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

Petrol ürünleri sanayii, kuyu başı üretim ve ithalattan 

itibaren hampetrolün rafinerilere taşınması, rafinerilerde 

stoklanıp rafine edilmesi, üretilen petrol ürünlerinin 

fabrikalara ve pazarlamacı kuruluşlara transferi, pazarlamacı 

kuruluşlar aracılığı ile parakendecilere satışı gibi bir dizi 

faaliyeti kapsayan entegre bir sektördür. Bu sanayiinin temel 

hammaddesi hampetrol olup, 1985 yılında işlenen bu ana girdinin % 

87’si yurtdışından ithal edilmiştir. Hammadde açısından önemli 

ölçüde dışa bağımlı bir sektördür. 

Hampetrolün rafinerilerde tasfiye işlemleri sonucunda elde 

edilen; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), normal ve süper 

motor benzinleri, gazyağı, jet yakıtları, motorin ile çeşitli 

kalitelerdeki fuel-oil enerji üretiminde; nafta, petrokimya ve üre 

esaslı gübre sanayiilerinde ana hammadde; makina yağı, baz 

stokları aramalı olarak yağ üretiminde; slak waxlar ve 

ekstraktlar ise girdi olarak diğer sektörlerde kullanılmakta; 

çeşitli kalitede asfaltlar, solventler, nihai ürün olarak 

satılmaktadır. Petrol ürünlerinin enerji üretimimiz içindeki payı 

44 civarındadır. 

Dahilde üretilen veya ithal edilen hampetrolün rafinerilere 

taşınması boru hatları ve/veya deniz tankerleri ile yapılmak¬ 

tadır. Deniz yolu ile petrol taşımacılığı yapan dört milli şirket 
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bulunmakta olup, bunlardan bir tanesi kamuya aittir. Boru hattı 

işletmeciliği ise kamuya ait bir şirket tarafından gerçekleşti- 

rilmektedir. 

1986 sonu itibariyle toplam 28.5 milyar ton/yıl’a varan 

toplam rafinaj kapasitesinin 24.1 milyon ton/yıl’lık bölümünü 

kamuya ait İzmit (13 milyon ton/yıl), İzmir (5 milyon ton/yıl), 

Orta Anadolu (5 milyon ton/yıl), Batman (1.1 milyon ton/yıl) 

rafinerileri oluşturmakta ayrıca, sermayesinin % 95’i yabancı 

olan Ataş (4.4 milyon ton/yıl) Rafinerisi de faaliyette bulunmak¬ 

tadır. Akaryakıt ve makina yağı dağıtım ve pazarlama işi biri 

kamu, diğeri özel sektöre ait belli başlı altı şirket tarafından 

yapılmaktadır. Özel sektöre ait beş şirketin ikisi yerli, üçü 

yabancı sermayelidir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarının İ> 90’ı 

sayıları 10’u bulan biri kamu ağırlıklı, diğerleri ise tamamen 

özel kuruluşlar tarafından pazarlanmaktadır. 

Sektörde bulunan kuruluşların toplam sermayeleri 200 milyar 

TL. olup, 15’i yabancı sermayelidir. 

1973’lerde başlayan petrol fiyatları artışı, petrol ürünü 

tüketen ülkeleri daha tasarruflu kullanmaya veya petrol ürünleri 

alternatifleri ile ikame etmeye zorlamıştır. Bunun sonucunda 

petrol ürünleri tüketimi dünya çapında gerilemiş ve bu durum 

rafinerilerin kapasite kullanımlarının düşmesine neden olmuştur. 

Son yıllarda kapasite kullanımı, Batı Avrupa'da $ 63, A.B.D.'de 

ise % 78’e kadar inmiştir. 1985 yılı sonu itibariyle rafinaj 
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kapasitesi. Batı Avrupa’da 79A milyon ton, Kuzey Amerika'da ise 

860 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Batı Avrupa ve A.B.D.’de düşük kapasite kullanım oranları 

sürmekle beraber, özellikle Orta Doğu ülkeleri ihracata yönelik 

rafinerilerini devreye sokmuşlardır. Avrupa ve A.B.D.’deki 

benzerlerinden teknolojik açıdan daha ileride bulunan bu 

rafineriler, yakıt olarak daha ucuz olan doğal gazı kullanmakta 

olup, işletme maliyeti yönünden daha avantajlı durumda 

görünmektedirler. Tek dezavantajları ise, hitap etmek istedikleri 

A.B.D. ve Japonya pazarlarına uzak oluşlarıdır. 

1 . üretim 

A. Kurulu Kapasite 

Rafineri üretimlerini tayin eden ana unsur, 

yurtiçi talebin karşılanmasıdır. Bu nedenle, sonuçta en az 

ithalat ve ihracatla iç tüketimi karşılayacak bir üretim planla¬ 

ması yapılmaktadır. Ancak mevsimlik taleplere bağlı olarak arz 

açık veya fazlalıkları ile karşılaşılmaktadır. Ana mallar itiba¬ 

riyle petrol ürünleri 1981 ve 1985 yılı üretimleri, Tablo 1’de 

özetlenmiştir: 
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TABLO: 1 

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (000 TON) 

ürünler 1981 1985 

LPG 323 464 
Nafta 549 898 
Süper Benzin 231 890 
Normal Benzin 1 .6 44 1 . 308 
Jet Yakıtı 209 359 

Gaz Yağı 306 463 
Solvent 30 28 
Motorin 3.539 5.089 
Kalorifer Yakıtı 310 471 

Fuel Oil No. 5 1 . 053 862 
Fuel Oil No. 6 4.164 5.442 

Asfalt 359 562 

Makina Yağı Baz Stok 148 168 

Diğerleri 50 188 

T o p lam: 12.915 17.192 

1985 yılı sonu itibariyle 23.5 milyon ton/yıl olan 

sektörün kurulu kapasitesi, 1986 yılında Orta Anadolu Rafinerisi¬ 

nin devreye girmesi ile 1986 sonunda 28.5 milyon ton/yıl’a 

yükselmiştir. Bu değerin, İzmir Rafinerisindeki tevsii üniteleri¬ 

nin tamamlanması ile 1987 yılı sonunda 33.5 milyon ton/yıl’a 

yükselmesi beklenilmektedir. Ano mallar itibariyle, alternatif 

üretim kapasiteleri de Tablo 2' de gösterilmiştir: 
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TABLO: 2 

ALTERNATİF ÜRETİM KAPASİTELERİ (000 TON)(») 

LPG 734 

Nafta <t. 400 

Süper Benzin 3. ,530 
Normal Benzin 4. ,895 

Jet Yakıtı 2 .300 

Gaz Yağı 3. ,290 
Solvent 100 
Motorin 8 ,656 
Kalorifer Yakıtı 563 
Fuel Oil No. 5 1 .864 

ı Fuel Oil No. 6 9 . 327 

Asfalt 1 .500 

Makina Yağı Baz Stoku 210 

Diğerleri 200 

Toplam: 40 .578 

(*) ürün türlerine göre kullanılabilecek üretim kapasiteleri olup 
toplam rafinaj kapasitesinin üzerindedir. 

B. Teknoloji 

üretim teknolojisi, hampetrolün raf inerile.rde 

damıtma yolu ile birbirinden farklı, piyasanın talep ettiği 

ürünlere ayrılması işlemlerini kapsar. Genelde rafineri proses¬ 

leri denilen bu işlemler; atmosferik distilasyon, desulfurizas- 

yon, katalitik kraking, vakum distilasyon, propan deasfalting, 

furfurol ekstraksiyonu, mek dewaxing, hydrofining, katalitik 

reforming gibi işlemlerdir. Petrol ürünleri sanayii, yüksek 

teknoloji gerektiren, sermaye yoğun bir sektördür. 

C. üretim Maliyetleri 

Maliyet bileşenleri üretim prosesine bağlı olarak 

üründen ürüne farklılıklar göstermekle beraber genel bir fikir 

sağlanılması amacıyla 1985 yılı rafineri ürünlerinin ağırlıklı 
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ortalaması ve makina yağı baz stoku olmak Üzere iki ana grup 

itibariyle maliyet kalemleri Tablo 3’de gösterilmiştir: 

TABLO: 3 

MALİYET KALEMLERİ (SO 

Akaryakıt ve 
Diğer ürünler 

Makina Yağla 
Baz Stoku 

Hammadde 96.21 77. 6A 

işçilik 0.27 2.08 
Amortisman 0.11 0.15 
Su 0.05 0.05 
Elektrik 0.17 1 . 30 
Yakıt 2.26 17.11 
Onarım 0.15 0.82 
Finansman 0.73 0.73 

Diğer 0.05 0.12 

Petrol ürünlerinin maliyetlerinin en büyük kısmını 

hampetrol maliyeti teşkil etmektedir. Makina yağı baz stoklan 

dışındaki ürünlerin maliyet yüzdeleri topluca verilmekle beraber, 

üretim girdilerinin her bir ürünün maliyeti içerisindeki payj, 

ürünün üretildiği prosese bağlıdır. Birbiri ar ı sıra birkcç 

prosesten geçen ürünlerin maliyetleri içerisinde yakıt ve işçilik 

gibi kalemlerin ağırlığı artarken, hammaddenin ağırlığı nisbi 

olarak azalmaktadır. 

D. İstihdam 

Petrol ürünleri sanayii sermaye yoğun bir 

sektördür. Sabit sermaye yatırımları trilyonları bulmaktadır ıs 

sektördeki istihdam, yaklaşık 20.000 kişi olup sanayii sektö'ü 
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istihdamının ancak yüzde birini teşkil etmektedir. Bu sayının 

büyük bir kısmını, ileri teknoloji kullanımı dolayısıyla 

yetişmiş, nitelikli işgücü oluşturmaktadır. 

2. Tüketim-Yurtiçi Talep 

Perol ürünlerinin yurtiçi talep tahminleri 1987 ve 1992 

yılları itibariyle Tablo 4’de özetlenmiştir: 

TABLO: 4 

PETROL ÜRÜNLERİ YURTİÇİ TALEP TAHMİNLERİ (000 Ton) 

1987 1992 

LPG 1 .004 1 .069 

Nafta 1 .300 2. 100 
Benzin 1 .751 2. 125 

Gaz Yağı 246 245 
Jet Yakıtı 215 278 
Motorin 5.815 7.850 
Kalorifer Yakıtı 1 . 192 1 .234 
Asfalt 534 686 
Makina Yağı 201 221 

Fuel Oil 5.557 5.407 

Diğer 185 202 

T o p lam: 18.000 21.417 

Petrol ürünleri sanayii mevcut yapısı ile özellikle 

yıllık 17-18 milyon ton petrol ürünü tüketen iç pazara 

yönelmiştir. İşlenen hampetrolün kompozisyonu ile iç talebin 

dağılımı uyuşmadığından bazı ürünlerin arz fazlalıkları sürekli 

ihraç edilirken, bazılarındaki arz açıkları ithal edilmektedir, 

üretim-tüketim dengesindeki mevcut sapmayı düzeltmek ve 

gelecekteki talebi karşılamak için rafinaj sektörünün yeniden 

555 



yapısallaşması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 

sonucu ortaya çıkacak ilave teknoloji ihtiyacının giderilmesi 

halinde petrol ürünleri sanayii, iç pazarın ihtiyacını 

karşılayabildiği gibi, ürün spesifikasyonları yönünden dış 

piyasaya rahatlıkla her türlü petrol ürününü satabilecek duruma 

gelebilecektir. 

3. Dış Ticaret 

Rafinerilerin üretim planlaması, ülke ihtiyacını 

karşılayacak şekilde yapılmakta ise de, birim hampetrolden elde 

edilen ürün miktarı ile tüketim kompozisyonunun farklı olması 

sonucu, işlenen hampetrolden elde edilen ürünlerin bazıları 

yurtiçi tüketimden fazla olurken, bazıları ise ihtiyaca yetecek 

miktarda üretilememektedir. Bu nedenle temel girdi olan 

hampetrolün yanısıra, bir kısım petrol ürünlerinin de ithali 

gerekmekte, buna karşılık bir kısım ürünler ihraç edilmektedir. 

A. İthalat 

Sürekli olarak ithal edilen hampetrolün yanısıra 

mamül madde olarak ithal edilen petrol ürünlerinin miktarları 

1981 ve 1985 yılları karşılaştırmalı olarak Tablo 5’de 

gösterilmiştir: 
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TABLO: 5 

PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI (000 Ton) 

1981 1985 

LPG 448 453 
Uçak Benzini 9 -

Motorin 775 483 
Fuel 011 No. 6 874 173 

Toplam 2.106 1 .109 

Bu dönem içerisinde tüketim artış göstermesine 

rağmen, devreye giren yeni kapasiteler dolayısıyla İthalatta 

azalma görülmektedir. 

B. İhracat 

Petrol ürünlerinin ihracat durumu 1981 ve 1985 

yılları karşılaştırmalı olarak Tablo: 6’da özetlenmiştir: 

TABLO: 6 

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI (000 Ton) 

1981 1985 

Nafta 118 232 
Jet Yakıtı 60 158 

Süper Benzin 79 593 

Normal Benzin 80 -

Gaz Yağı 3 202 
Fuel 011 No. 6 - 370 

Wax - 2 

Asfalt - 69 

T o p I a m : 340 1 .626 
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Bu dönem içerisinde, nofta, normal ve süper 

benzin, gazyağı, Jet yakıtı, wax ve asfalt üretiminin talebin 
: • ■ . . ' .ŞO JCST3B 

üzerinde olduğu, motorin ve fuel oil 6 üretiminin mevsimlik 

dalgalanmalara bağlı olarak bazen ihtiyaçtan fazla, bazen az 

olduğu görülmektedir. 

Hampetrol ithalatı da dikkate alındığında, 

Türkiye’nin hampetrol ve petrol ürünleri ithalatı, petrol 

ürünleri ihracatından daha fazla olmakta ve yurdumuzun toplam 

ithalatı ilerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum 1981 - 

1985, 1986 ve 1987 (tahmini) yılları itibariyi^” Tablo: 

özetlenmiştir tiD9J>l9iRlBıög Dmlosc 

TABLO: 7 idorırtl .8 

HAMPETROL ÎLE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACATI (Milyon ABD $) 

Hampetrol 
İthalatı 

ürün 
İthalatı 

ürün 
İhracatı 

Net Döviz 

ödemesi 

1981 3.217 559 11 ^ 3. 662 
1985 3. 165 25A 369 3.050 
1986 1 .758 152 179 1 .731 

1987 1 .923 210 1A5 1T3R ı . g88 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, G.T.l.P’LARI İTÎBÂRÎYLE NE 
YÖNDE VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİN GÜMRÜK 
İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA EİKİLERİ 

'ily.nsB lormoM 

. .rgüY soO 

Petrol ürünleri sektörü, rafinaj işlemlerinin tümüne dayalı 

bir sanayii olup, hampetrolün bileşenlerine ayrılması parçalan¬ 

mayan bir prosestir. Diğer bir ifadeyle, bir bileşenin üretilip. 
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diğerlerinin Uretilmemesi söz konusu olmamaktadır. Bu sanayilde 

birbirini takip eden iki ana üretim dalı mevcut olup, bunlar, 

akaryakıt ürünleri ve makina yağı baz stoklarıdır. Bu nedenle, 

gümrük indirimleri ve OGT'ye uyumunun yerine getirilmesi halinde 

irdelemenin pratik değeri olmayan mal bazı yerine, bu iki ana 

grup açısından yapılması gerekli görülmektedir. 

Petrol ürünlerinin durumunu ortaya koyabilmek için, 

hampetrolün ithal edilerek rafinerilerimizde islenmesi ile nihai 

petrol ürünlerinin doğrudan ithali mukayese edilmiştir. 

Hampetrolden hareket edildiğinde üretim değeri 219.6A $/ton 

olmakta, buna karşılık ürünler ithal edilirse bu değer 200.02 

$/ton‘a düşmektedir. Bu sonuç yerli üretimin ton başına 19.62 $ 

daha pahalı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle yerli 

üretim, ithalattan £10 daha pahalıya mal olmaktadır. Rafineri 

prosesinin bir yan ürünü olarak kabul edilen makina yağı baz 

stoku üretmenin ise ton başına 9.55 $ karlı olduğu görülmektedir. 

Makina yağı maliyetinin yaklaşık 6,20 $/ton’luk kısmı yerli 

girdilerden oluştuğundan bu miktarda bir katma değer söz konusu 

olmaktadır. 

Petrol ürünlerinin tümü katma protokolle belirlendiği üzere 

12 yıllık indirim rejimine tabi maddeler listesinde yer 

almaktadır. Ancak, buı maddelerin tamamı, Türkiye'nin sanayileşme 

süreci içerisinde, stratejik ve hayati önem arz etmeleri 

dolayısıyla yaşatılması, geliştirilmesi ve korunması gereken 
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maddelerdir. Pertrol ürünleri sanayii, yurdumuzda temel ve 

vazgeçilmez stratejik bir sektör olduğundan Avrupa Ekonomik 

Topluluğuna tam üyelik durumunda korunması gereken önemli bir 

sektör olarak görünmektedir. 

III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLÎTlKA TEDBÎRLERİ 

1 . Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi 

Yurdumuzda petrol ürünleri sanayiinin amacı 

başlangıçtan beri iç tüketimi karşılamak olmuştur. Dünya petrol 

fiyatlarında 1973’da başlayan hızlı artışlar iç fiyatlcra 

zamanında yansıtılmadığından 1972’de 10 milyon ton olan yıllık 

tüketim 1977’de #60 artarak 16 milyon tona yükselmiştir. Bu 

gelişme dikkate alınarak yapılan planlama sonucunda son yıllarda 

17 milyon tonluk tüketime karşılık 23.5 milyon ton/yıl’lık 

hampetrol işleme kapasitesine erişilmiştir. önümüzdeki yıllarda 

yeni yatırımların devreye girmesi ile bu kapasite 33.5 milyon 

ton/yıla ulaşacak ve halen £73 olan kapasite kullanım orcnı 

ortan taleple beraber 1992'de £ 78 olacaktır. Bu durun, 

dünyadakine paralel olarak Türkiye’de de bir kapasite fazlalığı 

bulunduğunu ve yakın gelecekte de devam edeceğini göstermektedir. 

Petrol ürünleri sanayii sektörü, dünyadaki teknolojik 

gelişmeyi yakından izlemektedir. Bunun sonucunda, işlenen birim 

hampetrolden elde edilen beyaz ürün miktarı talep yapımıza bağlı 

olarak her geçen yıl arttırılmaktadır. Ancak, 1970’li yıllarda 
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dış ticaret darboğazı ve bu sektördeki proje uygulama sürelerinin 

uzun oluşu ülkemizdeki rafinerilerin Batı Avrupa ve Orta 

Doğu’daki benzerlerinden geride kalmasına sebep olmuştur. Petrol 

ürünleri sektörünün rekabet edebilmesi için, rafinerilerde bazı 

ürünlerde daha ileri teknoloji kullanımı ve birim üretim başına 

enerji sarfiyatını azaltma gibi yeniden yapısallaşma sürecine 

geçilmesi gerekecektir. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Mevcut hali ile Türkiye petrol ürünleri sanayiinin dış 

rekabet imkanı olmadığı sonucuna varılmaktadır. AET ile rekabet 

imkanlarına kavuşabilmesi için rafinaj sanayiinin yeniden 

yapısallaşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yurdumuza getirilen doğal 

gazın, fuel oil'i ikame etmesi dolayısıyla bu ürüne talebin 

azalması, buna karşılık, artan motorin talebini karşılayacak ve 

dış satım imkonı doğabilecek motorin ve gazyağı üretimine ağırlık 

verecek teknolojilerin rafinerilerimiz tarafından yoğun olarak 

kullanılması gerekecektir. Ayrıca, maliyet içerisindeki yakıt 

payının düşürülmesi için rafinerilerde enerji tasarrufunun 

sağlanılması ve katma değeri yüksek ürünlerin daha yoğun olarak 

işlenmesi için de yeni teknolojilerin uygulanmasına ihtiyaç 

duyulacaktır. 

Bütün bunların başarılıp petrol ürünleri sanayiinin 

Ortak Pazar ile rekabet edebilir düzeye gelebilmesi için sektörün 

yaklaşık İ> 10-15 mertebesinde dış rekabete karşı korunması 
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gerekmektedir. 

Diğer taraftan, petrol ürünleri sanayiinin bir bütün 

olarak savunma açısından stratejik önem taşıması ve bu yönden 

kritik ve vazgeçilmez bir sektör durumunda bulunması da dikkate 

alınarak bu korumanın sağlanılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Petrol ürünleri sanayii, uygun teknoloji transferinin 

ve yapısal değişikliğin gerçekleştirilmesi ile korunup, 

güçlendirildikten sonra AET ile rekabet edebilecek duruma 

gelebilecektir. 
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PETROKÎMYA 
ö.l.K. ÖZET RAPORU 



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

Petrokimya sanayii, temel hammaddeleri nafta, gazyağı gibi 

rafineri ürünleri ve/veya tabii gaz olan organik ilk, ara ve son 

maddeleri üreten bir sektördür. Dolayısıyla petrokimya sanayiini, 

bir taraftan temel petrol ürünleri ve doğal gaz ile başlayan, 

diğer taraftan da günlük hayattaki çeşitli tüketim mallarının 

başlangıç maddelerini hazırlayan geniş kapsamlı bir organik ara 

mallar sektörü olarak tanımlamak mümkündür. Petrokimya sanayii, 

yurdumuzda bu özelliği dolayısıyla, III. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında, uzun dönemli geliştirme amacına uygun oluşu ve 

teknolojik gelişmeyi itici ve hızlandırıcı etkisi belirtilerek, 

öncelikle geliştirilecek ara malı sanayii olarak ele alınmış ve 

çeşitli sanayii kollarına ara malı üreten bir sektör niteliği 

kazandırılmıştır. 

Bu sektörde üretilen çok sayıdaki değişik kimyasal maddeler; 

plastik ürünler, sentetik elyaf, dayanıklı tüketim malları, 

koruyucu kaplamalar, temizlik maddeleri, boyalar, yakıt katkı 

maddeleri, yapı ve ambalaj malzemesi, ilaç hammadeleri gibi bir 

çok maddenin ilk maddeleri olarak kullanılmaktadır. 

1960’ların başlarından itibaren yurdumuzda petrokimyasal 

ürünlerin hızla büyüyen bir tüketim sahası bulmaları ve kısa süre 

içerisinde temel bir sanayii kolu haline gelmesi üzerine, bu 

sektörün kurulması ilk plan döneminde benimsenmiştir. Türkiye'de 
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bu sanayiin kurulup geliştirilmesi amacı ile kamu- sermayesi 

ağırlıklı Petkim Petrokimya A.Ş. 1965 yılında kurulmuştur. 

Petkim'in 1970 yılından itibaren işletmeye aldığı ve daha sonraki 

yıllarda artan yurtiçi ihtiyaca paralel olarak tevsii ettiği ve 

yeni fabrikalar eklediği İzmit’teki Yarımca Petrokimya Kompleksi 

ile bu sektörde ilk yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Aynı 

yıllarda özel sektöre ait tesislerde, büyük ölçüde hammadde 

ithalatına dayalı olarak fenol, üre ve melamin-formaldehlt 

reçineleri, polivinil asetat, doymamış poliester, 

plastikleştiriciler, çözücüler, formaldehit, ftalik anhidrit gibi 

ürünlerin istihsaline başlanmıştır. Bu arada, Petkim’in dışındaki 

en önemli gelişme, Suni ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş. (SASA)’nin 

Adana’daki 60.000 ton/yıl kapasiteli dimetil tereftalat 

tesislerinin 1977 yılında devreye alınması olmuştur. 

