı bir hükümet politikası olarak ele alınarak, toplu 

konut yapımı özendirilmelidir. Toplu konut yapımı devletçe 

özendirildiği sürece endüstriyel ve ticari yapılarda prefabri¬ 

kasyon gelişme gösterecektir. 

Prefabrikasyon Üretim Garantisi : Prefabrikasyonda 

üretim garantisi, işin sürekli olmasıyla sağlanıyor. Prefabrike 

konut üretim tesislerinin yüksek yatırım maliyetlerinin göze 

alınabilmesi için iş garantisi olması gerekir. Iş garantisi ise 

üretimi karlı biçimde sürdürecek miktarda ve sürekli iş 

sağlanması ile mümkündür. Sürekli iş, toplu konut yapmaya uygun 

projelendirilmesi ve ihale edilmesi ile sağlanabilir. 
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Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkisi: Son vergi değişik¬ 

likleri ile peşin alınan vergiler, nakit çıkışını ve finansman 

sıkıntısını meydana getirmektedir. 

Özellikle vasıtalı vergilerin katlanarak bir sonraki 

üreticiye yansıması, maliyetlere de artırıcı bir etki yapmak¬ 

tadır. Bu da sektörün gelişimini etkilemekte, yurt dışı rekabet 

imkanlarını azaltmaktadır. 

Pazarlama Sorunları : Üretilen elemanların büyük, ağır 

ve hacim olarak yer kaplaması nedeniyle dağıtımı sorun 

yaratmaktadır. Uzak bölgelere nakliye büyük maliyetlere yol 

açmaktadır. 

İşçilik Durumu ve Eleman Yetiştirilmesi : Bu sektör 

emek yoğun ve ağır iş statüsüne girmektedir. Genellikle vasıfsız 

işçi çalıştırılmaktadır. 

Kalifiye işgücü temini güç olmakta, bulunmasında 

zorlukla karşılaşılmaktadır. 

En önemli ve büyük girdiler sağlayan inşaat malzemeleri 

birkaç firma elinde olduğundan kendi aralarında kartelleşmeye 

gitmektedirler. 

Kooperatifler, finansal açıdan ödeme zorluğu içine 

düştüklerinden prefabrikçilerin kooperatiflerle iş yapma olanağı 

yoktur. 
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inşaat sektörünün, çoğu ülkemizde bol olan ve karşılıştır- 

malı üstünlüklere sahip olduğumuz sektörlerde üretilen girdile" 

kullanması itibariyle, önemli bir ihracat potansiyeline sahia 

olma özelliği olduğundan, sektörün Türkiye ekonomisini canlandır¬ 

ması için, teşvik edilmesinin ve korunmasının yararlı olacağı 

sonucuna varılmaktadır. 
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