Petkim’in Yarımca Petrokimya Kompleksinin devreye girmesi 

ile petrokimyasal olan talepte meydana gelen büyük artışlar, 

yurdumuzda ikinci bir petrokimya kompleksinin kurulmasını 

gerektirmiştir. Bu amaçla, İzmir’deki Aliağa Petrokimya 

Kompleksi'nin hem giderek artan yurtiçi talebi karşılamaya 

yönelik olarak, hem de uluslararası rekabete uygun kapasitelerde 

projelendirilerek yapımına başlanılmıştır. Bu kompleksin 

ünitelerinin 1983 yılından itibaren kademeli olarak işletmeye 

alınmasına geçilmiş olup, 1986 ortasına kadar saf tereftalik asit 

fabrikası (1987’nin ilk yarısında işletmeye alınmıştır) dışındaki 

bütün tesisleri devreye alınmıştır. 
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Gerek ürettiği ana petrokimyasal maddeler, gerekse üretim 

kapasiteleri itibariyle Türkiye’de petrokimya sanayiinin en 

önemli temsilcisi durumuna gelen Petkim'in Yarımca ve Aliağa 

Kompleksleri 1986-1987 yılları içerisinde Yarımca Petrokimya 

Sanayii ve Ticaret A.Ş. (YARPET) ve Aliağa Petrokimya Sanayii ve 

Ticaret A.ş. (ALPET) adı altında bağlı ortaklıklar haline 

getirilmiştir. 

Sektördeki kuruluşların toplam kayıtlı sermayeleri tutarı 

200 milyar TL civarında bulunmaktadır. 

1 . üretim 

A. Kurulu Kapasite 

Petrokimya sektöründeki mevcut kapasiteler ile 

1986 yılı üretim değerleri özet Tabloda toplu olarak verilmiştir. 

Bu tablodaki değerler (çoğunlukla), Petkim’in, Alpet ve Yarpet 

kuruluşlarında yeralon tesislere ait bulunmaktadır. Bu 

değerlerden anlaşılacağı üzere, mevcut tesislerle Türkiye’de 

petrokimya sanayii, önemli sayılabilecek kapasitelere ulaşmış 

görünmektedir. 

Kurulu kapasiteler ile 1986 yılı üretim değerleri 

karşılaştırıldığında bazı ürünlerde düşük kapasite kullanımı 

olduğu görülmektedir. Bu durum genellikle, Aliağa Petrokimya 

Kompleksindeki ünitelerin yeni işletmeye alınmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Çünkü bu komplekste yardımcı ve ortak tesisler 
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TÜRKİYE'OEKfc öftMLİ PETROKİMYASAL MADDELER ÜZET TABLOSU 

ÜRÜNLER 
KURULU 
KAPASİTE 
(TON/YIL) 

1986 YILI YURTİÇİ TALEP (TON) 

ÜRETİMİ (TON! 1987 1991 

Etilen 355.000 218.605 234.780 283.09(1 

Propilen 190.350 109.135 248.500 300.970 

Butadien 33.000 7.794 20.980 28.410 

Benzen (1) 77.824 36.972 36.000 36.00(1 

Toluen (!) 40.000 10.012 35.000 41.00(1 

Orto-Ksilen 44.680 18.901 40.000 46.00(1 

Para-Ksilen 113.432 29.192 78.000 92.000 

Vinilklorür-Monomer 151.600 60.359 109.140 136.96(1 

5tiren 19.450 - 19.450 19.45(1 

Akrilcmitril 70.000 40.626 98.000 132.00(1 

Dimetil Treftalat (2) 60.000 60.854 95.000 97.50(1 

Saf Tereftalik Asit 70.000 - 27.000 37.0UU 

Kaprolaktam 25.000 9.261 26.000 30.00(1 

Dodesil Benzen (DOB) 20.000 13.223 26.220(3) 42.00O,5> 
Lineer Alkil Benzen (LAB) - - 26.220C3) 42.00(1* 3 J 
Propilen Oksit - - 3.480 4.660 

Propilen Glikol - - 3.675 4.925 

Etilen Oksit 54.000 20.670 32.000 O o 

Etilen Glikol (MEG+DEG) 68.000 33.501 51.000 65.00(1 

Tri/per Kloro Etilen - - 5.450 6.251! 

Ftalik Anhidrit (A) 55.900 26.147 16.300 20.701! 

Di/Tri Etanolaminler - - 1.000 1.4611 

Stiren Butadien Kauçuğu 32.150 15.722 22.000 26.000 

Cis-Polibutadien Kauçuğu 13.500 6.910 8.100 9.500 

Karbon Siyahı 30.000 23.733 25.000 29.000 

Alçak Yoğunluk Polietilen 177.000 124.348 104.000 131 .000 

Lineer Alçak Yoğunluk Polietilef - (5) -

Yüksek Yoğunluk Polietilen 40.000 28.401 30.000 40.000 

Polivinil Klorür 146.800 69.563 102.000 128.000 

Polipropilen 60.000 31.876 70.000 84.000 

Polistiren 13.500 15.822 24.000 29.000 

Tenıcsettinç! Reçineler ve Plastikle^ 60.000 18.000 20.000 -

Plastik Yardımcı Maddeleri 35.000 24.168 - -

(1). Sadece bu sektörü kapsamaktadır. 
(2). Tamamı SASA'ya ait değerlerdir. 
(3). (DDB+LAB) birlikte değerlerdir. 
(A). PLASTİFAY, FİTALİS ve KİMAŞ'ın değerleri dahildir. 
(5). 1987 yılı tahmini tüketimi 1.000 ton civarındadır. 
(6). Plâstifiyan maddeleri kapsamaktadır. 



dışında ilk maddeyi üretecek olan etilen fabrikası 1985 yılı 

başlarında işletmeye alınmıştır. Aynı yıl içerisinde bu 

fabrikayı, alçak yoğunluklu polietilen, aromatikler, klor alkali, 

yüksek yoğunluklu polietilen, polipropilen, akrilonitril, etilen 

glikol ve ftalik anhidrit fabrikaları izlemiş, 1986 yılı 

içerisinde de polivinil klorür, vinilklorür monomer fabrikaları, 

1987 yılı başlarında ise saf tereftalik asit fabrikası devreye 

alınmıştır. 

Petrokimya sektöründe 1986 yılında genel kapasite 

kullanımı,' toplam mal bazında ^ 54 olarak gerçekleşmiştir. 

B. Teknoloji 

Petrokimya sektörü kapsamına çok geniş bir mal 

grubu girmekte ve bu maddelerin üretimleri için çok çeşitli 

teknolojiler kullanılmaktadır. Petrokimya sektöründe teknoloji 

seviyesi çok yüksektir. Bu sektörde üretilen mallar için dünyada 

belirli sayıda lisans bulunmakta olup, yurdumuzda da bu sanayii, 

gerekli teknik bilginin ithali suretiyle kurulmuş bulunmaktadır. 

Petrokimya kompleksleri dünyada, nafta, 

mayileştirilmiş doğal gaz veya gaz oil’i esas hammadde olarak 

işleyecek şekilde kurulmaktadır. Ana hammaddeden elde edilen ilk 

ve ara ürünler daha sonraki üretim süreçlerinin hammaddelerini 

teşkil etmektedir. Bu nedenle, petrokimya tesisleri bir 

fabrikalar topluluğu olarak kurulmakta ve kompleks adı altında 
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tanımlanmaktadır Petrokimya komplekslerinin yatırımları, gerek 

üretim süreçlerinin çok ileri teknolojiye dayanmaları gerekse, 

özel malzeme ve ekipmanlara ihtiyaç göstermeleri dolayısıyla 

sermaye yoğun yatırımlardır. 

Yurdumuzda da petrokimya sanayii, dünyanın önde 

gelen teknolojilerine göre kurulmuş olup, ana hammadde olarak, 

Türkiye’deki rafinerilerden bir petrol ürünü olarak temin edilen 

nafta maddesini, ana hammadde olarak kullanmaktadır, 

Petrokimyasal maddeler üretiminin belirli lisanslara göre 

yapılması, dünya standartlarına tam bir uygunluk sağlamakta ve bu 

yolla, ithal mallarla rekabet edebildiği gibi, ihracatta kalite 

yönünden hiçbir sorunla karşılaşılmamaktadır. Ayrıca, özellikle 

ikinci petrokimya kompleksinin (Aliağa) kurulmasında, yurtiçinden 

daha fazla teknik hizmet,' malzeme ve ekipman tedarikine 

yönelinmesi ve kompleksin inşaat-montajinin tamamen yerli 

firmalar tarafından yapılması, yurdumuzda bu alanda sürekli ileri 

teknoloji kazandıran hususlar olmuştur. 

C. üretim Maliyetleri 

Petrokimya sektöründe üretim maliyetini oluşturan 

gider kalemleri, çok geniş ürün çeşitleri arasında, dikkate değer 

farklılıklar göstermesine rağmen bir fikir sağlamak amacıyla 

finansman giderleri hariç olmak üzere aşağıda özetlenmiştir. 
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Maliyet Kalemleri Maliyetteki Payı (50 

Hammadde 80 
Malzeme 5 

İşçilik 1 
Amortisman 3 
Yardımcı Üretim+Hizmet 10 
Genel İşletme 1 

Genel olarak hammadde giderini, ana hammadde 

olarak komplekslerin dışından temin edilen, nafta, amonyak, 

propilen gibi madde giderleri, veya komplekslerin ilk 

fabrikalarında üretilen, etilen, propilen, klor, vinilklorür 

monomer, orto-ksilen gibi diğer fabrikaların girdisi olan ilk 

veya ara maddeler oluşturmaktadır. Malzeme gideri, çeşitli 

kimyevi maddeler (katalizörler), yakıtlar, yedek parça, sarf ve 

ambalaj giderlerini kapsamaktadır. Yardımcı üretim ve hizmet 

giderleri ise, komplekslerin bünyelerinde üretilen, buhar, 

çeşitli özellikte su, elektrik ve hava sistemleri ürünleri ile 

bakım-onarım ve ortak tesisler işletme giderlerinden meydana 

gelmektedir. 

D. Finansman 

Finansman konusu bu sektörün, özellikle Aliağa 

Petrokimya Kompleksinin en önemli konularından biridir. Bu 

kompleksin yapımı sırasında, Petkim’in sermayesinin yatırımın 

seyrine paralel olarak arttırılamaması ve sermaye ödemelerinin 

zamanında gerçekleştirilememesi dolayısıyla, Şirketin 

özkaynakları haricindeki kaynaklarla yatırımın finanse edilmesi 
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mecburiyetinde kalınmıştır. Sunun sonucunda, yatırımın bir an 

önce tamamlanabilmesi için aşırı borçlanmaya gidilmiş, ayrıca 

kompleks devreye alınırken, mevcut olmayan işletme sermayesi de 

yine borçlanma suretiyle temin edilebilmiştir. İşletme 

faaliyetleri neticesinde kar sağlayabilen Aliağa Petrokimya 

Kompleksinin, kendi yarattığı özkaynaklarla yüksek kredi 

maliyetlerini karşılayabilmesi ve borç ödemesine yönelmesi 1985 

ve 1986 yıllarında mümkün olamamıştır. Finansman sorununun çözüme 

kavuşturulması için, işletme maliyetlerinin % AO’ı civarında bir 

marj sağlanılması gerektiği hesap edilmektedir. 

E. Kalite 

Teknoloji bölümünde değinildiği gibi, bu sektörde, 

genellikle dünyadaki en yaygın ileri teknolojilere göre üretim 

yapılmakta olup, gerek ithalata açık yurtiçi, gerekse ihracat 

yoluyla dünya piyasalarına mal arz edilebilmekte ve kalite 

konusunda bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Sektörün dış 

rekabette kalite yönünden bir sorunu bulunmamakta ve piyasalarda 

tercih edilen ürünler üretebilmektedir. Sektörde üretilen 

malların büyük bölümünün kalite ve TSE belgeleri de 

bulunmaktadır. 

F. İstihdam 

Petrokimya sektörü, teknoloji yoğun bir sanayii 

olmasına rağmen bu gün Türkiye’de yaklaşık 10.000 kişiyjs doğrudan 



iş imkânı sağlamaktadır. Bu istihdamın 8.000 kişilik kısmı, 

Türkiye'de bu sektörün temel taşı haline gelen Petkim tarafından 

karşılanmaktadır. 

Petrokimya sektörü ayrıca kendinden sonraki üretim 

aşamalarında sunduğu çok çeşitli ürünlerle, deterjan sanayiinden 

boya sanayiine, sentetik elyaf ve dokuma sanayiinden ambalaj 

sanayiine, otomotiv sanayiinden inşaat sanayiine kadar bir çok 

sanayii koluna girdi sağlamakta ve dolaylı olarak çok geniş bir 

istihdam imkânı yaratmaktadır. 

2. TUketim-Yurtiçi Talep 

t 

Petrokimyasal ürünlere olan yurtiçi talep tahminleri 

özet Tabloda 1987 ve 1991 yılları karşılaştırmalı olarak 

verilmiştir. Bu tablodan görüleceği üzere, Türkiye’de 

petrokimyasal maddelerde genel ortalama olarak yıllık £ 6 

oranında bir artış beklenmektedir. Ancak, Aliağa Petrokimya 

Kompleksinin devreye girmesi ile sağlanılan daha güvenli yerli 

mal arzı dolayısıyla bazı ürünlerde talebin daha önceki 

tahminlerin üzerine çıkacağı anlaşılmıştır. 

Petrokimyasal ürünlerin önemli bir tüketim alanı olan 

plastiklerin (Polietilen-Alçak ve Yüksek Yoğunluk, Polivinil 

Klorür, Polistiren ve Polipropilen) kişi başına tüketimleri; AET 

ülkelerinden Federal Almanya’da 111, Belçika’da 110, Danimarka’da 

79, Fransa’da 51, Hollanda’da 48, İngiltere’de 46, Ispanya’da 30 
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kg seviyesinde seyretmekte ve bazı ülkelerde doygunluğa ulaşmış 

görünmektedir. Buna karşılık, aynı ürünlerin Türkiye’deki 1986 

yılı tüketimi kişi başına 8 kg olup bu değer AET ülkelerindeki 

tüketim seviyelerinin çok gerisinde bulunmaktadır. Bu gerçek, 

Yurdumuzda petrokimya piyasasının büyük bir potansiyele sahip 

bulunduğunu göstermekte ve petrokimyasal ürünlere olan talebin, 

önümüzdeki yıllarda beklenenden daha hızlı bir şekilde artacağı 

ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu durumda, bazı ürünlerde ve 

özellikle plastiklerde, yakın bir gelecekte mevcut kapasitelerin 

yurtiçi talebi karşılayamayacağı ortaya çıkmakta ve yeni 

kapasitelerin bu sektöre ilavesi konularının etüd edilmesi 

gündeme gelmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. ithalat 

Petrokimya sektöründe, hem nihai mamül 

işleyicileri tarafından mamül petrokimyasal maddeler hammadde 

olarak, hem de ilk ve ara ürünlerin üretimi için gerekli girdiler 

(bazıları petrokimyasal maddeler) Türkiye'ye ithal edilmektedir. 

1986 yılı ithalat değeri 320 milyon A.B.D. Dolarına yakın bir 

gerçekleşme göstermiştir. Toplam ithalatın yaklaşık 152 milyon 

dolar tutarındaki % AO’lık kısmı AET Ülkelerinden yapılmıştır. 
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Aliağa Petrokimya Kompleksinin 1985 yılından itibaren 

üretime geçmesiyle piyasaya arz edilen ürünlerin ithalatında, 

1985 yılına kıyasla 1986’da hem miktar, hem de değer olarak 

azalma görülmüş ve ithal ikamesi suretiyle önemli ölçüde döviz 

tasarrufu sağlanılmaya başlanmıştır. 1986 yılında sadece Petkim 

tesislerinin sağladığı brüt döviz tasarrufu 327 milyon A.B.D. 

Doları olup, bu değerin 1987’de 570 milyon dolara yükselmesi 

beklenmektedir. 

B. İhracat 

Türkiye’de petrokimya sanayii, öncelikle ithal 

ikâmesi sağlayarak, yurtiçi talebi karşılamak üzere kurulmuş 

bulunmakla beraber, ikinci petrokimya kompleksinde seçilen 

optimal kapasiteler dolayısıyla, bazı ürünlerde yurtiçi talep bu 

kapasitelere erişinceye kadar ihracat imkânı görülmektedir. 

Sektörün 1986 yılı ihracat değeri, yaklaşık 50 milyon A.B.D. 

doları olmuştur. Bu ihracatın 21 milyon dolarlık kısmını Sasa’nın 

DMT’ı teşkil etmiş, ilk defa ihracatta plastiklerin p.ayı 13.5 

milyon dolara ulaşmış ve ayrıca, Aliağa Petrokimya Kompleksinde 

ilk defa üretilen ürünlerden de, plastikler hariç, 12 milyon 

dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir. 1986 yılı ihracatı, 

Avrupa ve Orta Doğu’nun çeşitli ülkeleri ile A.B.D.’ne 

yapılmıştır. 1987 yılında sadece Petkim’in ihracat değerinin 50 

milyon doları aşması beklenmektedir. 

Petrokimyasal ürünlerin ihracatında $ 2-$ 6 oranları 

arasında vergi iadesi uygulanmaktadır. 
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II. GÜMRÜK ÎNDÎRÎMLERInIN VE OGT’YE UYUMUN YERÎNE GETlRÎLMESl 
HALÎNOE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTÎP’LARI İTİBARÎYLE NE 
şekilde etkileneceğinin belirlenmesi, gümrük IndIrImlerînIn 
VE OGT’YE UYUMUN MUHTEMEL ETKÎLERİ 

Petrokimyasal ürünlerin icadı _ve özellikle ikinci Dünya 

savaşından sonra ucuz (nisbi alarak) hammadde kaynaklarına dayalı 

ve işlenerek son ürün haline gelirken az enerjiye ihtiyaç 

göstermelerine bağlı olarak hızla gelişmiştir. Bunun sonucunda; 

pamuk, yün, deri gibi tabii maddeleri ve demir çimento, cam, 

kağıt gibi sanayii ürünleri ikame ederek bu maddelerden yapılan 

malları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline 

getirmiştir. 

Yurdumuza da en az gecikme ile gelen nadir sanayii 

sektörlerinden biri olmuş ve kısa sürede temel bir sanayii dalı 

halini alarak, geniş mal çeşidiyle vazgeçilemeyen stratejik bir 

sektör niteliği kazanmıştır. Türkiye'ye girmeye başlamasından 

itibaren petrokimyasal ürünlere olan talep hızlı bir artış 

göstermiş ve bu ürünlerin özellikle yerli üretimine geçilmesi ile 

tüketim ve talep çok daha hızlı bir şekilde yükselmiştir. Daha 

önce de belirtildiği üzere, yurdumuzda kişi başına tüketim düzeyi 

henüz AET ülkelerine göre çok düşük düzeylerde bulunan, ancak 

büyük bir pazar potansiyeline sahip petrokimyasal ürünler, AET 

Katma Protokolünde 12 yıllık indirime tabi mallar listesinde yer 
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almıştır. Diğer bazı ürllnler ise 22 yıllık listede bulunmaktadır. 

MUteakkip bölümde de açıklandığı üzere,petrokimyasal ürünlerin 

ithalatında değişik oranlarda gümrük vergileri ile bazılarından 

fon alınmaktadır. Petrokimyasal maddeler, belirli gruplar altında 

ve birbirlerine bağlı üretim yapan kompleks şeklindeki tesislerde 

üretilmekte olduğundan mal bazında bir inceleme yapılması yerine, 

bu sektörün bütünüyle değerlendirilmesi yararlı görülmektedir. 

Ayrıca, petrokimyasal maddelerin birbirleriyle olan bu yakın 

ilişkisi, maddeler arasındaki belirli fiyat yapısı dengelerinin 

de gözetilerek değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bundan 

dolayı bu sektörün AET ile rekabette bir bütün olarak korunması, 

üzerinde durulması gereken bir konu olarak ortaya çıkmakta ve 

sektörün genel olarak 2000 yılına kadar korunma ihtiyacı 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber, bazı ürünlerde daha 

erken gümrük birliğinin sağlanması mümkün görünmektedir. 

Bu durumda; 

özel şartlar sağlanılması kaydıyla (hammaddelerde indirim) 

1987 yılında gümrük indirimine gidilebilecek madde: 29.15.75 

(DMT), 

Birikmiş yükümlülüklerin 1992 yılından itibaren kademeli 

olarak yerine getirilmesine başlanılarak, 2000 yılma kadar 

tamamlanması öngörülen maddeler; 

29.15.81, 29.15.82, 29.15.85, 38.19.71, 38.19.72 
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3. Petrokimya sektöründe ilk veya ara madde olarak 

kullanılması dolayısıyla 1990 yılından itibaren kademeli olarak 

indirime başlamak suretiyle, indirimin 2000 yılında 

tamamlanabileceği maddeler; 

29.01.41, 29.01.42, 29.01.44, 29.01.78, 29.02.44, 29.02.45, 

29.02.46, 29.04.51, 29.09.12, 29.23.21, 29.23.22 

4. Stratejik önemi ve yaşatılması gereği dolayısıyla 2000 

yılına kadar yeterli ve mutlaka koruma sağlanılmasına ihtiyaç 

duyulan maddeler; 

28.03.21, 29.01.72, 29.01.74, 29.01.76, 29.01.77, 29.04.53, 
29.09.11, 29.15.72, 29.15.73, 29.27.10, 29.35.68, 38.19.15, 
38.19.16, 26.02.31, 39.02.32, 39.02.41, 39.02.45, 39.02.51, 
40.02.63, 40.02.65 

G.T.I.P. numaralılar olarak öngörülmektedir. 

III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ 

1. Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi 

Petrokimya sanayii son derece karmaşık ve yoğun şekilde 

teknoloji kullanımına ihtiyaç gösteren bir sektördür. Petrokimya 

tesislerinde kullanılan ekipman, donanım ve malzemenin özelliği 

ve çeşitliliği nedeniyle gelişmiş bir makina imâlat sanayii 

gerektirmektedir. İkinci petrokimya kompleksinin (Aliağa) 

kurulması safhasında mümkün olduğu ölçüde yerli üretime 

yönelinmesi Türkiye’de bu alanda belirgin bir gelişmenin 

başlamasına neden olmuştur. üretim safhasında tüketilen çeşitli 
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yardımcı kimyasal maddeler ve katalizörler nedeniyle çok gelişmiş 

bir kimya sanayii altyapısı ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Birçok gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye'de de petrokimya sanayii, teknoloji transferi 

yoluyla kurulmuştur. Dışarıdan satın alınan teknolojilerin 

özümlenebilmesi, işletme sorunlarının çözümlenebilmesi ve ileri 

ülkelerdeki gelişmelerin izlenebilmesi için eğitim konularını da 

içeren daha kapsamlı ve yoğun araştırma-geliştirme faaliyetlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Petrokimya sektörü yatırımları sermaye yoğun bir 

nitelik taşımaktadır. Yurdumuzun son en büyük sanayii yatırımı 

olan Aliağa Petrokimya Kompleksinin 1986 sonu değeri yaklaşık 2.5 

milyar A.B.D. Dolardır. Bu Kompleksin yatırımı, cari harcama 

değerleri ile yaklaşık 600 milyar TL’ye mal olmuştur. Bu proje 

Petkim’in bir bölümü diğer yatırımlarına da bağlı kalan ve 1986 

yılı sonu itibariyle 123 milyar TL’sı ödenebilmiş 150 milyar TL 

tutarındaki kısıtlı sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum 

özkaynaklar dışında yabancı kaynaklara ve özellikle kısa vadeli 

yüksek faizli ticari banka kredilerine başvurulmasına neden olmuş 

ve sonuçta Petkim’in önemli bir borç yükü altında kalmasına yol 

açmıştır. Petkim’in Aliağa Petrokimya Kompleksinden 1985 ve 1986 

yıllarında elde ettiği işletme kârı, borçlarının faiz ve kur 

farklarını ödemeye yeterli olamamıştır. Yeterli düzeye 

ulaşabilmek için üretim değerinin % AO üzerinde bir marj 
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sağlayabilecek bir gelir düzeyine erişilmesi gerektiği 

hesaplanmaktadır. Buna göre sektörde, yüksek finansman giderleri 

dolayısıyla bir maliyet ve dış rekabet şartları altında 

belirlenen bir iç fiyatlandırma sorunu bulunduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Petrokimya tesisleri yoğun biçimde enerji tüketen 

sanayii kuruluşlarıdır. Bu tesisler zaman zaman elektrik enerjisi 

kesilmeleri ve voltaj salınımları ile karşılaşmakta ve üretimde 

arıza ve kayıplar meydana gelmektedir. Diğer bir sorun ise, 

elektrik fiyatlarının, sanayiileşmiş ülkelere göre daha pahalı 

olması ve maliyetleri arttırıcı etki yapmasıdır. 

Aliağa Petrokimya Kompleksinin devreye girmesi ile bazı 

ürünlerde 1990’lı yıllara kadar yurdumuzda önemli bir ihraç 

potansiyeli oluşmakta olduğu görülmektedir. Buna karşılık, bu 

ürünlerde ithalat da yapılabilmektedir. Petrokimya sanayiinin 

dünya genelinde içerisinde bulunduğu kapasite fazlalığı, talep 

daralması, düşük kâr marjı gibi sorunlar 2000’li yıllara kadar 

dünya piyasalarında rekabetin çetin olacağını göstermektedir. Bu 

durumda, gerek ithalatta, gerekse ihracatta yurdumuzda yeni 

gelişen petrokimya sektörünün daha fazla korunmasına ve teşvik 

edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Avrupa Topluluğuna tam üyeliğin, gerekli hazırlığın 

yapılmasına imkân tanıyan bir uyum süreci geçirilmeden 

gerçekleştirilmesi halinde sektörün olumsuz yönde etkilenmesi 
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kaçınılmaz görünmektedir. Petrokimyasal maddeler ithalatında 1986 

yıl sonu itibariyle % 1 ile % 25 arasında gümrük vergisi ve 

bazılarında ton başına 30-130 dolar arasında fon alınmaktadır 

(Ancak bu oran ve tutarlar 1987 yılı içerisinde yapılan 

değişikliklerle düşürülmüştür). Bu gümrük vergisi ve fonlarla 

yurdumuzda petrokimyasal ürünlerde ortalama olarak % AO civarında 

bir koruma sağlanılmaktadır. Petrokimyasal ürünlerde AET 

ülkeleri, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de % 9.2 ile % 

18 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri uygulamakta ve bu 

yolla ulusal petrokimya sanayiilerini korumaktadırlar. Plastik 

maddelerde efektif koruma oranı; AET’de £ 24.4 ile £ 89.3, 

Japonya'da $ 10.5 ile $ 93.3 ve A.B.D.'de % 18.4 ile # 61.3 

arasında değişmektedir. Ayrıca bu ülkeler ihtiyaç duyduklarında, 

tarife dışı engellere de başvurmakta ve petrokimyasal maddeler 

ithalatına önemli kısıtlamalar getirebilmektedirler. 

Daha önceki açıklamalarda belirtildiği üzere petrokimya 

sanayii, Türkiye’de henüz genç bir sektördür ve özellikle dünya 

çapında rekabet edebilecek yeni işletmeye alınmış bulunan Aliağa 

Petrokimya Kompleksinin yatırım dönemi finansman maliyetleri 

dolayısıyla sorunları bulunmaktadır. Sorunun çözümü, bu 

sektördeki mevcut korumanın (1986 yılı sonundaki) devam 

ettirilerek, finansman giderlerini karşılamaya yeterli olacak bir 

gelir marjı sağlamak ve dolayısıyla kaynak yaratmak suretiyle 

yine bu sektörün kendi içerisinde bulunmaktadır. 
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Bundan dolayı. kalite ve düşük maliyetleriyle, dünya 

pazarlarında rekabet edebilen petrokimya sanayiinin, sorunlarının 

çözümü için gerekli uyum şartları sağlanılmadan tam rekabete 

açılması, sektörün mevcut durumu ve geleceği açısından sakıncalı 

görülmektedir. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Gelişmiş ülkelerde 1930'ların sonları ile 1950’lerin 

başları arasında, rafinaj ve kimya sanayiilerinin geçirdiği büyük 

aşamalar sonucunda ortaya çıkan petrokimya sanayii, 1950'lerden 

sonra çok hızlı bir büyüme içerisine girmiş ve 1960'lı yılların 

sonlarına kadar bu hızlı gelişme devam etmiştir. Bu tarihten 

sonra, petrokimyasal ürün pazarlarının doyuma ulaşmaya başlaması 

ve genel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte bu sektördeki 

büyüme hızı da azalmıştır. 1960-1970 döneminde yılda ortalama # 

10 olarak gerçekleşen toplam üretim büyüme hızı, 197A-1980 

döneminde % 1.5'e gerilemiştir. AET ülkelerinde sanayii 

üretimi, 1960-1973 arasında yıllık % 5, 197^-1985 arasında yıllık 

2 oranında büyümüş, kimya sanayii üretimi ise aynı dönemlerde 

sırasıyla yıllık # 10 ve İ» 3 artmış, buna karşılık petrokimya 

sanayii üretimi aynı dönemlerde yıllık % 25 ve % 3 büyüme 

göstermiştir. 

Bunun sonucunda uluslararası petrokimya sanayiinde 

kapasite fazlalığı meydana gelmiş ve enerji yönünden zengin bazı 

ülkelerin kendi bol ve ucuz hammadde kaynaklarına dayalı 
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petrokimya tesislerini kurmaya heves etmeleri bu fazlalığı 

arttıran ilave bir unsur olmuştur. 

Petrokimya sektöründeki kapasite fazlalığı etkilerini 

ciddi şekilde hissettirmiş, bazı ülkelerde mevcut kapasiteleri 

kapama yoluna gidilmiş, bazı ülkelerde yeniden yapısallaşma 

sürecine girilmiş ve sonuçta düşük kâr marjları ile çalışan büyük 

bir rekabet ortamı bu piyasaya hakim olmuştur. 1980-1983 yılları 

arasında büyük kısmını AET ülkelerinin teşkil ettiği Batı 

Avrupa'da 3.5 milyon ton/yıl etilen, 0.9 milyon ton/yıl 

polivinilklorür ve 1.8 milyon ton/yıl alçak yoğunluk polietilen 

kapasitesi sürekli olarak kapatılmıştır. Buna rağmen AET 

ülkelerinde Türkiye’ye kıyasla bu sektörde halen çok büyük 

kapasiteler bulunmakta olup, bu kapasiteler (bazıları); etilende 

13.5, propilerıde 7.3, akrilonitrilde 1, kaprolaktamda 0.7, etilen 

glikolde 0.8, karbon siyahında 1.5, alçak yoğunluk polietilende 

A.8, yüksek yoğunluk polietilende 2.3, polivinil klorürde 5.1, 

polipropilende 2.5, polistirende 2.7 milyon ton/yıl civarındadır. 

1986 yılından itibaren artan talep ve fiyatlar dolayısıyla kâr 

marjları bir miktar yükselmekle beraber, çetin rekabet şartları 

devam etmektedir. 8u ülkelerdeki üreticiler, kapasite kullanım 

oranlarını yükseltebilmek ve pazar kapabilmek için devlet desteği 

altında ihraç -fiyatlarını düşük tutabilmektedir. 

Yeni gelişmekte olan Türk Petrokimya Sanayii bu şartlar 

altında, hem ihraç edeceği ürünlerde dünya pazarlarından pay 
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kapmak, hem de gümrükleme maliyetleri giderek düşürülen yabancı 

mallarla rekabet etme durumu ile karşı karşıya bulunmaktadır. AET 

ülkelerindeki petrokimya tesislerinin pek çoğu amortisman 

giderlerini tamamlamış tesislerdir. Bu ülkelerde para maliyeti ve 

işletme sermayesi ihtiyacı düşüktür. Buna rağmen 1980'li yıllarda 

bir çok büyük şirket, hükümetleri tarafından koruma tedbirleri 

ile desteklenmiştir. 

Petrokimya sanayii yurdumuzda stratejik önemli olan bir 

sektördür. Temel bir sanayii dalı haline gelerek, ara malı 

üreterek, geniş istihdam sağlayarak, sermaye ve teknoloji yoğun 

yatırımları gerçekleştirerek ve günlük ihtiyaçlarımızın her 

kesitine girerek stratejik önem kazanan bu sektörün, AET ile 

rekabet şartlarına kavuşabilmesi için bir süre daha korunmaya 

devam edilmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bu korumanın, 1987 

yılında düşürülen koruma oranları yerine, asgari 1986 yılı 

sonundaki koruma oranları üzerinden sağlanılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle, özellikle Petkim’in kompleksleri 

tarafından üretilerek piyasaya sunulan ürünlerin, mevcut gümrük 

vergisi ve fonlarının yükseltilmesi ve tarife dışı engellerin 

konulması suretiyle 2000 yılma kadar korunması gerekli 

görülmektedir. 

Petrokimya sektöründeki mevcut ihracat teşviklerinin 

arttırılması bu sektöre ilave güç kazandıracaktır. Ayrıca, 

Türkiye'de üretilmeyen, ancak üretimi düşünülen ve yatırım 
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yapılan ürünler İçin de teşviklerin sağlanılması yararlı 

görülmektedir. Bu şekilde kurulacak yeni tesislerle Türkiye'deki 

petroklmya sektörünün yatay ve düşey bütünleşmesi geliştirilerek 

sağlanılmış olacak ve rekabet gücü arttırılacaktır. 

Bu koruma ve teşvikler ile hem Aliağa Petrokimya 

Kompleksinin borçlarının tasfiyesi için gerekli özkaynak 

sağlanmış olacak, hem de bu sektörde yapılması gereken yeni 

yatırımlar için kaynak yaratılacaktır. Böylece yurdumuzdaki 

petrokimya sanayiinin güçlenip, gelişmesi ve rekabet edebilir 

duruma gelmesi temin edilmiş olacaktır. 

Petrokimya sektörünün temel üretim girdileri olan 

nafta, fuel-oil ve elektrik enerjisi AET ülkelerinde bu sektörde 

faaliyette bulunan rakiplere kıyasla yurdumuzda daha pahalıya 

temin edilmektedir. Bununla beraber, 1986 yılı ortalarından 

itibaren nafta uluslararası fiyata yakın bir bedelle sağlanılmaya 

başlanılmış, fuel-oil'de de nisbi bir indirim gerçekleşmiştir. Bu 

girdilerin ve özellikle elektrik enerjisinin daha düşük 

fiyatlarla temini, sektörün rekabet gücünü arttıracak nitelikte 

görülmektedir. 

Milli ekonomimiz içerisinde son derece önemli ve 

stratejik bir yeri olan petrokimya sanayiinin temel bir sektör 

olarak kurulması ve gelişmesi sayesinde, yurtaışından yapılan 

ithalatta, ihracatçıların satış fiyatlarını serbestçe empoze 
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etmelerinin önlendiği görülmektedir. Türkiye’nin genel ekonomisi 

açısından bu durum büyük önem taşımakta ve 1986 yılı itibariyle 1 

milyar A.B.D. Dolarlık petrokimyasal madde tüketimi bulunan 

yurdumuzda yerli üretimin mevcudiyeti, ithalatta fiyat ve kalite 

açısından denge sağlamaktadır. Bu yönüyle de petrokimya 

sanayiinin korunup, güçlendirilmesi gereği önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye petrokimya sektörünün bir bütün 

halinde AET ülkelerindeki petrokimya sanayii karşısında mevcut 

durumda ve yakın gelecekte rekabet imkânı bulunmamaktadır. Ancak, 

özellikle yeni kurulan kapasiteler ve kalite yönünden rekabet 

imkânı bulunan bu sektörün, 2000 yılına kadar korunması ve 

ihracat teşvikleri ile mali yönden desteklenmesi, petrokimya 

sanayiini orta vadede AET ülkeleri sanayiileri ile rekabet 

edebilir duruma getirecek ve yurtiçinde yaratacağı katma değer 

ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunabilecektir. 
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LASTÎK SANAYİİ 
. I.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKÎ DURUMUNUN A. T. ÜLKELERİ VE DİĞER 
ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lastik sektörünü, araç lastiği ve lastik eşya olmak üzere 

iki ana grup altında toplamak mümkündür. Araç (tekerlek) lastiği 

sanayii; binek-minibüs, kamyonet ve hafif kamyon, kamyon ve 

otobüs, traktör ön ve arka, iş makinaları (yoldışı), bisiklet ve 

motosiklet dış lastikleri ile bu araçların iç lastiklerini, uçak 

lastiklerini, sırt kauçuğu ve tamir malzemeleri ile kaplanmış 

araç lastiklerini kapsamaktadır. Lastik eşya sanayii ise; 

ayakkabı-ökçe-taban, konveyör band, hortum, lateks mamulleri ve 

diğer lastik eşya alt başlıkları altında toplanabilen, tekerlek 

lastiği dışındaki tüm ayakkabı, ökçe, taban, konveyör band, 

hortum, eldiven, kablo, songer, V kayışları, conta, takoz, 

paspas, kapı ve cam profilleri, merdane kaplama, sağ keçesi, 

çeşitli otomotiv parçaları ve diğer lastik eşya olmak üzere çok 

geniş bir mal grubunu kapsayan bir sanayii dalıdır. 

Yurdumuzda araç lastiği sanayiinin doğuşu, otomotiv sanayii 

ürünlerinin artışına bağlı olarak ve 1954 yılında Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu'mm yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. 

1958’de Türk Pirelli A.Ş., 1980’da Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve 

1961'de IJniroyal Endüstri T.A.Ş. yabancı sermaye iştiraki ile 

kurulmuş ve 196,3’de tekerlek lastiği üretiminin başlamasına kadar 

yurtiçi talep, ithalat ve aşınmış lastiklere sırt geçirilmesi 

suretiyle karşılanmıştır. Daha sonra artan yurtiçi talebi 

karşılamak üzere bu firmaların tesisleri tevsii edilirken, 
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tamamen yerli sermaye ile kurulan Lassa Lastik Sanayii ve Ticaret 

A.Ş. 1978'de Üretime geçmiştir. Bu arada, bir kamu iştiraki 

olarak kurulan Petlas Lastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 

yatırımları da büyük ölçüde tamamlanmış olup, 1988 yılında deneme 

üretimine geçmesi planlanmaktadır. 1986 yılında Goodyear ve 

Uniroyal Şirketleri birleşerek faaliyetlerini Goodyear adı 

altında devam ettirmeye başlamışlardır. Ayrıca, bisiklet ve 

motosiklet lastiği üretmek üzere kurulmuş bulunan sermayeleri 

tamamen yerli iki özel firma (Anlaş ve Doğan) faaliyette 

bulunmaktadırlar. 

Tekerlek lastiği firmalarının toplam kayıtlı sermayeleri 

yaklaşık 28 milyar TL. olup, Lassa, Pirelli, Goodyear 

firmalarının tesisleri İzmit ve Adapazarı civarında, Anlaş 

Düzce'de, Doğan İstanbul’da bulunmakta, Petlas ise Kırşehir'de 

kurulmaktadır. 

1. üretim 

Lastik sektörü, 1960’lı yıllardan itibaren özellikle 

otomotiv sektöründeki gelişmeye poralel olarak iç tüketimi karşı¬ 

layacak ve ithal ikamesi sağlayacak bir üretim faaliyeti içeri¬ 

sinde görünmüş, 1980’11 yılların başlarından itibaren de uygula¬ 

nan teşvik politikasıyla dış pazarlara yönelmeye başlamıştır. 
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Araç lastiği sanayiinde 1985 yılı üretim durumu, ana 

mal grupları itibariyle Tablo 1 ’ de özetlenmiştir: 

TABLO: 1 

ARAÇ LASTİĞİ ÜRETİMİ 

ürün Grubu Miktar (Bin Adet) 

Binek 2.991 

Kamyonet/Kamyon/Otobüs 1.958 
Traktör Ön/Arka 611 
Yoldışı 47 

Dış Lastik Toplamı 5.607 
İç Lastik 4.011 
Kolon 562 

Sırt Kauçuğu (Ton) 1.433 
Bisiklet/Motosiklet (Dış) 734 
Bisiklet/Motosiklet (İç) 920 

Lastik eşya sanayiinin 1985 yılı üretim durumu ise ana 

mallar itibariyle Tablo 2’de özetlenmiştir. 

TABLO: 2 

LASTÎK EŞYA SANAYÎI ÜRETÎMl 

Ana Mallar Miktar (Ton) 

Ayakkabı, ökçe, Taban 38.300 
Konveyör Band 2.250 
Hortum 5.625 

Diğer Lastik Eşya 27.950 
Lateks Mamulleri 2.160 

T o p lam: 76.285 
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A. Kurulu Kapasite 

Üretim faaliyetlerini sürdürmekte olan araç 

lastiği firmalarının ana ürün grupları itibariyle kapasiteleri 

Tablo 3 ’ de gösterilmiştir. 

TABLO: 3 

ARAÇ LASTİĞİ SANAYİİNDE KURULU KAPASİTE 

Kapasite (Bin Adet/Yıl) 

ürün Grubu Mevcut Petlas Dah 

Binek 3.771 \ 4.074 
Kamyonet 1.011 1 .202 

Kamyon/Otobüs 1 . 578 2.049 
Traktör Ön 532 659 

Traktör Arka 306 426 

Yoldışı 42 55 

Dış Lastik Toplamı 7.240 (1) 8.465 

Uçak Lastiği - 8 
îç Lastik A.665 (1) 5.115 

Bisiklet/Motosiklet (Dış) 1 . 173 (2) 1.173 I 
Bisiklet/Motosiklet (İç) 2. 354 (2) 2.354 I 

(1) Lassa, Pirelli, Goodyear toplamıdır. 
(2) Anlaş ve Doğan toplamıdır. 

Araç lastiği kesiminde 1985 yılı kapasite kullanım 

oranı ton bazında % 80 civarında olmuştur. 

Araç lastiği sanayiinde görülen sınırlı kuruluş 

sayısı ve ülkemiz için önemli büyüklükteki kapasitelere karşılık, 

lastik eşya sanayiinde Yurdumuzun hemen her tarafına dağılmış 

irili ufaklı yaklaşık 800 işletme bulunmaktadır. Bunların 150 

tanesi İstanbul civarında faaliyet göstermekte olup, bu sanayii 

kesiminin ağırlıklı bölümünü teşkil etmektedir. Bu gruptaki 
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işletmelerin diğar Önemli bir Kısmı İse İzmir, Bursa, Ankara, 

Konya ve Afyon'da bulunmaktadır. Lastik eşya sanayiinin üretim 

kapasiteleri ana mal grupları itibariyle Tablo A’de verilmiştir : 

TABLO: A 

LASTİK EŞYA SANAYİİNDE KURULU KAPASİTE 

ürün Grubu Kapasite (Ton/Yıl) 

Ayakkabı, ökçe, Taban 5A.700 

Konveyör Band 3.000 

Hortum 7.500 

Diğer Lastik Eşya A3.000 

Lateks Mamulleri 3.600 

Toplam: 111.800 

Lastik eşya sanayiinde kapasite kullunun oranı % 

70 civarındadır. 

9. Teknoloji 

Tekerlek lastiği imalatındaki başlıca safhalar; 

hammaddelerin hazırlanması, karıştırma, haddeleme, çekme, lastik 

elemanlarının ön montajı, lastik elemanlarının monte edilmesi, 

şekil verme ve vulkonizasyondur. Lastik eşya sanayiinde ise; kesme 

ve tartma, hammadde hazırlama, hamur imali, haddeleme, çekme, 

şekillendirme, vulkanizasyon ve bitirme işlemleri uygulanmak¬ 

tadır. Lastik sektörü, ileri ülkelerde ulaşılan teknolojik 

gelişmelerin izlenmesini gerektiren, fazla ağırlıklı olmamakla 
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beraber bazı ürünlerde emek, bazı ürünlerde sermaye yoğun bir 

sektördür. Türk lastik sektörü, özellikle araç lastiği sanayii, 

gelişen yeni teknolojilere kendi süratle adapte etmektedir. 

C. üretim Maliyetleri 

Özellikle lastik eşya sanayiindeki maliyet 

kalemleri, ürünler arasında önemli ölçüde farklılıklar 

göstermesine rağmen, genel dağılım iki sanayii kolu için Tablo 

5’de özetlenmiştir: 

TABLO 5: 

LASTİK EŞYA SANAYİİNDE ve ARAÇ SANAYİİNDE MALİYET KALEMLERİ 

Maliyet Payı (^) 

Maliyet Kalemleri 
  Araç Lastiği Lastik Eşya 

\ 

Hammadde 65 70 

İşçilik 8 13 

Enerji 5 7 

Amortisman ve 
Genel Giderleri 22 10 

Lastik eşya sektöründe kullanılan temel hammadde¬ 

ler; tabii kauçuk, sentetik kauçuk ve karbon siyahıdır. Ayrıca 

rejenere kauçuk, aktivatörler, yumuşatıcılar, pişiriciler vj 

hızlandırıcılar ile diğer katkı maddeleri lastik eşya üretiminde, 

kord bezi, çelik tel ve çeşitli kimyevi maddeler ise araç lastiği 

üretiminde kullanılan diğer önemli girdilerdir. 
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O. Kalite 

Sektörün araç lastiği üretiminde herhangi bir 

kalite sorunu bulunmamaktadır. 8elirli lisanslar altında hem 

yurtiçi kullanım şartlarına uygun hem de ihraç edebilecek 

nitelikte üretim yapılmaktadır. Lastik eşya kesiminde ise, bazı 

malların belirli standartları taşımasına karşılık, bazı mallarda 

henüz istenilen kalite düzeyine erişilemediği görülmektedir. 

E. İstihdam 

Lastik eşya sanayiinde yaklaşık 27.000 kişi, araç 

lastiği sanayiinde ise k.000 kişi çalışmaktadır. Petlas'ın 

devreye girmesi ile araç lastiği sanayiinde çalışanların sayısı 

6.<»0Q'e ulaşacaktır. Lastik sektörü kalifiye işgücüne ihtiyaç 

göstermektedir. 

2. TUketim-Yurtiçi Talep 

Yurdumuzda 1987-1991 yılları arasında lastik sektörü 

ürünlerine olan talep ana mal grupları itibariyle Tablo 6’da 

özetlenmiştir. Petlas’ın araç lastiği talebine ilişkin tahminleri 

diğer firmalardan farklı olduğundan tabloda ayrıca gösterilmiştir 
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TABLO 6: 

ARAÇ LASTÎSÎ YURTÎÇÎ TALEBİ 

1987 1991 

Ürün Grupları 3 Firma* Petlas 3 Firma* Petlas 

Binek 1.800 2.300 2.01*0 2.800 

Kamyonet 840 1.000 1 .01*0 1 .240 

Kamyon/Otobüs 1.150 2.285 1 . 350 3.700 

Traktör Ön/Arka 520 677 598 820 

Toplam Dış Lastik A.332 6.262 5. 057 8.560 

Bisiklet/Motosiklet Dış 1 .030 1 .290 

Lastik Eşya (Ton) : 

Ayakkabı, Ökçe, Taban 42.000 46.000 

Konveyör Band 2.630 3.610 

Hortum 5.720 9.250 

Diğer Lastik Eşya 30.230 1*2. 150 

Lateks Mamulleri 2.400 3.840 

Toplam Lastik Eşya 82.980 104.850 

Lassa, Pirelll, Goodyear Firmalarının tahminidir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Lastik sektöründe hem hammadde, hem de mamül maCde 

olarak ithalat yapılmaktadır. Araç lastiği sanayiinde 1985 ve 

1986 ortalama değerleri ile yaklaşık 55 milyar A.B.D. Dolcrı 
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tutarında hammadde İthalatı yapılmıştır. Bu değeri, tabii kauçuk 

(22.7 milyon Dolar), sentetik kauçuk (9.3 milyon dolar), karbon 

siyahı (7.4 milyon Dolar), kimyevi maddeler (13 milyon Dolar), 

çelik tel (1.7 milyon Dolar) ve kord bezi (0.8 milyon Dolar) 

ithalatı oluşturmaktadır. Lastik eşya sanayiinde ise yaklaşık 20 

milyon A.B.D. Doları tutarında bir ithalat söz konusu olup, bu 

kapsamda, mamül eşyalar, tabii kauçuk, sentetik kauçuk ve 

kimyasal maddeler ithal girdiler olarak temin edilmektedir. 

Lastik eşya sanayii ithalatının 85' i AET ülkelerinden 

yapılmakta ve toplam miktarı 15.500 tonu bulan; ayakkabı, ökçe, 

taban (7.700 ton), konveyör band (270 ton), hortum (1.300 ton), 

diğer lastik eşya (6.000 ton) ve lateks ürünleri (100 ton) mamül 

eşya olarak bu Topluluğa üye ülkelerden ithal edilmektedir. Araç 

lastiği sanayiindeki ürün ithalatı ise mal grupları itibariyle 

Tablo 7’de özetlenmiştir : 

TABLO 7: 

ARAÇ LASTİĞİ İTHALATI(GENEL ve AT ÜLKELERİNDE) 

Toplam İthalat AT İthalatı 

ürün Grubu Adet Diğer (Bin $) Diğer (Bin $) 

Binek 

Kamyonet 
Otobüs/Kamyon 
Traktör Ön/Arka 
Yıldışı 

70.645 
4.844 
8.729 

1 .578 

5.436 

2. 118 

5.032 

658 

879 

160 

1 .651 

385 

671 
45 

717 

Bisiklet/Motosiklet (Dış+lç) 

Toplam Dış Lpstik 
îç Lastik 

91.232 8.847 

122 

508 

3.469 

93 

59 

T- o p 1 a m 9.477 3.621 
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Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere, teker¬ 

lek lastiği ithalatının yaklaşık % A0'ı AT ülkelerinden yapıl¬ 

maktadır. 

B. ihracat 

Araç lastiği sanayiinde daha önceki bölümlerde 

açıklandığı gibi, yurtiçi talebin üzerinde bir kurulu kapasite ve 

üretim mevcuttur. Bu nedenle lastik firmaları, ihracat için 

sağlanılan teşviklerin de yardımı ile ihracata yönelmişlerdir. 

1985 yılında A0.8 milyon dolarlık tekerlek lastiği ihracatı 

gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl için lastik eşya sanayiinin 

ihracat değeri 8 milyon dolar olup, bu gelir hortum (500 ton) ve 

diğer lastik eşya (A00 ton) ihracatından elde edilmiştir. Lastik 

eşya sanayiinin 1986 yılı ihracat değeri ise 13 milyon dolar 

olup, yine hortum (800 ton) ve diğer lastik eşya (550 ton) 

dışsatımından sağlanılmıştır. 

Bu durumda' lastik sektörünün 1985 yılı ihracat 

değeri, yaklaşık 50 milyon dolar olarak gerçekleşmiş görünmek¬ 

tedir . 

XX. GÜMRÜK ÎNDÎRlMLERÎNİN VE OGT’YE UYUMUN YERÎNE GETÎRÎLMESl 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTÎP İTİBARÎYLE NE YÖNDE VE 
NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE 
OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKÎLERÎ 

Mevcut ithalat rejimi çerçevesinde mamul araç lastiği 

ithalatında % 25 oranında gümrük vergisi ve lastik tiplerine 

bağlı olarak, değişik miktarlarda (1.50-60 $/Adet) fon 
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uygulanmaktadır. Lastik sektörü hammadelerinde uygulanan gümrük 

vergileri oranı ise % 5-<<0 arasında değişmektedir. İthalatta 

alman fon hariç, gümrük vergisine ithalat sırasında eklenen 

diğer vergi, resim ve harçlarla bu oranlar daha da 

yükselmektedir. Mamül lastik ithalatındaki % 25 oranındaki gümrük 

vergisi, fon hariç, diğer eş etkili vergilerle % 39’a kadar 

yükselmektedir. 

Araç lastiği sanayii kapsamına giren ve ekli listede göste¬ 

rilen malların tamamı Katma Protokolde 12 yılda gümrük indirimine 

gidilecek mallar listesinde yer almaktadır. AT'na tam üyelik ile 

gümrük ve eş etkili vergilerin indirilmesi ve OGT’ye uyumun 

sağlanılması halinde, araç lastiği sanayiindeki korumalar ve 

girdi ithalatında alınan vergiler kaldırılmış olacaktır. Bu 

takdirde, ithal mamul lastik fiyatlarının İ> A5 oranında düşeceği, 

buna karşılık, ucuzlayan ithal girdi fiyatları dolayısıyla, yerli 

lastik maliyetinin % 15 oranında azalacağı ve bunun satış 

fiyatlarını % 10 oranında etkileyeceği hesaplanmaktadır. 

Araç lastiği sanayii karayolu ulaştırmacılığının temel 

unsurlarından biri olan tekerlek lastiğini sağlayan bir sanayii 

kolu olup, yurt ekonomisinde stratejik bir önem taşımaktadır. 

Halen bu sanayiideki mevcut kapasite fazlalığı dikkate alındı¬ 

ğında Türk araç lastiği sanayiinin gelişebilmesi ve hatta yaşaya¬ 

bilmesinin ancak ihracat ile sağlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Buna karşılık AT ülkeleri de dahil olmak üzere, dünyadaki 
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gelişmiş ülkelerde kapasite fazlalığı mevcut olup, dünya lastik 

sektörü özellikle radyal lastik teknolojisinden sonra kapasite 

fazlalığı problemini daha fazla hissetmeye başlamış ve ihracatta 

rekabet daha belirgin hale gelmiştir. Bu şartlar altında araç 

lastiği sanayiinin mevcut düzeyde bir süre daha korunması ve 

korumanın, günün şartları dikkate alınarak peyderpey kaldırılması 

gerekli görülmektedir. 

Lastik eşya sanayii koluna giren ürünlerin bazıları 12, 

bazıları ise 22 yılda gümrük indirimine gidilecek mallar 

listesinde yer almaktadır. Bu ürünlere mevcut ithalat rejimi 

çerçevesinde % 20-60 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi 

uygulanmakta, diğer vergi, resim ve harçlarla beraber bu oranlar 

daha da yükselmektedir. Bu sanayiide ithal girdi oranı % 25-30 

olup, bu girdiler değişen oranlarda gümrük vergisi ve fonlara 

tabi bulunmaktadır. Bu sanayi dalının emek yoğun ürünlerinde AT 

ülkeleri ile rekabet imkanı bulunabilmesine rağmen, bu sanayii 

kesimine giren ürünlerin rekabet durumu, farklı korumalar ve 

şartlara tabi olduğundan aşağıdaki Uç kategori altında GTÎP 

numaraları ve rekabet koşulları belirlenmiştir. 
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1. Kalite ve fiyat açısından AET ülkeleri ile rekabet 

edebilecek maddeler (bir kısım ithal hammaddelerin 

gümrük vergilerinin düşürülmesi veya kaldırılması 

kaydıyla): 

40.06.21, 40.06.22, 40.08.20, 40.13.10, 40.14.21, 

40.14.44,40.14.45 

2. Üretimi gelişmiş olmakla beraber, AET ülkelerinin 

üretimine göre fiyat ve kalite yönünden henüz rekabet 

imkanı bulunamayan ve bu nedenle gelişmesine imkan 

tanımak üzere bir süre korunmasına ihtiyaç duyulanlar 

(1995 yılı başlarına kadar) 

40.09.10, 40.09.90, 40.10.11, 40.12.00, 40.14.11, 

40.14.12, 40.14.31, 40.14.32, 40.15.10, 64.01.11, 

64.01.12, 64.01.19,85.26.20, 85.26.90 

3. Üretimi henüz yeni ve gelişme safhasında olan ve AET 

ülkelerinin üretilmeleri ile uzunca bir süre rekabet 

imkanı görülemeyen ve uzun bir süre korunmasına ihtiyaç 

duyulanlar (2000 yılı başlarına kadar) 

40.06.41, 40.06.42, 40.06.43, 40.08.11, 40.10.12, 

40.14.42, 40.14.43, 40.16.10, 59.11.11, 59.11.12 

Lastik eşya sanayiinde, gümrük indirimleri ve OGT’ye 

uyumun sağlanılmasında yukarıdaki sınıflandırma ve terminin 

uygulanarak AT'na tam üyelik için kademeli geçiş yapılması 

öngörülmektedir. 
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III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN POLÎTÎKA TEDBÎRLERİ 

1 . Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi 

Araç lastiği sanayii, ülkenin can damarı olan ulaştırma 

sektörünün karayolu taşımacılığına hareket kabiliyeti kazandıran 

önemli bir faaliyet koludur. 

Daha önceki bölümlerde de değinildiği üzere, halen 

işletme faaliyetlerini sürdüren üç büyük tekerlek lastiği 

üreticisi firmanın kapasiteleri toplamı 7.2AO.OOO adet/yıl, buna 

karşılık yurtiçi talep A.332.000 adet/yıl civarındadır. Bu 

değerler, yılda 2.900.000 adet civarında bir arz fazlalığı 

bulunduğunu göstermektedir. Petlas'ın da planladığı şekilde 

1988’de devreye girmesi ile toplam kapasite 8.A65.000 adet/yıl'a 

yükselecektir. Bu nedenle kısa vadede tekerlek lastiği firmaları, 

bugün olduğu gibi ihracat imkanları aramak suretiyle bu fazlalığı 

kapatmaya çalışacaklardır. Diğer bir ifade ile, araç lastiği 

sanayii, ihracat potansiyeline sahip olan ve gelişmiş ülkeler 

teknolojisi ile rekabet ederek, dünyada pazar payı kapmaya 

çalışan bir kesimdir. Diğer taraftan, mevcut durumda gümrük 

vergisi ve fonlarla getirilen ithalat kısıtlamalarına rağmen, bir 

kısmı AT ülkelerinden olmak üzere lastik ithalatı devam 

etmektedir. 

AT ülkelerinde araç lastiği sanayii, 8.5 milyar 

dolarlık toplam sermayesi ve özellikle ileri teknolojilerin 
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desteğiyle sürekli bir gelişme ve modernleştirme yatırımları ile 

genişleme faaliyeti içerisindedirler. Dünya lastik üretiminde ilk 

sekiz ülke arasında beş ülke, AT üyesidir. AT üyesi gelişmiş 

ülkelerde radyalizasyon ve yenileme yatırımları tamamlanmış olup, 

otomasyon yatırımları sürmektedir. Bu gelişmelerle dünya pazar¬ 

larında etkinliklerini arttırmışlardır. Diğer taraftan, kapasite 

fazlalığı bu ülkeler için de geçerli olup, devamlı ihracat imkan¬ 

ları arayışı içerisindedirler. AT ülkelerinin 1985 yılı araç 

lastiği üretim miktarı toplam 145 milyon adet, ithalatı 58 milyon 

adet, ihracatı ise 88 milyon adet olup, Türk araç lastiği sanayii 

karşısında büyük bir güç oluşturmaktadırlar. 

AT tekerlek lastiği sanayii devamlı bir gelişme 

içerisinde olup, teknolojik açıdan 1970’li yıllarda tamamlamış 

olduğu yatırımları ile özellikle radyal lastiklerde büyük 

gelişmeler göstermiştir. Buna karşılık Türk araç lastiği sanayii, 

gelişen yeni teknolojilere kendisini adapte etme sürecini 

geçirmektedir. Bu alandaki yatırımlarını tamamlama safhasına 

yaklaşmıştır. Bu uyum sağlama çalışmaları tamamlandığında AT 

ülkeleri ile bu alanda tümüyle rekabet imkanlarına kavuşabile¬ 

cektir. Bu nedenle, mevcut koruma ve teşviklerin kısa vadede AT’a 

tam üyelik halinde terk edilmesinin, bu sanayii dalımızı olumsuz 

yönde etkileyeceği sonucuna varılmaktadır. 

Lastik eşya sanayii 1980 yılına kadar iç pazara yönelik 

olarak gelişmesini sürdürmüş, bu yıldan itibaren uygulamaya 
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konulan ekonomik politikalar sonucunda dış pazarlara da 

yönelmiştir. Sektörün ihracat potansiyeli, işgücü maliyetlerinin 

AT ülkelerine göre düşüklüğü nedeniyle, emek yoğun mamullerde ve 

otomasyona gidilmeyen ürünlerde oldukça yüksek görünmektedir. 

1980’den sonra hortum ve pek çok mamülün üretildiği diğer lastik 

eşya grubu, önemli ve sürekli artan ölçülerde ihracata 

yönelmiştir. Lastik eşya sanayiinde, AT ülkeleri ile rekabet ' 

edebilmesinin iki koşulu, fiyat ve kalite olarak görünmektedir. 

Fiyatlar, üretimde kullanılan girdilerin maliyetlerine, kalite de 

üretim teknolojisine bağlıdır. Eğer üretim teknolojileri gereken 

işkollarında yenilenebilirse ve dünya fiyatları düzeyinde 

hammadde ve işletme malzemesi sağlanabilirse, bu sanayii kolu 

rekabet gücü kazanabilecektir. Gelişmiş ülkelerde kullanılan 

üretim yöntem ve teknolojileri ülkemizdekinden çok ileride 

bulunmamaktadır. Ancak bu farkın açılmaması ve hatta giderek 

kapatılması gerekmektedir. Teknoloji transfer maliyetlerinin çok 

yüksek olması nedeniyle bu sanayii kesiminin kendi teknolojisini 

bizzat geliştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, 

lastik eşya sanayiinde üretimi arttırıcı yeni yatırımlar da 

sürdürülmektedir. Ayakkabı, ökçe, taban üretimi % 10, konveyör 

band üretimi 30, hortum üretimi °f> 35, diğer lastik eşya üreti

mini £ 20, lateks mamülleri üretimini % A0 oranında artıracak 

yeni yatırımlar yapılmaktadır. 

Belirli bir gelişme potansiyeline sahip lastik eşya 

sanayiin emek-yoğun ürünlerde AT’a karşı rekabet gücü bulunduğu 
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'söylenebilir1. Ancak batan bir sanayii dalı olarak bakıldığında 

flynf' dudumdan söz edilmesi înOmkön görülmemektedir'. - Orta ve uzun'' 

dönemli uyum süresini içeren kademeli geçiş yoluyla lastik eşya 

sanayiinin AT'na açılmasının yararlı olacağı kanısına varılmaktadı 

Sonuç alarak, lastik sektöründe belirli koruma ve 

teşviklerle , yeni yatırım ve teknolojik gelişmelerin uygulanması 

suretiyle yürütülmekte olan uyum süreci için yeterli zaman 

sağlanabildiği takdirde AT'a tam üyeliğin, sektör üzerindeki 

olumsuz etkileri en aza indirilerek gerçekleştirilmesi imkan 

dahiline girebilecektir. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Lastik sektöründeki mevcut koruma ve teşviklerin, 

incelenen maddeler bazında daha önce belirtildiği gibi bir süre 

daha devam ettirilmesi ve böylece bu sanayiin gelişip, 

güçlenmesine imkan tanınarak AT ülkeleri ile rekabet edebilecek 

duruma gelinceye kadar sürdürülmesi öngörülmektedir. 

Yurt ekonomisinde stratejik önem taşıyan araç 

lastiği sanayiinin, gelişmiş teknolojilerle' rekabet edebilmesi 

için yapmakta olduğu tevsii, modernizasyon ve yenileme 

yatırımlarının teşviklerle daha fazla desteklenmesi yararlı 

görülmektedir. 8u sanayii dalındaki mevcut kapasite fazlalığı 

ihracat yapılmasını gerektirmekte olup, gerek yerli piyasada 

ithal lastiklerle, gerekse ihraç pazarlarında dünya fiyatlarıyla 
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rekabet etmek zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle, ihracıt 

potansiyelini koruyabilmek için mevcut teşviklerin sürdürülmesine 

ve üretim safhasında ilave teşviklerin sağlanılmasma ihtiyıç 

duyulmaktadır. Halen yaklaşık % 45 civarında korunmakta olan arıç 

lastiği sanayiinin, asgari 12 yıl daha korunması ve 2000 yılındın 

itibaren korumanın günün şartları dikkate alınarak peyderpey 

kaldırılması öngörülmektedir. 

Lastik eşya sanayiinde bazı ürünlerin kalite ve 

fiyat bakımından kısa ve orta vadede AT ülkelerinin ürünleri ile 

rakebet edecek düzeye gelebileceği beklenilmektedir. Ancak bu 

durumun sürmesi için sektörün kendi teknolojisini bizzat 

geliştirmesinin teşvik edilmesi, araştırma-geliştirmeye yönelik 

yatırımların her türlü teşviklerden yararlandırılması ve en 

azından bir kısmının özel bir fondan desteklenmesi yararlı 

görülmektedir. 

Bu sanayii dalının nitelikli teknik elenan 

ihtiyacının karşılanması için ilgili yüksek okul ve mes.ek 

lisesinin kurulması ve yabancı dil eğitimine önem verilmesiıin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Lastik eşya sanayiinin yararlandığı teşviklerin 

yanısıra, bu sanayiiye hammadde, ara malı, makina ve teçhirat 

sağlayan sanayiilere de her türlü teşvik imkanlarına 

genişletilmesi yararlı görülmektedir. Belediyelerin sık 3ik 
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değişen imar planları ve mevzuatı ile bu iş kolunun gayri 

sıhhilik sınıflaması, bu sanayii dalını güç durumda 

bırakmaktadır. Bu nedenle belirli bir uyum süresini de içeren 

uzun vadeli imar planlarının geliştirilmesinin ve gayri sıhhilik 

sınıflandırılmasının sektörün tamamı yerine firma bazında 

yapılmasının bu sanayiin istikrarı açısından uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

Mevcut ve önerilen koruma ve teşviklerle lastik 

eşya sanayiinin güçlendirilerek, orta ve uzun vadeli uyum 

süresini içeren kademeli liberasyon yoluyla AT’ye açılmasında 

yarar olduğu kanısına varılmaktadır. 
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SENTETİK ELYAF SANAYİİ 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



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

Sentetik elyaf ve iplikler başlangıç hammaddeleri, üretim 

teknikleri ve kullanım amaçlarına göre başlıca dört grupta 

toplanmaktadır. 

a) Poliamid esaslı olanlar, 

b) Poliester esaslı olanlar, 

c) Poliakrilik esaslı olanlar, 

d) Polipropilen esaslı olanlar. 

Bu gruplandırmadan da görüldüğü gibi, sentetik elyaf ve 

iplikler petrokimyasal maddelerin polimerizasyon ürünleridir. 

Elyafların genel anlamda üç önemli özelliği vardır. Bunlar 

uzunluk, kıvrım ve enine kesiftir. Uzunluk dikkate alındığında 

sürekli ve kesikli olmak üzere iki tip mevcuttur. 

Toplam 18 firma üzerinde araştırma yapılarak bu sektörde 

kurulu bulunan firmaların hemen hemen tamamı incelenmiştir. 

Faaliyetine devam etmeyen özellikle polyester grubunda birkaç 

firma dışında diğer firmalar inceleme kapsamına alınmışlardır. 

1986 Kasım ayı itibariyle, sektörde 18 firma İstanbul, 

Bursa, Edirne, Tekirdağ ve Adana illerinde faaliyette 

bulunmaktadırlar. Firmaların tescilli sermayeleri toplamı 55 

milyar TL. civarındadır. Sektörde çalışan personel sayısı 

yaklaşık 10.000'dir. Kurulu kapasitesi 337.596 ton/yıl olan 
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sektörde kapasite kullanım oranı gruplar arasında farklılık 

göstermekte olup, % 67.0 ile % 92.2 arasında değişmektedir. 

1 . üretim 

1981 ve 1985 yılları elyaf ve iplik üretim miktarları 

alt sektörler itibariyle aşağıda verilmektedir (Ton) : 

ürünler 1981 1985 

Poliamid 13.003 20.076 

Poliester 43.098 91.188 

Poliakrilik 51.883 100.590 

Polipropilen 3.886 14.921 

Toplam: 111.870 226.775 

A. Kurulu Kapasite 

Sentetik elyaf ve iplik üreten firmaların üretim 

kapasiteleri başlıca gruplar itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

Kapasite (Ton/Yıl) 

1985 Sonu 1986 Kasım Sonu 

Poliamid 26.057 28.357 

Poliester 134.180 153.900 

Poliakrilik 119.000 129.000 

Polipropilen 26.339 26.339 

Toplam 305.576 337.569 
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B. Teknoloji 

Hammaddeleri petroklmyasal maddeler olan sentetik 

elyaf ve iplikler, bu maddelerin polimerizasyonu ile elde 

edilir. 

Polyester iplik üretiminde LOY, MOY ve POY olmak 

üzere çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Ham ipliğin sarımı 

ve çekim hızı ile ilgili olan bu teknolojilerden en iyisi olan 

POY, poliester üretiminde ülkemizde % 68 oranında kullanılmak¬ 

tadır . 

Polipropilen elyaf üretiminde yatay ve 

konvansiyonel olmak üzere iki usul mevcuttur. Dünyada ve 

Türkiye'de yatay sistem daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye'de poliamid üretim teknolojisindeki 

gelişmelerin çok sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Cips’den iplik 

üretiminde POY dışında herhangi bir gelişme olmamış, 

polimerizasyon ise tamamen eski konvansiyonel teknoloji olan VK 

modelinde kalmıştır. 

Akrilik elyaf üretim teknolojisi bakımından 

Türkiye dünyanın ileri uygulamaları ile mukayese edilebilir 

durumdadır. 
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C. üretim Maliyetleri 

1985 yılı sonu itibariyle alt sektörler bazında 

maliyet girdileri aşağıda gösterilmiştir. 

Maliyet bileşenleri: 

a - Hammaddeler : Ham ve yardımcı maddeler 

b - Direkt Giderler : Direkt işçilik, elektrik, 
su, yakıt, ambalaj malzemesi, sair imalat 
masrafları 

c - Endirekt Giderler : Endirekt işçilik, 
amortisman bakım onarım masrafları, idari 

masraflar, finansman giderleri 

olarak üç ana başlıkta gruplandırılmış ve aşağıda gösterilmiştir: 

Maliyet Bileşenleri ($) 

Hammadde Direkt Endirekt 

Poliamid • 66 17 17 

Poliester 53 1*t 33 

Poliakrilik 57 22 21 

Polipropilen 70 10 20 

Tablodan görüldüğü gibi maliyet kalemleri içinde 

hammaddeler en büyük paya sahip bulunmaktadır. Sentetik elyaf ve 

iplik sektöründe kullanılan ana hammaddeler kaprolaktın, 

dimetiltereftalat, saftereftalikasit, monoetilenglikol, akrilo-

nitril ve polipropilendir. 
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D. İstihdam 

Sentetik elyaf ve iplik sanayiindeki firma ve 

istihdam edilen personel sayısı alt sektörler itibariyle aşağıda 

verilmiştir: 

Poliamid 

Poliester 

Poliakrllik 

Polipropilen 

Sektör Toplamı 

Firma Sayısı 

5 

5 

2 

6 

18 

Personel Sayısı 

2.669 

5 . 699 

1 . 100 

576 

9.989 

2. TUketim-Yurtiçi Talep' 

Sentetik elyaf ve iplik sektöründe 1987-1992 yılları 

arasında yurtiçi talep tahminleri ana gruplar itibariyle aşağıda 

özetlenmiştir (Ton): 

Poliamid 

Poliester 

Poliakrilik 

Polipropilen 

Toplam: 

1987 

16.219 

69.000 

88.268 

19.538 

193.025 

1992 

21.627 

102.000 

112.659 

26.809 

263.090 

1987-1992 döneminde yıllık ortalama tüketim artışının; 

poliamidlerde < 6, poliesterlerde $ 8, poliakriliklerde $ 5, 
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polipropilenlerde # 6.5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Yurtiçi satışların yanısıra, ihracat miktarları da dikkate 

alınmak suretiyle, poliester ve poliakrilik esaslılarda yeni 

kapasiteler planlanmaktadır. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Sentetik elyaf ve iplik sanayii ürünlerinin toplam 

Türkiye ithalatı ve AET’nin payı 1985 yılı itibariyle aşağıda 

verilmiştir: 

TOPLAM İTHALAT AET İTHALATI 

Miktar Değer Miktar Değer 
(Ton) (Bin $) (Ton) (Bin $) 

Poliamid 

Poliester 

Poliakrilik 

Polipropilen 

5.407 

10.579 

24.403 

17 

18.281 

20.898 

39 . 003 

25 

2. 388 

5.925 

23.067 

17 

7.649 

12.537 

37.400 

25 

Toplam 40.406 78.207 31.397 57.611 

Görüldüğü gibi ithalatın % 74’ü (değer) Al 

ülkelerinden yapılmıştır. 

Sektörde hammadde ithalatı da yapılmakta olup, 

1985 yılında 145.7 milyon $ değerinde hammadde ithalatı 

yapılmıştır. Bu değerin % 59’u AET ülkelerine aittir. 

612 



B. ihracat 

1985 yılı İtibariyle sentetik elyaf ve iplik 

sanayii ürünlerinin ihracatı aşağıda verilmiştir: 

toplam İhracat aet Ihracati 

Miktar Değer Miktar Değer 
(Ton) (Bin $) (Ton) (Bin $) 

Poliamid 3 . 531 10.398 787 1 . A31 

Poliester 33.652 59.970 12.937 19.99A 

Poliakrilik 33.230 A7.737 15.1A3 20.A86 

Polipropilen 3.3AA 3.710 A39 516 

Toplam 73.757 121.815 29.306 A2.A27 

ihracatın İ 35' i (değer) AET ülkeleri 

yapılmıştır. 

II. GÜMRÜK ÎNDlRÎMÎ VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETÎRlLMESÎ HALİNDE 
SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTÎP’LARI İTİBARÎYLE NE YÖNDE VE NASIL 
ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDÎRlMLERlNlN VE 
OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Bu sektör kapsamındaki ürünlerin bir kısmı Katma Protokolde 

12 yıllık, bir kısmı ise aynı belgede 22 yıllık indirime tabi 

mallar listesinde yer almaktadır. 

Sektörün gümrük vergisi, resim, harç ve fonlar ile 

vergilendirilmesinde mamulde düşük, hammadde de ise yüksek vergi 

yükü olacak şekilde uygulama yapılmaktadır. 8 Ocak 1987 tarihi 

itibariyle toplam gümrükleme maliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 
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Elyaf îplik Hammadde 

Akrilik Esaslı # 21,98 Akrilonitril # 36,24 

Poliamid Esaslı #21,37 # 24,53 Kaprolaktam # 30,76 
# 15,75 (x) 

Poliester Esaslı # 23,37 # 26,90 DMT # 25,16 
# 15,75 Monoetilenglikol # 29,50 

Paraksilen # 27,69 

TPA % 36,21 

Polipropilen Esaslı # 23,37 Polipropilen # 26,47 

(x) 600 denyeden yukarı poliamid ve poliester iplikler. 

Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, bu sektörde mamul 

maddeler, hammaddelere kıyasla daha düşük oranda korunmaktadır. 

Bu sektörde mamullerin imali için gerekli tüm hammaddelerin 

ithalinde gümrük vergileri sıfıra indiği takdirde elyaf üretici¬ 

leri AET ile rekabet edebilme şansına sahip olabileceklerdir. 

Ancak bir süre daha; hammaddelere düşük, mamul ithaline daha 

yüksek gümrük oranları uygulanmalıdır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE TÜRKİYE’NİN AT’NA ÜYELİĞİ 
HALİNDE SEKTÖRLERLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

1 . Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi 

Genel prensip olarak her sektörde hammaddelerin 

ithalinde düşük, mamullerin ithalinde ise daha yüksek gümrük ve 

fon tatbik edilmesine rağmen, sentetik elyaf ve iplik sektöründe 

tamamen tersine bir uygulama yapılmaktadır. Buna göre 
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hammaddelerin İthalinde yüksek gümrük vergisi, resim ve fon, bu 

hammaddelerle yerli olarak üretilen kalite ve miktar olarak 

yurtiçi ihtiyacı tamamen karşılayabilen mamullerin ithalinde ise 

daha düşük vergi ve fon toplamı uygulanmaktadır. Böylece kısa bir 

maziye sahip olan bu sektör AET karşısında haksız bir rekabete 

hedef olmaktadır. 

Petkim Aliağa Kompleksinin üretime geçmesinden sonra 

hammadde ihtiyacının bir kısmı yurtiçinden sağlanmaya 

başlanmıştır. Ancak Aliağa Kompleksi tam kapasiteye henüz 

ulaşamamıştır. Ayrıca sentetik elyaf ve iplik sektöründe kapasite 

artırılması planlanmış olduğu için hammadde ithalatı önümüzdeki 

yıllarda da devam edecektir. 

AET ülkelerinde sentetik elyaf üretiminde arz fazlası 

bulunmaktadır. Bu ülkeler fazla üretimlerini kendi hükümetlerinin 

sübvansiyonu ile 3. Dünya ülkelerine ve Türkiye'ye damping 

fiyatlarıyla satmaktadırlar. Türkiye buna, mamül ithalini teşvik 

eden düşük gümrük vergileri politikası ile katkıda bulunmaktadır. 

Ters koruma oranı tatbikatına ilave olarak, AET 

ülkeleri de Türk sentetik elyaf ve iplik sanayiinin gelişmesine 

engel olacak aşağıdaki tatbikatta bulunmaktadırlar: 

AET ülkeleri Türkiye'den ithal edilen sentetik 

elyaf ve ipliklere miktar olarak sınır koymakta, AET rayiç piyasa 

fiyatlarıyla veya üzerindeki fiyatlarla zaten miktar sınırlama- 
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larırıa tabi olarak yapılan ihracatımız için zaman zaman antldtm- 

ping uygulamasına gitmektedirler. 

AET ülkeleri aynı tip ve kalitedeki mamuller.ni 

Türkiye'ye bizim ihraç fiyotlarımızın çok altında ve damp.ng 

yaparak satmaktadırlar. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Türk sentetik elyaf ve iplik sanayiinin AET karşısıtda 

haksız bir rekabete maruz kalmaması mevcut dengesizliklerin 

düzeltilmesi ve netice olarak AET ile ödemeler dengesinin >ir 

ölçüde kurulabilmesi için aşağıdaki çözümlerin getirilnesi 

gereklidir: 

Hammadde ithalinde alınan yüksek fon ve vergiler 

İndirilmeli veya mamul ithalinde alınan fonlar ve vergiler cynı 

nisbetlerde yükseltilmelidir. 

- İthalde alınan gümrük vergi, resim ve harç İle 

fonların düşürülmesinde hammaddeler ön sıraya alinindi, 

mamullerdeki tatbikat daha sonra yapılmalıdır. 

AET İle bütünleşmeyi hedeflediğimiz bu devrede 

yenileme, modernizasyon, kapasite arttırımı gibi yatırım te.vik 

politikaları ön plana alınmalıdır. 
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Başta enerji ve yakıt olmak üzere girdilerin 

maliyet ve kalite olarak AET ülkeleri düzeyine eşitlenmesi 

sağlanmalıdır. 

AET ile bütünleşmenin bir gereği olarak devlet 

kesiminde yeterli bilgi derlemesi yapılmalı ve bir bilgi bankası 

kurulmalıdır. 



UZUN HADDE MAMULLERİ SANAYİİ 
Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



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

Genel anlamda demir çelik sektörünün kapsamı şu şekilde 

tanımlanmaktadır : 

"Demir cevherinin arıtılmasından başlamak üzere, demir ve 

çeliğin çeşitli yöntemlerle üretimini, bunların sıcakta ve 

soğukta (talaş kaldırmadan) şekillendirilerek, çubuk, profil, 

levha, saç, boru ve tel haline veya çeşitli dövme ve döküm 

parçaları şekline getirilmelerini ve bunların ısıl işlemleriyle 

koruyucu maddelerle kaplanmaları durumlarını kapsamaktadır." 

Bu bölümde, "çeşitli yöntemlerle üretilen sıvı 

çeliğin,ingot, blum ve kütük olarak dökülüp haddelenmesi 

suretiyle, blum, kütük, demiryolu malzemesi, orta ve ağır 

profil, filmaşin ve çeşitli yuvarlak çubuk üretimini 

gerçekleştiren" bir sektör olarak tanımlanan uzun madde mamulleri 

sektörü ele alınacaktır. 

1 . üretim 

A. Kapasite 

1986 yılı kapasiteleri gözden geçirildiğinde bu 

kapasitenin, % AVünün ark ocaklı özel sektör kuruluşlarında, % 

E’ünün ark ocaklı kamu sektörü kuruluşlarında olmak üzere 

A8’ini ark ocaklarında olduğu, geri kalan % 52’nin ise kamu 

mülkiyetindeki entegre kuruluşlarda gerçekleştirildiği 

görülmektedir. 1986 yılı üretim gerçekleşmelerinden hareketle 
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kapasite kullanım oranlarına bakıldığında, bu oranların Karabükte 

^ 101,66, îsdemir'de % 66.31, Entegre kuruluşlarda (Karabük ve 

îsdemir birlikte) £ 72.32, ark ocaklı tesislerde (MKEK ve Asil 

Çelik dahil) % 90, Türkiye genelinde uzun mamüller sektöründe ise 

# 80 olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

B. üretim Tekniği 

Dünyada ve ülkemizde halen geçerliliğini sürdüren 

Uç adet çelik üretim yöntemi mevcuttur. Bunlardan SM ve Bazik 

Oksijen fırını yöntemlerinde cevherlerden hareketle, elektrik ark 

fırını yönteminde ise hurdadan hareketle sıvı çelik üretimi 

gerçekleştirilir. özellikle 1955’lerden sonra yaşanan hızlı 

gelişim ve değişmelerin ışığında, 2000 yıllarında sadece bazik 

oksijen fırınları ve elektrik ark fırınlarının değişik 

yöntemlerinin sıvı çelik üretim teknolojisi olarak 

geçerliliklerini koruyacakları, SM’lerin ise önemli ölçüde devre 

dışı kalacağı tahmin edilmektedir. 

Gerek SM, gerekse Bazik Oksijen fırınlarında sıvı 

çelik üretiminin 1. aşaması ham demir üretimidir. Daha sonra elde 

edilen ham demir bu iki teknoloji ile değerlendirilerek sıvı 

çeliğe dönüştürülür. 

İşgücü Verimliliği 

Türkiye genelinde sıvı çelik üretimi dikkate 

alındığında, demir-çelik sektöründe yaklaşık 45.000 kişinin 
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istihdam edildiği kabul edilirse, işgücü verimliliği 1985 yılı 

için 109 ton/adam yıl; AET ülkelerinde ise (10 ülke) 120.5 mt 

üretime karşılık sektörde A38 bin kişi istihdam edildiğine göre 

275 ton/adam yıl olarak bulunur. 

Türkiye’de uzun ürünler sektörü kendi içinde 

incelendiğinde entegre tesislerde verimlilik ortalama 61 ton/adam 

yıl iken, ark ocaklı kesimde A büyük kuruluş için 365 ton/adam 

yıldır. 

C. Teknoloji 

ülkemizde sıvı çelik üretimi için halen kullanılan 

3 adet yöntem mevcuttur. Bunlar Siemens Martin, bazik oksijen ve 

elektrik ark ocakları yöntemleridir. 

ülkemizde özellikle ark ocakları sektöründe son 

yıllarda geliştirilen trafo güçlerinin yükseltilmesi, daha büyük 

kapasiteli ocakların kullanımı, ocak ve duvar kapağında refrakter 

yerine su ceheti kullanımı, oxy-fuel brülör sistemi, hurda ön 

ısıtma, dipten döküm olma ve pota metalürjisi gibi teknolojilerin 

uygulanmasıyla, bu alanda Avrupa ülkelerine eşdeğer hale 

gelinmiş, hatta bazı yeniliklerde de bu ülkelere öncü olacak 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
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D. üretim Maliyetleri 

Rekabet imkanlarının ve sorunların belirlenebil

mesi açısından diğer ülkelerin maliyetlerinin incelenmesinde 

yarar görülmektedir. Ancak demir-çelik gibi bir sektörde, ölçek 

ekonomilerinin ve teknolojinin sağladığı maliyet avantajlarının 

da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Uluslararası maliyet 

karşılaştırmaları verimlilik, izlenen ekonomik politikalar, ucuz 

hammadde kaynaklarının varlığı, ücretler ve finansal giderlerin 

boyutu gibi başlıca etkenlerle yakından ilgilidir. 

Nihai ürünlerde üretim Maliyeti Karşılaştırmaları (1985, $/ton) 

JAPONYA BREZİLYA ABD G.KORE KANADA 
TÜRKİYE 

EAO 
Tesiler Karabük Isdemir 

İşletme - - 189 189 268 194 230 
Maliyeti 

Amortisman 

Diğer - - - 31 25 28 30 41 
Giderler 

Toplam* 227 273 287 220 214 296 224 271 
Maliyet 

* Faiz ve vergiler hariç 

İNGİL 

194 

30 

224 

Kaynak : World Bank, Turkey-Pubilc Sector Investment 
  Review: Steel Sector: s. 58 



E. Finansman 

Türkiye diğer Ülkelere göre yaklaşık 2 kat daha 

fazla finansman masrafında bulunmak durumundadır. Şöyle ki; 

toplam maliyet içinde finansman masraflarının payı Türkiye’de % 

15.55 iken ABD'nde % 12.9, Brezilya'da % 9, G. Kore'de ve 

İngiltere’de % 9.3, Japon’yda $ 10 civarındadır. 

Türkiye’nin dış rekabet gücünün arttırılabilmesi 

için maliyetler içinde çok önemli bir yer tutan elektrik enerjisi 

ve finansman maliyetleri gözden geçirilerek uluslararası ölçülere 

uygun hale getirilmeli, sektör finansal yapı açısından zaman 

geçirilmeden sağlıklı bir hale sokulmalıdır. 

F. Kalite 

Türk demir-çelik sanayi uzun ürünler sektörü gerek 

iç pazarın, gerekse ihracat pazarlarının taleplerine cevap 

verebilecek ölçüde kaliteli mal üretmektedir. 

G. İstihdam 

Uzun ürünler sektöründe 38-A5.000 civarında bir 

işgücü istihdam edilmektedir. Türkiye demiı—çelik sektörünün 

genel istihdam içindeki payı, elde edilebilen en son kesin 

rakamlara göre (1980 yılı) £ 0.2, imalat sektörü içindeki payı 

ise # 2.A'tür. 
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2. Tüketim - Yurtiçi Talep 

Uzun ürünler sektöründe tesisler, çok sayıda ve ertegre 

tesislerden, 10-15 işçi çalıştıran küçük özel haddehanelere kadar 

geniş bir sahaya dağılmış olduğundan, çeşitli kaynaklarda 

rastlanan kapasite ve talep tahmin değerleri birbirinden çok 

farklı olmaktadır. Bunlar arasında yapılan bir irdeleme ile en 

muhtemel olan değerler şu şekilde özetlenebilir : 

1987 yılı kapasitesi 4.165.000 ton üretim 2.888.000 

ton, 1990 yılı kapasitesi 5.455.000 ton , talep 3.767.000 ton 

olarak tahmin edilmektedir. Buna göre, yıllık artış oralının 

kapasiteside İ> 9.4, talebin ise # 9.3 olması belirlenmektedir. 

3. Dış Ticaret 

Türkiye’de 1980 yılı sonrasında ekonomik politika 

değişiklikleri nedeniyle, yüksek faiz oranları, sürekli kur 

ayarlamaları sonucu, yerli ve ithal girdi maliyetlerinin artnası, 

iç piyasada demir-çelik ürünleri talep durgunluğu yaratmış, bu 

zamana kadar uzun ürünlerde talep, üretimin üzerinde gelişirken, 

ancak 1983 ve sonrası talep üretime paralel olarak gelişimini 

sürdürmüştür. Uzun ürünlerde arz fazlası ihracat 1983-1988 

döneminde önemli gelişme göstermiştir. 

A. İthalat 

Uzun ürünler toplamında ithalat miktarı ihracatın 

1984’te % 31 ' i, 1985’te $ 27’si, 1986 yılının ilk 6 ayında £ 13 
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düzeylerinde kalmıştır. Blum-kütUk ithalatında ise ihracat 

miktarı ithalatın 1984’te £ 19’u; 1985’te # 38’i seviyesine 

yükselmiştir. 1984 yılında 184.093 ton filmaşin ve yuvarlak, 

92.234 ton hafif ve orta-ağır profil., 53.613’ten D.D.Y. 

malzemesi, 929.512 ton blum ve kütük ithal edilirken, 1985 

yılında sırasıyla 192.506 ton, 159.593 ton, 22.419 ton, 1,381.570 

ton ithalat yapılmıştır. 

8. İhracat 

Ekonomik istikrar politikaları çerçevesinde teşvik 

kapsamına alınan demir-çelik sanayiinde mevcut teşvik araçları 

arasında ihracatta vergi iadesi, destekleme ve fiyat istikrar 

fonu’ndan yapılan ödemeler ve düşük faizli ihracat kredisi 

sayılabilir. 

Demir-çelik sanayinde uygulanan politikalarla 

birlikte 1982-1985 döneminde Türkiye’nin toplam ihracatında 

demir-çelik sanayii ihracatının payı 1982’de $ 3.4, 1983’de 

3.8, 1984’de % 4.9 iken, 1985’de % 7.6'ya yükselmiş 

bulunmaktadır. Demir-çelik sanayii ihracatının önemli bir 

bölümünü uzun hadde ürünleri oluşturmaktadır. Nitekim uzun 

ürünler toplamında ihracatın 1984’ten itibaren, yılda ortalama % 

12,5 arttığı görülmektedir. Blum-kütUk ihracatı ise 1984-1986 

arasında 5,45 misli artmıştır. 

625 



Ayrıca, Türk demir-çelik sanayinin ihracat durumu 

rakamlar düzeyinde incelendiğinde; 

1984 yılında 1.175.869 ton uzun ürün, 178.042 

blum+kütük ve 60.169 ton pik demir, 56.472 ton ferro alyaj ihraç 

edilirken; 1985 yılında 1.383.927 ton uzun ürün, 531.237 

blum+kütük, 500.5 ton pik ve 53.401.4 ton ferro alyaj ihraç 

edilmiştir. 1986 yılında ise 1.303.000 ton uzun ürün, 725.000 ton 

blum+kütük 137.400 ton pik ve 45.500 ton ferro alyaj ihracatı 

gerçekleştirilmiştir. 

) 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUM 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 

Uzun ürünlerde AT’na girişle ilgili olarak, gümrük 

vergileri konusunda önerilerimiz, gümrük tarife pozisyon 

numaraları itibariyle aşağıdaki gibidir : 

Blumlarda, AET’ye en son üye olan İspanya’da üyeliğin ikinci 

yılında, yani 1987’de gümrük vergileri de belirtildiği üzere, AET 

için % 7-10,2; 3. ülkeler için % 7,7-10,9 civarındadır. 0 halde 

benzer bir uygulama için gümrük vergilerinde girişe kadar indirme 

değil yükselme yapılamsı düşünülebilir. Girişten son'a ise 

Ispanya’da tanınan 7 senelik süre, Türkiye için 10 sene olarak 

talep edilmelitir. 
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Ayrıca, gümrük İndirimine kademeli olarak gidilmesinde yarar 

görülen maddelerin öngörülecek süre ile birlikte dökümü şöyledir: 

GÜMRÜK İNDİRİMİNİN TAKVÎME BAĞLANMASI GEREKEN MAMÜLLER 

AET’ye girdikten sonra 
Adı GTÎP Fiili ($) Fon Gümrük indirme süresi 

Blum 73. 07. 11 1 - 10 yıl 

Kütük 73. 07. 12 1 20 $/ton 10 yıl 

73. 10. 11 10 35 $/ton 10 yıl 

73. 10. 12 10 35 $/ton 10 yıl 

Filmaşin 73 .10 .13 10 35 $/ton 10 yıl 

73. 10. 19 10 35 $/ton 10 yıl 

73. 10. 21 10 35 $/ton 10 yıl 

Çubuk 73. 10. 22 10 35 $/ton 10 yıl 

73. 10. 23 10 5 $/ton 10 yıl 

73. 10. 2A 10 35 $/ton 10 yıl 

Profil 73. 11 . 11 10 
1 

35 $/ton 10 
1 

yıl 

1 

62 

1 

10 

1 

10 yıl 

Ispanya’da 73.11 grubunda görüleceği üzere AET’ye 1987’de 

uygulanan gümrük vergileri $ 6,7-8,9; 3. ülkelere ise °f> 9,9-10 

civarındadır. Bu bakımdan girişe kadar gümrük vergi indirimi 

uygulanmamalı, girişten sonra 10 yıllık geçiş dönemi talep 

edilmelidir, ilk yıllardaki indirim oranı % 1-2’yi geçmemelidir. 



Filmaşin ve çubuklarda % 10 gümrük vergisi ve 35 $/ton fon 

ile dünya piyasasında zorlukla rekabet edebilmektedir. Bu açıdan, 

bu mallarda Ispanya’da şu anda bile bize göre bazıları yüksek 

olan gümrük verileri AET'ye girişe kadar indirmemeli, girdikten 

sonra da ilk yıllardaki şoklardan kurtulmak üzere, indirimler ilk 

yıllarda 56 1-2 olmalıdır. Toplam indirim süresi olarak 10 yıl 

talep edilmelidir. 

Muhtemel bir AET üyeliği öncesinde her yönü ile AET ile 

rekabet edebilecek düzeyde bir demir-çelik sanayii oluşturmak 

için gereken yapısal düzenleme gerçekleştirilmelidir. 

Türk demir-çelik sanayii finans ve teknolojik yapıları 

sağlam kuruluşları AET ile rekabet edebilecek duruma getirmek 

amacıyla altyapı bir an önce oluşturulmalıdır. 

Bu sektörde, kalite yönünden modernizasyona ağırlık 

verilerek, maliyet yönünden de önemli girdilerde destek 

sağlayarak ileride rekabet gücü yüksek kuruluşlarla, AET'den 

gelebilecek darbeleri önleme politikası izlenmelidir. 

Entegre tesisler ile ark ocakları arasında üretim 

girdilerinin maliyetlerinden dolayı ayrıcalıklı bir durum 

sözkonusudur. Örneğin, 1980-1988 yılları arasında kömür fiyatları 

$ 450 oranında artarken, elektrik fiyatları % 4868 oranında 

artmıştır. Bu ayrıcalıklı durum entegre tesislerle ark 

ocaklarının üretimleri arasında maliyet farkına yol açmaktadır. 
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Öte yandan, AET ülkelerinde son yıllarda entegre tesisler yerini 

ark ocaklarına terketmektedir. Bu hususun da yapısal düzenlemeler 

sırasında dikkate alınmasında zaruret vardır. 

Yapısal düzenleme politikalarının, zaman, strateji ve 

politika planlamaları ciddi bir biçimde yapılmalı ve uygulanma¬ 

lıdır. 

Bu politikaları uygulamak amacıyla, AET ile ilişkilerde 

devreye sokulabilecek teknik uzman kadrolarının yetiştirilmesinde 

titiz çalışmalar yapılmalıdır. 
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YASSI HADDE MAMULLERİ SANAYİİ 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



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

Türkiye’nin tek yassı demir-çelik mamulü üreten kuruluşu 

olan Erdemir entegre tesislerinde; uluslararası standartlara 

uygun, karbonlu ve düşük alaşımlı yassı hadde ürünleri olarak 

levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ve bobin, elektrolitik 

teneke üretilir. 5. Planda gösterildiği üzere, imalat sanayinin 

genellikle ara malı üreten sanayiler grubunda yer almaktadır. 

1 . Üretim 

A. Kapasite 

Türkiye’nin yassı mamul üreten tek tesisi olan 

Erdemir’in yıllık sıvı çelik kapasitesi 1,8 milyon tondur. Bu 

kapasite yaklaşık 1,7 milyon ton yassı mamul karşılığıdır. 

Erdemir’in nihai yassı mamul üretim kapasitesinin ayrıntıları 

şöyledir; 570.000 ton levha, 580.000 ton sıcak mamul, A50.000 ton 

soğuk mamul ve 100.000 tonu tenekedir. 

1980-85 yılları arasında Erdemir üretimini % 70 

oranında artırmış (1980’de 892.000 ton, 1985’de 1.51A.000 ton) 

olmasına rağmen, % 35 civarında olan toplam üretim içindeki payı 

$ 30’lara düşmüştür. 

1985 yılında bir önceki yıla göre Türkiye toplam 

sıvı çelik üretimi % 13 artarken, Erdemir üretimi # 1 civarında 

azalmıştır. 1986 yılında ise toplam üretimde 11’lik, Erdemir 
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üretiminde % 7’lik artışlar beklenmektedir. AET’de ise, 1980-85 

döneminde (İspanya ve Portekiz hariç) $ 6,3’lük bir üretim 

azalması söz konusudur. 1985’de bir önceki yıla göre, aynı üretim 

seviyesini koruyan AT’de 1986’da iki yeni ülkenin de dahil 

olması ile % 9’luk bir artış beklenmektedir. 

B. Üretim Tekniği 

Erdemir tesislerinde bulunan ana üniteler kok 

fabrikaları, yüksek fırınlar, çelikhane, sürekli döküm, sıcak ve 

soğuk haddehanelerdir. üretim yöntemi olarak yeni teknolojiler 

seçilmiş olmakla birlikte, mevcut tesislere en son tekniklerin 

uygulanmasına imkanlar dahilinde özen gösterilmektedir. 

Avrupa’da ve dünya demir-çelik sanayinde ileri 

birçok ülkede kullanılan yüksek teknoloji ürünü sistemlerini ve 

uygulamalarını takibeden Erdemir, Türkiye’nin tek yassı mamul 

üreten kuruluşu olmanın bilinci ile yatırım programlarında 

bunları gözönüne almaktadır. 

Kapasite artırımı ve modernizasyon projesinde yer 

alan kalemlerin toplam tahmini maliyeti 99 milyon dolardır. 

Üretim Maliyeti 

Türkiye'deki yassı mamul üretiminde maliyet 

yapısını görebilmek açısından Erdemir'de toplam işletme ve üretim 

giderlerinin dağılımı incelendiğinde, toplam üzerinden 
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maliyetlerin yaklaşık İa 83’Unün ana ve yardımcı hizmetlerle, 

enerji giderlerini kapsadığı görülmektedir. 

öte yandan, Dünya Bankası’nın "Turkey Adusting 

Public Investment" isimli raporunun çelik sektörü ile ilgili 

bölümünde, çeşitli ülkelerle Türkiye’nin üretim maliyetleri 

karşılaştırıldığında, soğuk haddelenmiş bobinlerde maliyetin 

(1985) Avrupa topluluğunda ortalama 351 $/ton, Arjantin’de 411 

$/ton, Japonya’da 326 $/ton, ABD’de 472 $/ton, Brezilya'da 292- 

349 $/ton, Türkiye’de 299 $/ton civarında olduğu görülmektedir." 

Ancak, raporda da belirtildiği üzere, ülkelerin muhasebe 

sistemlerinin farklılığı nedeniyle bu değerlendirme, ancak bir 

fikir vermesi açısından incelenmelidir. 

E. Finansman 

Türk demir-çelik sanayinin en önemli sorunu bugün 

için finansman sorunudur. Türkiye bu sorunun çözümünde en 

büyük desteği dış finansman kuruluşlarından beklemektedir. 

Sağlanacak uzun vadeli, düşük faizli kredilerle Türk Demir-Çelik 

Sanayi arzu ettiği yere kısa zamanda ulaşabilecek dolayısıyla AT 

ile bütünleşmesi, AT’ye uyumu çok rahat olacaktır. 

(») Bu rakamlara vergi ve faiz giderleri eklenmemiştir. 
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2) Tüketim - Yurtiçi Talep 

1981-1985 döneminde Türkiye’nin toplam tüketimi °f> 81 

oranında artarken, yassı mamul tüketiminin % 99,5 oranında 

arttığı görülmektedir. Türkiye’nin yassı mamul tüketimi 1981 

yılında 1.285 bin ton iken, bu rakam 1985 yılında 2.564 bin tona 

yükselmiştir. 1986 yılında bu rakamın 2.823 bin ton olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Geleceğe yönelik olarak yapılan 

yurt içi yassı hadde mamuller talebi ise 3.343.167 ton (trend 

analizi sonucu), 11.262.892 ton (tekli regrasyon analizi 

sonuçları), 7.203.849 ton (çoklu regrasyon analizi sonuçları), 

6.570.449 ton (analitik model sonuçları) rakamları arasında 

değişmektedir. Yapıları bu talep tahminleri içinde % 30’luk 

ihracat talebinin de gözönüne alınması gerekmektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Yıllar itibariyle Türkiye’nin yassı mamuller 

ithalatı incelendiğinde, 1982 yılında 443,6 bin ton yassı ürün 

ithal ederken 1983 yılında 503,8 bin ton, 1984 yılında 584,7 bin 

ton, 1985 yılında 869,6 bin ton ve 1987 yılında da 1.120 bin ton 

(tahmini) ithal ettiği görülmektedir. Bu rakamlar incelendiğinde 

özellikle sıcak ve soğuk saclarda bir ithalat fazlalığının olduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca, 1982, 1983 yılları hariç, Türkiye’nin 

yassı mamul ithalatında AET ülkeleri ağırlıktadır. Özellikle 

teneke ve soğuk mamullerde bu ülkelerden yapılan ithalat oranı 
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oldukça yüksektir. Bunda doğal olarak mesafenin yakınlığı ile AET 

ülkelerinde demir-çelik sanayinin gelişmiş olmasının rolü 

büyüktür. 

B. ihracat 

Türkiye 1982 yılında 195,3 bin ton yassı mamul 

ihraç ederken, bu rakam 1983’de 2A9,1, 1984’de 609,6 bin ton, 

1985’de 786,0 bin ton, 1986’da 830 bin ton (tahmini) olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin AT ülkelerine yaptığı ihracatın 

özellikle soğuk mamullerde ve levhalarda yoğunlaştığı 

görülmektedir. AT ülkelerinin 1985 yılı çelik iharacatları bir 

önceki yıla göre % 8,2 oranında artmıştır. Bu artışın büyük bir 

kısmı Çin, Doğu Avrupa ve ABD'ye olmuştur. Ancak, AT ülkelerine 

talebin 1985 azalması beklenmektedir. AT ihracatını azaltıcı 

faktörlerden biri, gelişmekte olan ülkelerin bu konuda rekabete 

girmeleridir. AT’nin özellikle ABD'ne olan ihracatı bu ülkedeki 

£ 15 oranında talep azalmasından etkilenecektir. AT ülkelerinin 

1983 yılı yassı mamul ihracat değerleri şöyle gerçekleşmiştir: 

Belçika-LUksemburg 3.617,1 bin ton, Fransa 3.661 bin ton, Almanya 

7.037,7 bin ton, İtalya 1,616 bin ton, Hollanda 1,811,1 bin ton, 

İngiltere 1,310,0 bin tondur. 
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YASSI DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİNDE REKABET GÜCÜNÜ AZAMİLEŞTİRECEK GÜMRÜK 
İNDİRİMLERİ TAKVİMİ 

Erdemir GTIP M=rtt? Adi ve Gümrük indiriminin Haren Gerçekleştirileceği alanlar Gümrük indiriminin takvime bağlaması gereken 
Hangi Listede 
Yeraldığı 

II 

alanlar 
MotuL 
Grubu 

I Dış Pazarlarda rahatça rekabet edebileceği düşünülen 
Mallar 

III 
Kısa süreli korunanın yeterli olacağı düşünülen 
Alanlar 

Sıcak 
Maıüller 

Saçlar 

73.OS.10 

73.09.00 

73.13.21 
73.13.22 

73.13.23 

Genişliği 1,5 m1 den az 
□lan ve tekrar haddeden 

geçirilmeye rrehsus olan 
ve danir çelikten saç tas 
lakları 

Denir çelikten geniş lev¬ 
halar 

2-3 mn kalınlıkta saçlar 
3.A.75 rrnı kalınlıkta saç¬ 
lar 
A.75 rırn efen kalın saçlar 

Sıcaklarda ve levhalarda satış fiatiarımız 
AT ülkelerindeki dahili fiatlara nazaran daha 
düşük ve kalite yönünden yeterlidir. Bu neden 
le gümrük indirimi hemen gerçekleşebilir. 

Teneke 73.13.71 Elektronik tenekeler ve 
sinek daldırıra tereke 1ar 

Teneke satış fatlarımız AT ülkelerine nazaran yine ol- 
dkça düşüktür. Bu^_n yanında üretim miktarımız az ve i 
talebi karşılansktan uzak. KAM projesi bitiminde de üre¬ 
tim artışı öngörülmdcte, yalnız kaliteye yönelik iyileş- 
ne sağlaması beklemd<tedir.Bu nedenle 2ECD yılına ka¬ 
dar fiatlar yönünden f2DGD yılından sonra da ham fiat 
hemde kalite yönünden rahatça rdcebet edebilecektir. 

SogJ< 

MaTülle 

73.13.^2 

73.13.A3 

1,5 nm'cEn 3 mn ye kadar 
danir çelik şarlar 

1 mn veya deha az olaı 
danir çelik saçlar 

• 

Soğ_k rrsTÜllerde yine fiat yönürden rekabet şan¬ 
sımız olmasına ranen kalite ve satandartlar açı¬ 
sından sorunlar vardır. KPM projesinde %3CD'lü< 
artış öngörülmekte olı_p butn yanında kaliteye 
yönelik iyileşnede sağlanabilecektir. Bu nedenle 
Gümrük indirimi 1995'e kadar kaöameli olarek 
yapılmalıdır. 

* Değerlendirmeler yapılırken Erdemir 
alınmıştır. r.smüllcri satış fiatları ile AT ülkeleri dahili satış fiatları (19SS) göz önüne 
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ITI SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN FOLÎTÎKA 
TEDBİRLERİ 

Türk demir-çellk sanayi mevcut üretim kapasitesini oldukça 

iyi kullanarak kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Ancak, Türk 

demir-çelik sanayinin AT ile bütünleşebilmesi, AT’na kolay 

uyum sağlayabilmesi, AET ile birlikte dünya demiı—çelik sanayi 

ile rekabet edebilmesi için aşağıda ana başlıklarıyla sunulmaya 

çalışılan bazı sorunlarını çözmesi gerekmektedir. 

Bütün olumlu gelişmelere rağmen, Türk demir-çelik 

sanayinin bu gelişimi yavaşlamayıp, daha hızlı bir tempoda devam 

etmelidir. Türkiye hala fert başına çelik tüketimi olarak 110 kg 

ile oldukça düşük bir tüketim seviyesine sahip ülke durumundadır. 

Eğer bir ülkede kalkınmanın ve sanayileşmenin demir- 

çelik üretimi ile yakın ilişkisi olduğuna ve demir-çelik sanayi 

olmaksızın gelişmekte olan ülkelerin genel ekonomilerini 

iyileştiremiyeceklerine inanıyorsak, Türkiye’nin fert başına 

tüketimini en az 200 kg'ın üzerine çıkartacak yassı mamul 

ağırlıklı yatırımlara süratle gidilmelidir. 

Diğer taraftan, Türk demir-çelik sanayinin sıvı çelik 

üretiminin yapısına bakıldığında, üretilen yassı mamul oranının 

takriben Ş6 27 civarında olduğu görülür. Halbuki, bu oran Türkiye 

tüketiminde % 40-45, ileri ülkelerde ise °f> 60 düzeyindedir. 

Ayrıca, Türkiye'nin yassı mamul olarak dış ticaretine 

bakıldığında, ithalat fazlalığı görülmektedir. Bu da Türkiye’de 
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ihtiyaca yetecek kadar yassı mamul üretilmediğini ortaya 

koymaktadır. Erdemir Türkiye'nin ihtiyacının şu anda ortalama % 

75’ini karşılamakta ve bu oran giderek düşmektedir. Şu halde, 

acilen yapılaması gereken, Türkiye'nin gerekli kaynaklarını 

seferber ederek yaklaşık 1,7 milyon ton/yıl yassımamul üreten 

Erdemir1i darboğaz giderici modernizasyon yatırımları ile bir an 

önce 3 milyon ton/yıl nihai mamul üretecek düzeye getirmek 

olmalıdır. Ayrıca, Erdemir'e ilaveten 6,0 milyon ton/yıl 

kapasiteli yeni bir yassı mamul üretim tesisi kurulmalıdır. 

Böylece, Türkiye'nin yassı mamul kapasitesi 9 milyon ton/yıla 

erişecektir. Bu da Türkiye'nin 2000 yıllarındaki yassı mamul 

ihtiyacıdır. 

Türk demir-çelik sanayinin, dolayısıyla Erdemir’in, 

karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de kalite sorunudur. 

Tesislerin eskimesi ve yeni teknolojinin finansman zorlukları 

nedeniyle anında adapte edilememişi bu sorunu her geçen gün biraz 

daha büyütmektedir. Bu da Türk demir-çelik sanayinin gerek 

içerde, gerekse dışarda rekabet şansını büyük ölçüde olumsuzyönde 

etkilemektedir. 

Buraya kadar özetlemeye çalışılan sorunlar her ne kadar 

önemli ise de, bunların çözümü ile direkt ilişkisi olan finansman 

sorunu bugün için Türk demir-çelik sanayinin, dolayısıyla 

Erdemir'in bir numaralı sorunudur. Türk demir-çelik sanayinin ilk 

üç maddedeki sorunlarının çözümündeki başarısı finansman 
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konusundaki başarısına bağladır. Türkiye bu konuda en büyük 

desteği dış finansman kuruluşlarından beklemektedir. Sağlanacak 

uzun vadeli, düşük faizli kredilerle Türk demir-çelik sanayi arzu 

ettiği yere kısa zamanda ulaşabilecektir. 

Bunların dışında, aşağıda tedbirlerin alınması 

gerekecektir. 

Sektörün ana girdileri olan demir cevheri, 

koklaşabilir taş kömürü, hurda ve sünger demir, elektrik enerjisi 

konularındaki sorunlara karşı birlikte hareket edilerek çözümler 

aranması, 

Araştırma, geliştirme, kalite kontrol, mühen¬ 

dislik, eğitim konularının üzerine daha çok eğilinmesi, 

Kalifiye işgücü yetiştirilmesi, 

ileri teknoloji üreten ülkelerle, çeşitli dış 

kuruluşlarla işbirliğine önem verilmesi, 

Demir-çelik tesisleri arasındaki koordinasyonu ve 

bilgi transferini geliştirecek demiı—çelik birliği kurulması 

çalışmalarının sonuçlandırılması, 

Demir-çelik ihracatındaki teşvik tedbirlerinin 

dünyadaki uygulamalara paralel bir duruma getirilmesi, 

Çağdaş teknolojiye uygun modern anlamda entegre 

bir kalite kontrol sistemi ve Türkiye kalite kontrol birliği 

kurulması, 
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Türkiye demir-çelik teknoloji araştırma merkezi 

kurulması yoluyla yeni teknolojiler üretilerek sanayiye 

aktarılaması. 

Hazine ve Dış Ticret Müsteşarıığı'ndan alınan 

istatistiki bilgilerin ışığında, 1982, 1983, 1984 ve 1985 

yıllarında Türkiye'de üretilen yassı mamullerin iç piyasa 

fiatları ithal fiyatlarına göre oldukça yüksekti. Fakat, 1985'den 

sonra durum değişmeye başlamış, 1986’da ise, (ilk 8 aylık 

verilere göre) teneke ve soğuk levha hariç, sıcak ve kalın 

levhada Türkiye iç piyasa fiyatları ithal korumasız fiyatların 

altında kalmıştır. Bundan çıkan sonuç, 1985'den sonra Türkiye'de 

üretilen yassı mamullerin (sıcak ve levha) maliyetleri diğer 

Avrupa ülkelerinin maliyetlerine göre daha düşüktür. Bunun da 

sebebi, TUriye’nin yassı mamulde son birkaç yıldır istenen 

düzeyde yatırım yapamamasıdır. Türkiye'nin yegane yassı mamul 

üreten kuruluşu olan Erdemir’in kapasitesi 1984-1986 yıllan 

arası sabit kalmıştır. Bu yıllarda önemli yatırımların olmaması 

sebebiyle borç ödemede, dolayısıyla amortismanlarda azalma olmuş, 

bu da maliyetleri müspet yönde etkilemiştir. Bu açıdan 

bakıldığında, Türkiye geleceğini şimdiden risk altına sokmakta ve 

maliyetler bundan dolayı düşük gözükmektedir. 

Bu aldatıcı bir durumdur. Bu nokta gözden uzak 

tutulmamalıdır. Gelecekte yatırımlara başlandığında, maliyetlerde 
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yükselme görülecektir. Fakat, maliyetler yükselecek diye 

yatırımlara gidilmemesi de yanlıştır. 

Dünya demir-çelik sanayii ile rekabet edebilmesi için 

gerek kapasiteyi arttırıcı gerekse modernizasyona, kaliteye ve 

verimliliğe yönelik yatırımlara hız verebilmelidir. Bu tür 

yatırımların sonucu maliyetler müspet yönde etkilenecektir. 

Son olarak şu noktayı belirtmekte fayda görüyoruz. 

AT’ye girildiğinde, AT ile rekabet durumumuzu açıklayacak tek 

faktör maliyettir. Gerek Türk demir-çelik sanayinin, gerekse AT 

demir-çelik sanayinin maliyet yapısı bugünü ve geleceği olmak 

üzere çok iyi analiz edilmelidir. 
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DÖKÜM MAMULLERİ SANAYÎI 
Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



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

Demir-Çelik Döküm Sanayii Alt Sektörü: Endüksiyon, ark ve 

kupol fırınlarında, çeşitli pik, demir, çelik hurdaları ve ferro 

alaşımların ergitilerek, kalıplar için şekillendirilmesi ve ışıl 

işlemlerden geçirilerek tüm sanayii sektörlerinin ara malı 

ihtiyaçları üretimini kapsar. 

1 . Üretim 

A. Kapasite 

Toplam kapasite : 580000 ton/yıl 

Kullanım oranı : İ> 80 

B. üretim Tekniği 

Sektörde faaliyet göstermekte olan fabrika 

niteliğindeki kuruluşları ikiye ayırabiliriz: 

a. Modern makina ve teçhizata sahip olar ve 

gelişmiş ülkelerdeki emsalleri ile kalite ve miktar yönünden 

rekabet edebilecek nitelikteki kuruluşlar. 

b. Gerekli ünitelere sahip olan, ancak kalite ve 

miktar bakımından belli seviyenin üzerine çıkılmayan bu nedenle 

dışa açılamayan kuruluşlar. 
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Sayıları az olmakla birlikte üretimin çok büyük 

kısmı (a) maddesinde yeralan kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir. 

Her iki grupta yer alan kuruluşlar ergitme 

üniteleri bakımından tatminkardır. Gelişmeler verimliliği artıran 

yenilikler şeklinde olmuştur. Döküm sanayiinde üretim üniteleri 

içerisinde en büyük yenilikler kalıplar da ve maça yapımı 

proseslerinde kendini göstermektedir. 

Kalite kontrol yatırımlarına son yıllarda 

başlanmış olup bu gün oldukça iyi bir seviyededir. 

Son 3 yılın toplam üretim ortalaması <*60000 

ton'dur. 

D. Maliyet 

Kalite, maçalı bir otomotiv pik döküm parça için 

seçilmiş maliyet : 

Pik Döküm Maliyeti (1986) (^) 

Sınai maliyet : 537 TL/kg 67.4 

Toplam maliyet : 797 TL/kg 100.0 

E. İstihdam 

Doğrudan istihdam toplamı : 25.000 

Bu sanayii ile ilgili diğer yan sanayilerdeki 

endirekt istihdam ile birlikte 100.000 kişiyi bulmaktadır. 
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2. Yurtiçi Talep 

Ülkemizde sektörlere göre üretim, ihracat, ithalat ve 

talep dağılımı aşağıda özetlenmiştir : 

Türkiye Talebi (1985 yılı itibariyle) 

Üretim İhracat İthalat İç Talep 

% (1000 ton) (1999 ton) (1000 ton) (1000 ton) % 

Otomotiv San. 14 64 

İnşaat San. 32 147 

Makina İmalat 32 147 

Çelik San. 8 37 

Basınçlı Boru 

Diğer 14 65 

TOPLAM 100 460 15 

12 

0,5 

7.5 

1 , 0 

7.5 

1 , 5 

30 

73 

141 

150 

36 

8 

67 

26 

30 

32 

7 

2 

13 

475 100 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Yılda ortalama ithalat 30.000 ton 

Yarı ürün ithalatı yoktur. 

Hammadde ithalatı : 

Pik 110.000 ton/yıl 

Döküm Hurda 10.000 ton/yıl 

Sfero Piki 15.000 ton/yıl 

Ferro alaşım 35.000 ton/yıl 

Kok 46.000 ton/yıl 
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B. îhracat 

Toplam İhracat 15.000 ton/yıl (1985 yılı 

itibariyle) 

Yıl üretim (Ton) îhracat (Ton) 

1980 344.000 4.650 1 . 35 

1985 460.000 15.000 3.25 

1985 yılı rakamlarına göre yıllık döküm üretiminin 

it 3.25’lik bir kısmı ihraç edilebilmiştir. 

Döküm sanayimiz, sahip olduğu teknolojik tecrübe 

ve bilgi birikimi ile ülkemiz dış ödemeler dengesine önemli 

katkılarda bulunabilecek niteliktedir. AET ülkelerinin 10-11 

milyar dolar olduğu tahmin edilen yıllık parça döküm 

tüketimlerinin % 0.5’inin dahi ülkemizden sağlanması durumunda 

50-55 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlanmış olur. Mevcut 

imkanlar ile bu mümkündür. 

İthalat : 30 

İç talep : 475 

Demir-çelik döküm parça talebinde her yoli çin it 

7'nin üzerinde bir artış olacağı öngörülmektedir. 

Türkiye Talebi (1985) 

(1000 TON) 

üretim : 460 

İhracat 15 
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B'4.16 
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IX. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE ÜGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTIP'LERI İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE ÜGT'YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

DEM İR VS ÇELİK DOKUM MAMULLERİN REKABET OUCÜNÜ AZAHİLEŞTlRSCEK GÜMRÜK 

İN DİR İMLER 1 TAKVtMİ 

Gümrük İndir imler inin Hemen Gümrük İndir imlor in in Takvime 
Gerçekleştirilebileceği Alanlar Bağlanması gereken alanlar 

Stratejik önemi 
Dış Pazarlarda Dış Pazarlarda Kısa Süreli Nedeniyle Çok 
Rahatça Rekabet Rekabet Etme Gücüne Korumanın üzün süre 
Edebileceği Ulaşamayacağı Yeterli Korunması Gerek- 
Düşünülen Düşünülen Olacağı düşü- tigi Düşünülen 

Aldığı Mallar MallUr nülen Alanlar Alanlar (3) 
II III  IV  V VI 

Madde Bdı 

v« H«ngi 
Listede 

11 

12 
21 
22 

11 
J2 

13 
15 
16 
17 
1? 
21 

23 
23 

13 

.12 

.13 
-32 
.92 

.92 
- 93 
.9^ 
-95 
.99 

Raporda belir¬ 
tilen tedbir¬ 
ler alınınca¬ 

ya kadar kor 
runraası gerek¬ 
lidir. 
AET dışındaki 
ülkelerin dan- 

ping politika¬ 
sına karşı 
korunmalıdır. 

Pazar küçük 
olup bu mal 
gelişme aşa¬ 
masın dadır. 

Çelik radyatör 
ile rekabet 
odeb ilme®i 
için bir süre 
korunmalıdır. 

Raporda belirti¬ 
len tedbirler 
alınıncaya kadar 
korunması gerek¬ 
lidir . 
Sektörün ileri 
teknoloji gerek¬ 
tiren mallarından 
olup bir süre 
daha korunmalıdır. 
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üreticileri orasında 3 adet, ampul üreticileri arasında 2 adet ve 

şalt cihazlarında 2 adet olmak üzere sektörde ağırlığı olan 9 

odet yabancı sermayeli kuruluş bulunmaktadır. Geri kalan 

kuruluşlar yerli sermayelidir. 

2. Dış Ticaret 

İTHALAT VE İHRACAT DURUMU 

Ara-malı ve hammaddeler olarak toplam 89.714.500 $ lık 

ithalat yapılmış ve mamul maddeler ihracatı olarak da 83.655.000 

$ gerçekleştirilmiştir. 

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 DGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ: 

1 . Geçiş Dönemi Sonuna Kadar Azami Sürede Vergileri 

Azaltılacak Maddeler: 

Tarife No 

85.01.61 Trafolar (35 KV 2000 KVA’dan ufak) 
85.01.62 Trafolar ( " " " " olanlar) 
85.01.63 " ( " " " " büyük olanlar) 
85.01.41 Jeneratör 25 KVA ya kadar 
85.01.42 " 25-100 KVA ya kadar 
85.01.43 " 100 KVA olanlar 
85.01.44 " 100-250 KVA ya kadar 
85.01.45 " 250-500 " " 

85.01.46 Jeneratör 500-750 KVA ya kadar 
85.01.47 " 750-1000 " " " 
85.01.48 " 1000 KVA üstü olanlar 
85.23.22 Emaye Teller 
85.04.21 Akümülatörler 
85.19.51 Komütatörler 
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85.19.11 Sigortalar 
85.19.31 Kollu Şalter 
85.19.32 Paket Şalter 
85.19.33 Seksiyoner 
85.19.39 Diğer devre ayırıcılar 
85.19.41 Kontaktör 

85.19.42 Otomatik Şalter 
85.19.43 Disjonktör 
85.19.53 Röleler 

85.19.86 Kumcnda panoları 
85.19.86 Diğer panolar 
85.19.59 Devre teçhizatları 

85.19.71 Isıtıcı olmayan rezistanslar 
85.19.72 Potansiyometre 
85.19.73 Reostalar 

85.19.75 Aksam ve parçalar 
85.19.52 Voltaj regülatörü 
84.15.31 Buzdolabı 

84.40.31 Otomatik Çamaşır Makinası 
84.40.32 Diğer 
84.40.33 Kurutma Makinası 

84.19.11 Bulaşık Makinası 
85.12.61 Elektrik Fırını 

85.12.62 Elektrik Isıtıcısı 

84.15.91 Kompresör (Ekovat) 
85.06.10 Elektrik Süpürgesi 
85.06.20 Vantilatör 

85.06.30 Mikser 

85.09.11 Dinamolar 

85.09.12 Farlar 

85.09.31 Kornalar 

85.09.51 Cam silecekleri 

85.08.21 Alternatör 

85.08.22 Marj motoru 
85.08.81 Distrübütör 

85.08.82 Ateşleme Bobini 
85.04.10 Kurşun asit akü 
85.04.91 Seperatörler 
85.04.92 Diğer seperatörler 
85.04.93 Kurşun ızgara 
83.07.10 Maden lambaları 
84.62.11 Rulmanlar 

84.63.10 Transmisyon milleri 

2. İlk Etapta Vergileri Azaltılacak Olan Maddeler: 

78.01.24 Rafine Kurşun 

73.15.82 Manyetik silisli saç 
73.13.11 Manyetik saç 0,75 W tan az kayıplı 
73.13.19 Manyetik saç diğerleri 

892 



70.20.32 Cam iplikler 
70.11.11 Boş carn kavanoz (ampül) 
70.11.12 Boş cam boyun, boru 
48.07.59 Kağıt yalıtım malzemesi 
39.01.42 Alkit izolasyon malzemesi 
39.01.62 Epoksi izolasyon malezemesi 
39.02.75 Polipropilen izolasyon malzemesi 
27.10.79 Trafo yağları 
85.19.81 Baskı devre 
85.19.85 Baskı devre akşamı 

85.19.22 Fiş, priz, duy 

III. TÜRKİYE’NİN AET’YE TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLE İLGİLİ 
ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ: 

Ortak pazara giriş, sanayi açısından uzun vadede 

yararlı olacaktır. 

Uygun bir geçiş dönemi gereklidir. Bu süre gerekli 

düzenlemelerin uygulamaya konulmasını sağlayacak müddettir. 

Bu süre içinde, rekabet şartının tam tesisi için üye 

ülkelerdeki ekonomik imkanların yurt içinde uygulamaya sokulması 

esastır. 

Geçiş süresini iyi değerlendirmek ve zaman geçirmemek 

için D.P.T bünyesindeki organizasyonu, Sanayi Odalarını da 

devreye sokmak süreti ile komisyonlarla birlikte genişleterek 

devam ettirmek gereklidir. 

Objektif değerlendirme esaslarına göre hedef 

belirlenmesi yapılarak gerekli görülen sanayi kolları için özel 

statü uygulaması yapılmalıdır. 
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Belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesi için geçiş 

süresince teşvik ve koruma devam ettirilmelidir. 

Sektör ve/veya proje bazında teşvik ve koruna 

mevzuatının gerekli değişikliklerle uygulamaya konulması 

gerekmektedir. 

Ekonomik şartların gereği sektörler öncelik sıralaması 

objektif esaslarla acilen tesbit edilmelidir. 

Gümrük mevzuatının günün şartlarına hemen uygulanabilir 

hale getirilmesi personelin kısa sürede bilgilendirilmesi, genel 

stratejilerin anlatılması, toplu ve kısa süreli eğitimlerle yurt 

içi ve yurt dışı şartların öğretilmesinin temini sağlanacck 

sistem revize edilmelidir. Gümrük mevzuatının yerli üreticinin 

korunması için var olduğu prensibi anlatılmalıdır. 

Mühendislik ve emek ağırlığı olan sektörler istihdcm 

olanakları da dikkate alınarak özendirilmelidir. 

Ülke çapındaki genel finansman imkanları ağırlıklı \e 

öncelikli olarak üreticiden başlayan ve şartları AET’ye uyumlu 

şekile getirilerek kullanımına sunulacaktır. 

Mevzuat uygulayıcısı tüm personele süratli işlem yapna 

imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması hedef alınacak devamlı \e 

uzmanlaşma sağlanmalıdır. 
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Rantabilite esas olmak üzere dışa bağımlılığı asgariye 

indirmeyi sağlayacak gelişme hedef alınmalıdır. 

Makro planda, iç pazarın tesbit edilecek uzun vadeli 

hedeflerine göre gelişme potansiyeli olan kurum ve kuruluşlar 

A.E.T deki emsalleri de esas alınarak güçlendirilmelidir. 

Enerji, yakıt, su vb girdiler geçiş döneminde AET 

şartlarına getirilmelidir. 

Araştırma ve Geliştirme çalışmaları özel desteklemeye 

alınmalı, fon vergi indirimi vb Devlet desteği sağlanarak, özel 

kesim ağırlıklı bir örgütlenme gerçekleştirilmelidir. 

Teknik ve vasıflı eleman yetiştiren eğitime ağırlık 

verilerek, genel maksat yerine çok özel amaçlı eleman 

yetiştirilmesi prensibine dönülmeli ve yurt çapında 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Haksız rekabeti engellemek ve politik fiyat 

uygulamaları ile çökertilebilecek sanayi kolları için ithal 

uygulamalarında, gerekli mevzuat hazırlığı yapılarak AET 

bünyesinde yapılmakta olan koruyucu uygulamalar aynen 

getirilmelidir. 

- Programlayıcısı ve alıcısı kamu kurumlan olan sanayi 

kolları özel incelemeye alınarak durumları yeniden 

değerlendirilmelidir. 
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Orta vadeli, kısa vadeli krediler ve döviz kredi 

faizleri ve bunlara ek vergi ve fonlar yatırımcı ve işletmecileri 

zor durumda bırakacak yüzdelerden geçiş dönemi içinde 

kurtarılarak AET seviyesine getirilmelidir. 

Vergi yükleri için AET emsali uygulamalara geçiş dönemi 

içinde başlanmalıdır. 

Yerli üretimin kullanılması özendirilerek, kamu oyunda 

bu fikrin yerleştirilmesine çalışmalıdır. 

Uzun süreli ve kontrollü Teşvik ve Koruma 

politikalarının esasları tesbit edilmelidir. 

Her türlü tahsilatda hizmet esası getirilecek, ödeme 

yapacak sanayici zor şartlara itilmemelidir. 

Yerli üretim aleyhine olan hammadde, yarı mamül ve 

mamül madde gümrükleri yerli üretimi teşvik edecek dengeye 

getirilmelidir. 

- Ana mamüller ve sektörler itibariyle yerli katkı 

oranları tesbit edilerek, entegrasyonun katma değer yönünden 

getirdiği faydalar ortaya konarak imalat sanayiine yön verilnesi 

sağlanmalıdır. 

Standart uygulaması olmayan ve TSE’ye uymayan hiç bir 

malın yurt içinde kullanılmayacağı ve ithal edilemeyeceği hükütı 

altına alınarak ve Enstitü Yurt içi Üretime ayak uydurabilecek 
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niteliğe özel kesimin de katkiları ile ulaştırılmalıdır. 

Yatırım malı ihtiyaçlarının yerli üreticilerce 

karşılanması esas alınmalı, kesinlikle Paket Proje İhalesi 

yaptırılmamalıdır. 

Yatırımcı kuruluşların projelerinin hazırlanması ve 

detaylandırılmasında ihtisas sahibi kurum teşkil edilecek, 

eğitilmiş eleman kullanmaları imkanı sağlanmalıdır. 

Her türlü uygulama sonuçları DPT başkanlığındaki 

örgütlenmenin görevli kılınacak kesimleri tarafından, anında, 

yerinde ve uygulayıcıların zamanını fazla etkilemeden izlenmeli 

ve değerlendirilmelidir. 

Oluşturulacak merkezi bilgi ünitesine tüm verileri 

iletilmeli depolanmalı, devamlı takip ve analiz imkanı 

yaratılmalıdır. 

Geçiş dönemi içinde kapasite kullanımının artırılması 

için iç tüketim ve satınalma gücü bilinçli olarak 

yönlendirilmelidir. 

Devamlılık arz edecek biçimde, sektörler itibariyle, 

kaynak kullanımı verimlilik, dış girdi, ihracat dengeleri vb 

ekonomik değerler mukayeseli ve rakamsal olarak ortaya 

konulmalıdır. 
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- Her sektörün devlet katında belirlenen bir muhatabı 

olmalı ve bu makamların güvencesi altında üretim yapılması 

sağlanmalıdır. 
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ELEKTRİKSİZ MAKÎNALAR SANAYİİ 
Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



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

Elektriksiz Makinalar Sanayii, Ana Kategorisi bakımından 

Yatırım Malları Üreten ve Kuvvet Makinaları, Iş Makinaları, Metal 

ve Ağaç işleyen Makinalar ile Belirli Sanayi Makina ve 

Teçhizatlar olarak tanımlanır. 

SEKTÖRÜN SINIFLANDIRILMASI: 

1 . Güç üreten makinalar 
2. Buhar ve gaz makina teçhizatları 
3. inşaat makinaları "Hareket edebi,len11 
A. İnşaat makinaları "Sabit" 
5. Ağır sanayi makinaları 
6. Takım tezgahları 
7. Kompresörler 
8. El aletleri 
9. Pompalar 

10. Türbinler 
11 . Klima cihazları 

12. Isıtma cihazları 

13. Tekstil makinaları 

1A. Gıda ve içki makinaları 
15. Sıvı ve gazların kontroluna yarayan teçhizatlar 
16. Kaldırma ve taşıma makinaları 
17. Basınçlı kaplar 
18. Dikiş makinaları 
19. Karıştırıcılar 
20. Asansörler 

21 . Makina imalatında kullanılan ara mallar "dişli, rulman, mil 
v . b . " 

22. Diğer yatırım ara malları 
23. Diğer makinalar 

1 . üretim 

Tarihsel gelişim incelendiğinde, konu ile ilgili olcrak 

Cumhuriyet Döneminin en önemli yatırımının 1950'de kurulan Malina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu olduğu görülür. 
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Dokuma tezgahları, çay makinaları ve makina teçhizat 

ksamı üretimi ile gelişmesini sürdüren M.K.E K. II Beş Yıllık 

lan Döneminde makina imalatı sahasında büyük hamlelere 

irişmiştir. 

Özel sektörün bu sahaya girişi, ağırlıklı olarak 1964 

ılında çıkarılan Montaj Sanayi Talimatı çerçevesinde olmuştur. 

Gelişmelerin hızlandığı dönem ise, II.Beş Yıllık Plan 

(önemidir. Bu dönemde makina ve cihaz imalatı konusunda diğer 

(nemli bir kurum olan Şeker Fabrikaları Makina Tesisleri görülür, 

'eşinden Pancar Motor Üretim Tesisleri ve 1968 - 1972 döneminde 

lompa, kazan-fırm, kaldırma makinaları, kreynler, tanklar, 

salflar, takım tezgahları ve benzeri yatırım malı üreten tesisler 

Szel ve kamu iştirakli kuruluşlar olarak süratle çoğalmaya 

»aşlamıştır. 

Bu arada eksikliği çekilen araştırma, proje ve 

Mühendislik hizmetleri geliştirilmiş, ayrıca bu dönemde 

Standartlara da gerekli önem verilerek T.S.E'nin çabaları ile bu 

sanayi koluna belirli bir disiplin getirilmeye çalışılmıştır. 

Batıdaki tesislerle mukayese edildiğinde küçük ve orta 

faplı işletmeler olarak gözüken tesisler genel olarak yurt içi 

salebi karşılamak üzere kurulmuşlardır. 1979 yılına kadar üretim 

re yatırımlarda dengeli bir gelişme gösteren sektör; 1985 yılı 

itibari ile toplam 492 adet küçük ve orta büyüklükte imalat 
-

lirimleri olarak üretim ve montaj yapmaktadır. 
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Tesislerde kapasite kullanım oranları çok düşük 

olmaktadır. $ 15 ila $ 50 arasındaki oranlar maliyet ve rekobet 

şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Paket-proje halinde çıkarılan ihaleler dış kredi 

kullanmadaki rahatlık bu sanayi kolunun aleyhine çalışmaktadır. 

Gerek yatırım yapan kamu kurumlarının, gerekse belediyelerin 

adeta dış alımı teşvik eden tutumlarının, bu sonuca katkıda 

bulunduğu görülmektedir. 

îthal kolaylıklarının sonucu iç talep yetersizliği, 

tesislerin kapasite kullanım oranlarının devamlı düşme gösterme¬ 

sine sebep olmaktadır. Halen, takım tezgahları üretiminde $39, 

soğutma cihazlarında $ 14 ila $40, pompa üretiminde $40 ila $50, 

dikiş makinalarında $ 30 ila $ 80, havalı aletlerde $ 61, çelik 

konstrüksiyonda $64, valf vana ve benzeri üretimde $51 ila $58, 

iş makinalarında $24, karıcı ve ayırıcı makinalarda 30, kaldırma 

makinalarında $22 ila $28, tekstil makinalarında $47 gibi mali¬ 

yetleri olumsuz yönde etkileyen kullanım oranları söz konusudur. 

A. Kurulu Kapasite 

1.Klima cihazları 32.000 Adet/yıl 
2.Brülörler 10.000 tt II 

3.Pompalar 131.500 n II 

4.Dalgıç pompalar 6.500 t* tt 

5.Kompresörler 16.450 " N 

6.Dikiş makinaları 320.000 tt n 

7.Havalı el aletleri 38.000 tt tt 

8.Rulmanlar 7.500.000 " tt 

9.Valf1er 314.000 II tt 

10.Motorlar 45.000 ” tt 
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11. Takım Tezgahları 
12. îş makinaları 
13.Betoniyerler 
1 A.Beton santralı 

15.Kırıcı ve ayırıcılar 
16.Forkliftler 
17.Asansörler 

18.Çelik KonstrUksiyon imalat 
19.Sanayi fırınları 
20.Karıştırma makinaları 
21.Çay makinaları 
22.Tekstil makinaları 

Sektörde, entegrasyon ve yenilemenin dışında yeni 

yatırımlar yapılması genel olarak düşünülmektedir. Kapasite 

kullanımındaki düşüklüğün yarattığı maliyet artışı yeni 

yatırımlar için caydırıcı niteliktedir. 

Satış sonu hizmetler ve servis hizmetlerinin 

sağlıyabildiği çekicilik dışında mevcut ekonomik şartlar yerli 

imalatçı lehine değildir. Kamu kurumlan ve Belediyelerin 

açtıkları ihalelerde yabancı kaynaklı mallar için ortaya 

koydukları ön şartlar ileri de de aynen devam ettirildiği 

takdirde sektör darboğaza itilecektir. 

Toplam kapasiteler bakımından yurdumuzun AET 

içindeki yeri Yunanistan ve Portekiz hariç tutulursa son sırada 

gelmesine rağmen, Küçük Tip Kuvvet Makinalarmda, Pompalarda, 

Çelik ve Döküm akşamlı çelik konstrüksiyon makina teçhizatlarda; 

Tam kapasite ile üretim yaptırılmasını sağlayacak akılcı ekonomik 

uygulamalar seyasinde rekabet olanakları kendiliğinden ortaya 

çıkacaktır. 

A. 900 H " 

1 .385 II II 

1 . A35 M n 

50 İt n 

130 II « 

800 II II 

1 .200 II H 

120.000 Ton/yıl 
500 Adet/Yı: 
600 II II 

100 ünite/y: 
360 •1 n 
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Yabancı malları özendiren şartname hazırlayan 

kurumların, anahtar teslimi yabancı ihaleye çıkan tüm 

kuruluşların dikkatlerinin çekilmesi ülkenin geleceği için 

gerekli görülmektedir. 

Kapasite kullanımındaki düşmenin devam ettirilmesi 

halinde finansal gücü pek fazla olmayan sektördeki kuruluşların, 

yabancı kuruluşlara temsilcilik yapmanın dışında yaşamaları 

mümkün görülmemektedir. 

B. Üretim Maliyetleri 

Sektörde yaklaşık olarak 32.623.000.0000 TL 

ücretler, 27.670.000.0000. TL faizler, 36.842.000.000 TL ithal 

girdiler, 353.215.000.000.TL malzeme ve diğer girdiler, 

32.991.000.000 TL kar olmak üzere, TOPLAM MALİYET TUTARI: 

450.350.000.000 TL.dir. 

TOPLAM HASILAT 

YARATILAN KATMA DEĞER 
TOPLAM ÖZ SERMAYE 
TOPLAM KAR 

YERLl KATKI ORANI 

KAR/SATIŞ HASILATI 
KAR/ÖZ SERMAYE 
TOPLAM HASILAT/ÖZ SERMAYE 

KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 
" KAR 

ÖZSERMAYE 
KATMA DEĞER 
DÖVİZ GİDERİ 

% 89,6 
İ 6,8 
% 33, 6 

4,9 

20.209.098 TL 

1.379.395 " 

4.105.322 " 

3.900.322 " 
2.017 $ 

483.341.000.000 
93.284.000.000 
98.187.000.000 
32.991.000.000 

TL 
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Bu değerlere göre Türkiye ortalamaları esas 

alındığında, 

Kişi BAŞINA KARLILIKTA : 26,9 EKSÎKLÎK 
ÜRETİMDE : % 10,3 EKSİKLİK 
ÖZSERMAYEDE : % 13,8 EKSİKLİK 
KATMADEĞERDE : % 31,5 EKSİKLİK 

görülmektedir. 

Buna göre, ortalamalar dikkate alındığında, 

üretimden başlayarak, karlılıkta, öz sermayede, katma değerde 

oluşan eksikliklerin sektörün geleceği için olumlu gelişmeler 

olmadığı, zorlukların belirginleştiğininin işareti olduğu 

gözlenmektedir. 

Düşük kapasite kullanımları nedeni ile, üretimi, 

karlılığı, öz sermayesi azalan ve ayakta kalması güçleşen 

kuruluşlarla karşılaşılma tehlikesi gözlenmektedir, 

C. İstihdam 

Takım tezgahları imalatında 1717 kişi, îş 

makinaları imalatında 3115 kişi, pompa ve motor imalatında 2195 

kişi olmak üzere L92 îş yerinde Toplam 23.917 kişi istihdam 

edilmektedir. Tamamı yerli sermayeli kuruluşlardan oluşan sektör 

genel olarak yabancı lisans satın almak sureti ile üretimini 

sürdürmektedir. 
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2. Dış Ticaret 

Toplam olarak aramalı ve hammaddeler ithalatı 

<f8.240.589 $ dır. Ancak bitmiş mamul ithalatı çok büyük 

miktarlarda olup yakından izlenmesi gerekmektedir. Ağırlığı iş 

makinaları ve takım tezgahları olmak üzere: iş makinaları 

ithalatı 264.842.121 $ ve takım tezgahları ithalatı 112.314.000 $ 

dır. TOPLAM 377.156.121 $’lık bitmiş mamul ithalatına karşılık 

1985 itibariyle 87.172.000 $'lık İHRACAT yapılmıştır. 

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

Tüm elektriksiz makinalar ile aksam ve parçalarını kapsamına 

alan G.T.I.P.’larını belirten listeler üzerinde uygulamada esas 

alınacak kategoriler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

1. ilk Etapta Vergileri Azaltılacak Maddelerin G.T.Î.P. 

Numaraları: 

73 29 11 . 73 29 12, 84 .03 .10, 84 .03 20, 84 03 30, 
84 08 19, 84 08 29, 84 .08 .31 , 84 .08 . 32, 84 08 39, 
84 08 49, 84 08 92, 84 . 08 94, 84 .08 • 96, 84 14 11 , 
84 14 15, 84 17 , 84 . 17 .11, 84 . 17 .15, 84 17 21 , 
84 17 25, 84 18 11 , 84 . 18 ■ 15, 84 . 18 .21 , 84 18 25, 
84 22 10, 84 34 16, 84 . 34 .19, 84 . 34 .21 , 84 .34 26, 

84 34 27, 84 34 29, 84 . 34 37, 84 . 37 • 40, 84 34 51 , 
84 34 59, 84 34 91 , 84 . 35 .11. 84 . 35 .15, 84 35 21 , 
84 35 25, 84 35 35, 84 . 35 .41 , 84 . 35 .42, 84 35 43, 
84 35 44, 84. 35. 45, 84. 35. 49, 84. 35. 55, 
84 44 10, 84 45 11 , 84 45 15, 84. 51 . 1 1 , 84. 51 . 

84 51 13, 84. 51 . 19, 84. 51 . 20, 84. 52. 24, 
84 52 25, 84. 52. 29, 84. 54. 10, 84. 54. 20, 84. 

84 54 40, 84. 58. 00, 84 . 59. 11 , 84. 59. 15, 
84 59 31 , 84. 59. 35, 84. 59. 73, 84. 59. 74, 
84 59 76, 85 11 11 , 85 11 15, 87. 07. 87, .07 10, 

90 16 22, 90 . 16 .23, 
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2. Geçiş Dönemi Sonuna Kadar Azami Sürede Vergileri 

Azaltılacak Maddeler: 

Diğerleri 

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

Mevzuat uygulayıcısı tüm personele süratli işlem yapma 

imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması hedef alınarak devamlılık 

ve uzmanlaşma sağlanmalıdır. 

Rantabilite esas olmak üzere dışa bağımlılığı asgariye 

indirmeyi sağlayacak gelişme hedef alınmalıdır. 

Makro planda, iç pazarın tesbit edilecek uzun vadeli 

hedeflerine göre gelişme potansiyeli olan kurum ve kuruluşlar 

AET’deki emsalleri de esas alınarak güçlendirilmelidir. 

Enerji. yakıt, su v.b. girdiler geçiş döneminde AET 

şartlarına getirilmelidir. 

Araştırma ve geliştirme çalışmaları özel desteklemeye 

alınmalı, fon vergi indirimi gibi Devlet desteği sağlanarak, özel 

kesim ağırlıklı bir örgütlenme gerçekleştirilmelidir. 

Teknik ve vasıflı eleman yetiştiren eğitime ağırlık 

verilerek, genel maksat yerine çok özel amaçlı eleman yetiştiril¬ 

mesi prensibine dönülmeli ve yurt çapında yaygınlaştırılmalıdır. 
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Haksız rekabeti engellemek ve politik fiyat 

uygulamaları ile çökertilebilecek sanayi kolları için ithal 

uygulamalarında, gerekli mevzuat hazırlığı yapılarak AET 

bünyesinde yapılmakta olan koruyucu uygulamalar aynen 

getirilmelidir. 

Programlayıcısı ve alıcısı kamu kurumlan olan sanayi 

kolları özel. incelemeye alınarak durumları yeniden 

değerlendirilmelidir. 

Orta vadeli, kısa vadeli krediler ve döviz kredi 

faizleri ve bunlara ek vergi ve fonlar, yatırımcı ve 

işletmecileri zor durumda bırakacak nisbetlerden geçiş dönemi 

içinde kurtarılarak AET seviyesine getirilmelidir. 

- Vergi yükleri için AET emsali uygulamalara geçiş dönemi 

içinde başlanmalıdır. 

- Yerli üretimin kullanılması özendirilerek, kamu oyunda 

bu fikrin yerleştirilmesine çalışılmalıdır. 

- Uzun süreli ve kontrollü teşvik ve koruma 

politikalarının esasları tesbit edilmelidir. 

Her türlü tahsilatta hizmet esası getirilerek, ödesıe 

yapacak sanayici zor şartlara itilmemelidir. 

Yerli üretim aleyhine olan ham madde, yarı mamul ve 

mamul madde gümrükleri yerli üretimi teşvik edecek denge/e 
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getirilmelidir. 

Ana mamuller ve sektörler itibariyle yerli katkı 

oranları tesblt edilerek entegrasyonun katma değer yönünden 

getirdiği faydalar ortaya konarak imalat sanayiine yön verilmesi 

sağlanmalıdır. 

Standart uygulaması olmayan ve T.S.E.'ye uymayan hiç 

bir malın yurt içinde kullanılamayacağı ve ithal edilemeyeceği 

hüküm altına alınarak ve Enstitü yurt içi üretime ayak 

uydurabilecek niteliğe özel kesimin de katkıları ile 

ulaştırılmalıdır. 

Yatırım malı ihtiyaçlarının yerli üreticilerce 

karşılanması esas alınmalı, kesinlikle Paket Proje İhalesi 

yaptırıİmamalıdır. 

Yatırımcı kuruluşların projelerinin hazırlanması ve 

detaylandırılmasında ihtisas sahibi kurum teşkil edilerek 

eğitilmiş vasıflı eleman kullanmaları imkanı sağlanmalıdır. 

Her türlü uygulama sonuçları, D.P.T. başkanlığındaki 

örgütlenmenin görevli kılınacak kesimleri tarafından, anında, 

yerinde ve uygulayıcıların zamanını fazla etkilemeden izlenmeli, 

değerlendirilmelidir. 

Oluşturulacak merkezi bilgi ünitesine tüm veriler 

iletilmeli depolanmalı, devamlı takip ve analiz imkanı 
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yaratılmalıdır. 

- Geçiş dönemi içinde kapasite kullanımının arttırılması 

için iç tüketim ve satınalma gücü bilinçli olarak 

yönlendirilmelidir. 

Devamlılık arz edecek biçimde, sektörler itibariyle, 

kaynak kullanım verimlilik, dış girdi, ihracat dengeleri vb. 

ekonomik değerler mukayeseli ve rakamsal olarak ortaya 

konulmalıdır. 

Her sektörün devlet katında belirlenen bir muhatabı 

olmalı ve bu makamların güvencesi altında üretim yapılması 

sağlanmalıdır. 



ELEKTRONİK SANAYİİ 
ö.l.K. ÖZET RAPORU 



I. SEKTÖRÜN TÜRKİYEDEKİ DURUMUNUN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ VE 
DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUMLARI İLE KIYASLANARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elektronik Sanayii, elektronik cihaz üretiminde kullanılan 

tüm aktif, pasif, elektromekanik ve diğer elemanlar ile ev ve 

eğlence yerlerinde kullanılan profosyonel amaçlı olmayan 

dayanıklı tüketim cihazları, profesyonel elektronik cihazlar ve 

telekominikasyon cihazlarını kapsamına alır. 

1 . üretim 

A. Kurulu Kapasite 

Aşağıda liste halinde verilmiş bulunan başlıca 

firmalarla birlikte sektörde 59 adet kuruluş mevcuttur. Bu 

kuruluşların kapasiteleri; 

Televizyon alıcıları 1.200.000 Adet/Yıl 

Radyo Alıcıları 750.000 " " 

Amplifikatör, Diafon 150.000 " " 

Ragülatör A00.000 

Anten Amplifikatörü 250.000 " " 

Resim Tüpü 1.050.000 

Terminal Tüpü 300.000 

Transistör "Yatırım halirı’de" 13.500.000 " " 

Entegde devre ” " A.000.000 " " 

Diod " " 20.000.000 

Dirençler " " 190.000.000 
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Potansiyometreler 3 .500. 000 II II 

Elektrolitik Kondansatör 20 .000. 000 ÎT ti 

Metalize film kondansatör 50 .000. 000 II II 

Film kondansatör 14 .000. 000 II II 

Besleme Trafosu 2 .500. 000 II H 

Çizgi Trafosu 1 . .000. 000 ıı n 

Radyo Link Sistemler 700 Alıcı ve 

Telem Makinesi 3. .000 Adet/Yıl 

Video Cihazları 350. .000 II H 

Telsiz cihazları 30. .000 »t II 

Telefon santralı 450. .000 Hat/Yıl 

Digital telefon santralı 900. .000 Hat/Yıl 

Elektronik telefon santralı 200 .000 Hat/Yıl 

Saptırma Bobini 750. .000 Adet/Yıl 

Hoparlör 1 . 750. 000 H n 

Seramik Kondansatörler 72. 000. 000 II w 

Transmisyon cihazları 115. .000 Kanal/yı 

Terminal cihazları 1 . 210. 000 Adet/yıl 

Baskı Devre 320. .000 m2/Yıi 

B. üretim Tekniği ve Teknolojisi Seviyesi 

Sektörde ilk elle tutulur faaliyet 1958 yılında 

yabancı sermayeli bir şirkete verilen müsaade ile başlamıştır. 

Bunun dışında küçük radyo tamir ve imalatı ile uğraşan firmalar 

ortaya çıkmış, uzunca bir süre kapsamlı gelişme gözlenememiştir. 
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1970 li yıllara kadar sektörde imalattan ziycde, 

ithal imtiyazına sahip olma dışında ciddi bir faaliyet 

olmamıştır. Teşviklerin’de etkisi ile 1972 den itibaren dayanıklı 

tüketim cihazı üretiminde gelişmeler başlamış, IV. Beş Yıllık 

Plan dönemi başında kalite, kapasite ve teknoloji olarak söz 

edilebilecek kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Sayısal ağırlığı özel 

sektörde olmak üzere 59 adet elektronik sanayi kuruluşu gününüze 

kadar devreye girmiş bulunmaktadır. 

197B yılına kadar sürekli artış gösteren bir tempo 

ile elektroniğin her dalında yatırımlar ve üretim devam 

ettirilmiştir. 

Dünyadaki gelişmelerinde Amerikan firmalarının 

hakimiyetinde 1960 kadar sürdüğü, 1960 dan sonra TV ve Radyo 

üretiminde liderliği Japonların üstlendiği görülür. Halen yüksek 

sayıda üretim ve seri imalat isteyen tüketim mallan 

elektroniğinde Japon; askeri ve endüstriyel cihazlarda Amerika ve 

Rusyanın Üstünlükleri sürmektedir. 

Bu ülkelerin dışında, kapılarını yabancı sermcyeye 

hudutsuz şekilde açan Kore, Taiwan, Honk-hong ve Singapur gibi 

ülkelerde cihaz üretiminde önemli pazarlara hitap eder hale 

gelmişlerdir. 

Ülkemizde kurulu kapasiteler ise daha ziyade iç 

pazar talebini karşılayabilecek nitelikde tesisler olup yabancı 
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lisans ve markalarla üretim yapmaktadırlar. Yapılan anlaşmaların 

ana prensipleri serbest bir uluslararası pazarlamaya imkan 

verecek rahatlıkta olmayıp yurd içine yöneliktir. 

1970 den itibaren alınan teşvik kararları 

çerçevesinde. 1978 yılına kadar devamlı artan bir yatırım ve 

üretim trendi sağlanmış, cihaz üretimi yapan kuruluşlar ile ara 

malı ve hammadde üreticisi kuruluşlar ciddi bir entegrasyon içine 

girmişlerdir. 

Döviz darboğazlarına karşı yerli katkının 

arttırılması sağlanarak üretim artış temposu sürdürülmüştür. 

1980 de alınan ekonomik kararlar sonucunda tüketim 

düzeyinin düşmesi elektronik sanayinde cihaz ve devre elemanları 

üreticileri için bir çöküntü dönemi getirmiştir. Cihaz 

üreticileri bu çöküntüyü renkli TV ye geçiş kararlarını 1982 

yılma çektirmek suretiyle atlatmışlar, ancak devre elemanı 

üreticileri çok ani alınan bu zorlama kararlarla entegrasyona 

dahil edilemedikleri için çok zor durumda bırakılmışlardır. 

Bu dönemde cihaz üreticilerinin yatırım 

risklerinden kaçma eğilimleri sektörde üretimden ziyade ticari 

işlemlerin ağırlığını ortaya çıkarmış, yerli hiçbir katkısı 

olmayan ve döviz ihtiyacı 1982 yılında 96.^22.^00 $ olan bu 

sektörü 1985 de 382.585.300 $ lık ithalat yapar hale getirmiştir. 
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Devre elemanı üreticilerini dikkate alan ve 1982 

başında çıkarılmasına çalışan kararların, 198A'e kadar devreye 

sokulamaması bu üreticilerin faaliyetlerinin devamını 

zorlaştırmış önemli bir kısmı üretimlerini tatil etmek durumunda 

kalmışlardır. 

Bu arada askeri elektronik sanayi ve 

telekomünikasyon dalında üretim yapan kuruluşlar önemli 

yatırımlara girmişler ve ciddi gelişmeler sağlamışlardır. Halen 

bu sektörde yaratılan istihdam ve katma değerin $50'si yeni 

kurulan Askeri Elektronik Sanayi ve Telekomünikasyon 

Tesisleri’nden sağlanmaktadır. 

Geçmişte, üretimin belirli kalite ve standartta 

büyük miktarlarda yapılabilmesini temin için ortaya konan 

prensipler nasıl olsa ilerde uygulanmaz kanaatini güçlendirecek 

şekilde çok kötü sapmalarla sonuçlanmıştır. 

Teknoloji yönünden sektörü iki bölümde mütalaa 

etmek gerekmektedir. Cihaz üretiminde teknoloji, lisans alınan ve 

markası kullanılan firmanın imalat prensipleri içinde imalat 

tekniğine bağımlıdır. Kontrol ve ayar dışında, hazır 

komponentlerin montajının gerçekleştirilmesi biçimindedir. 

Devre elemanları (komponentler), üretiminde 

malzeme teknolojisi devreye girer ki asıl know-how (teknik bilgi) 

bu malzemelerin üretiminde önemini ortaya kor ve yatırımların 
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ağırlığının cihaz montajında olmayıp, devre elemanı üretiminde 
* 

olduğunu gösterir. Bu gerçeğin uzun süre anlatılmamış olmasından 

dolayı devre elemanı üreten tesis her zaman ikinci planda 

kalmıştır. 

C. üretim Maliyetleri 

Sektörde 1985 itibariyle ortalama kapasite 

kullanım oranı % 6A,1 olarak gerçekleşmiştir. Düşük gözüken 

kapasite kullanım oranı genel talep seviyesinin düşüklüğünden 

kaynaklanmakta olup, bu durum birim maliyetlerindeki sabit masraf 

payını olumsuz etkilemekte, tüm kuruluşların zam yapmaksızın 

yaşaması imkansız duruma gelmektedir. Iç talepteki daralma 

senetli satışların yardımı ile belirli düzeyde tutulmaya 

çalışıldığından üreticiye finanse ettirilen ciddi bir faiz 

maliyeti doğurmaktadır. Ticari maliyete intikal eden banka 

faizleri satış fiyatlarını devamlı zorlamakta, bu durum bütün 

sektörlerde aynı şekilde cereyan etmektedir. 

Ayakta kalan ve karlılıkları tüm diğer 

sektörlerden çok yüksek durum gösteren kuruluşlar yalnız cihaz 

montajı yapan tesislerdir. Bu durum gelecekte de hiçbir 

entegrasyonu olmayan montaj üniteleri dışında hiçbir tesisin 

yaşatılamıyacağının tabii ve denenmiş göstergesidir. AET’nin son 

iki üyesi olan Portekiz ve Ispanya’da aynı durum gözlenmiştir. 

Sektör içindeki kuruluşların iki adedinde yabancı sermaye 

ağırlığı olup, diğerleri tamamen yerli özel sektör statüsünde 
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kurulan şirketlerdir. Öz sermayeleri toplamı yaklaşık 40.milyar 

TL.’dir. Bunların arasında kamu iştiraki olan 4 kuruluş 

bulunmaktadır. 2 adedi telekominikasyon sahasında, 1 adedi ana 

devre elemanları üreten, diğeri ise askeri elektronik cihazı 

üreten kuruluşlardır. 

Sektörün tümünde, 33.070.000.000 TL. ücretler, 

23.046.000.000 TL. faizler, 32.265.000.000 TL. kar ve 

15.809.000.000 TL. enerji, yakıt genel gider ve yan sanayi için 

ödemeler ile ithal malzeme tutarı olan toplam 286.239.000.000 TL. 

ile birlikte yaklaşık olarak sınai maliyet toplamı 

313.773.000.000 TL.dir. Malzeme maliyeti toplamı, maliyet içinde 

$81,2 değere sahiptir. Ücretler oranı ise % 9,2’dir. 

Yaratılan Katma Değer : 92.186.000.000 TL. 

Toplam öz Sermaye : 10.436.000.000 TL. 

Toplam Kar 32.265.000.000 TL. 

Yerli Katkı Oranı : £ 26,8 

Kar/Satış Hasılatı : $ 8,2 

Kar/Öz Sermaye : % 79,8 

Toplam Satış/Öz Ser. : ^ 9,7 

Kişi Başına Üretim : 30.814.000 TL. 

Kişi Başına Kar : 2.542.000 TL. 

Kişi Başına Öz Ser. : 3.185.700 TL. 

Kişi Başına Döviz Gid.: 30.141 $ Bu Değerlere göre Türkiye 
ortalamaları esas alındığında; 
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Kişi Başına Karlılıkda (ortalamaya göre) 3634,5 fazlalık 

Kişi Başına üretimde " " 3636,7 " 

Kişi Başına Özsermayede " " 5633,1 eksiklik 
gözlenmektedir. 

Bu değerler dikkate alındığında az sermaye-çok kar 

cazibesi ile montaja yönelmek sermayedar açısından önem arz 

etmektedir. Ancak montajın bu cazibesi makro açıdan 382.585.300 

$'lık yüklü döviz faturası ile genel ekonomik denge içinde çok 

olumlu bir görüntü vermemektedir. 8u nedenle kendi içinde tutarlı 

bir entegrasyona önem verilmesi, araştırma çalışmalarıda dikkate 

alınarak elektronik sanayiindekl tüm kuruluşların birbirlerine 

dengeli biçimde katkılarının temin edilmesi gerekmektedir. 

D. Finansman 

Cihaz montajında # 75, telekominikasyon 

tesislerinde 3680 ortalama kapasite kullanımı olmuş, ancak devre 

elemanları üretiminde çalışabilen tesislerde 36 30 mertebesinde 

kapasite kullanılabilmiş, bir kısım üreticiler iflas ve 

konkordato kararları ile tamamen liretim dışı kalmışlardır. Bu 

durum cihaz montajcılarının, alınan kararlarla yerli katkı 

aranmaksızın tüm cihazı komple ithal edilebilecek rahatlığa 

kavuşturulmalarından kaynaklanmaktadır. 1973 yılından beri 

belirli bir entegrasyonu sağlayarak yürütülmüş olan yatırım ve 

üretim çalışmaları, 1983 den itibaren yalnızca montaja dönük 

çalışmalara yönelmiş, 10 yılda gelinen seviye önemli iflaslarla 
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sona ermiştir. Genelde devre elemanı üretimi büyük yatırım ve 

teknoloji gerektirmekte, bu nedenle zorlayıcı sebepler yok ise 

yatırımlarından sermaye sahipleri kaçmaktadırlar. Ancak c.haz 

montaj üniteleri büyük yatırım gerektirmediğinden, ağır yatırım 

risklerine mevcut iç ve dış pazar şartları içinde, veni 

yatırımlardan ziyade idame ve yenileme çalışmaları göze 

çarpmaktadır. Uygulanmakta olan ekonomik politikaların dengeye 

ulaşması ve belirli standartlara kavuşturulmasına kadar veni 

yatırım eğilimini gözlemek mümkün görülememektedir. Başlatılmış 

yatırımların ve mevcutların devamlılığını temin edebilmek en 

önemli hedef durumundadır. 

E. İstihdam 

A.81A kişi TV, Radyo, Set ve Video v.b. moıtaj 

yapan tesislerde olmak üzere sektörde toplam 17.076 tişi 

çalışmaktadır. Bölgesel dağılımda ise İstanbul $80, ağırlıkta 

olup, geri kalan kuruluşlardan büyük kısmı Ankara ve İzmir 

yöresinde bulunmaktadır. 

2. Tüketim-Yurtiçi Talep 

Satın alma gücündeki reel düşüş iç talebin azalmasına 

sebep olmaktadır. Bu nedenle dayanıklı tüketim mallarında talep 

artışı beklenmemektedir. İhracat artışmında düşünülmesine inkan 

görülememektedir. Çünkü lisansör firmaların bu konuda yeterli 

serbestliği tanıdıklarından söz edilemez. 
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Askeri cihazlar, telekomünikasyon cihazları ve 

endüstriyel cihazlar talep bakımından biraz daha şanslı olup, 

yatırım malı ve aramalı nitelikli bu üretimler için önümüzdeki 

asgari 5 yıl için talep artışları söz konusu olacaktır. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

TV, radyo, set ve video malzemeleri, başta olmak 

üzere ağırlığı Japonya, Güney Kore, Taiwan olmak üzere toplam 

382.585.000 S’lık yıllık ithalat yapılmıştır. Batıdan 

getirilenlerin bir kısmı dahil olmak üzere menşei İtibari ile tüm 

malzemeler Uzak Doğu kaynaklıdır. Bu konu 1986 da Japonya ile 

aramızda ticari bir sorun dahi doğurmuş sürtüşmelere sebep 

olmuştur. Çünkü ticari denge ihracat aleyhine çok büyük 

çarpıklıklar göstermiştir. Ayrıca 1986 da elektronik dayanıklı 

tüketim mallarında cihaz ithalatının kompleye yakın yarı montajlı 

hale sürdürülmesi gümrüklerde ciddi sorunlara sahne olmuş 

bulunmaktadır. 

B. İhracat 

Dayanıklı tüketim mallarında 3.069.000 $, askeri 

elektronik sanayi ve telekomünikasyonda 12.388.000 $ olmak üzere 

toplam 15.457.000 $’lık ihracat yapılmıştır. 
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İthalatta tüm ağırlığın dayanıklı tüketim 

mallarının girdilerinde, ihracatta ise tamamen bu malların 

dışındaki cihazlarda olduğu görülmektedir. 

II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 

HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA G.T.l.P’LERÎ İTİBARİYLE NE 
YÖNDE VE NASIL ETKİLENEBİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK 
İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL 
ETKİLERİ 

1. İLK ETAPTA VERGİLERİ AZALTILACAK MADDELER 

7A.05.00 Bakırdan ince yaprak G. V. 

ve şeritler 0.15 mm den az A5 x 

8A.55.91 Elektronik yazı makina aks. 30 

8A.55.92 Elektronik çek yazan makina ak . 30 

85.01.91 Ferrit bileşenli çekirdek 50 x 

85.02.10 Mıknatıslar 50 

85.18.21 Değişebilir <*0 

85.18.22 Ayar edilebilir AO 

90.01.90 Mercek prizma aynalar 30 

90.11.91 Elek. Mikroskop aksam, parça 15 

90.20.91 X ışınlı cihaz " " 15 

92.23.30 Gramofon iğneleri AO 
85.15.36 Video kameralar 50 

92,11.20 Gramofonlar 60 
85.13 . 10 Telgraf makinaları 20 
85.13.32 Manyetolu 30 
85.13.A2 Telefon "manyetolu 30 x 
85.13.5A Teleprinter 30 

85.15.34 Verici Radyo cihazları 50 
85.15.36 Verici TV cihazı kameralı 50 

85.15.37 Alıcı verici TV cihazları 50 

85.15.38 Radar, uzakmesafe radyo kont 50 

85.16.10 DDY trafik cihazları 20 

85.16.20 Hv.ve liman kontrol cihazları 20 

85.16.30 Hv. ve diğer yol trafik cihaz. 20 

85,22.10 Elektron/Proton akseieratörü 1 

90.07.30 Fotoğraf cihazları 60 

90.08.11 Görüntü/ses cihazları AO 

90.08.12 " " mekanik AO 

90.08.13 ” " manyetik AO 

90.11.10 Elektronik/protonik mikroskop 15 

90.11.20 Difraktoğraf1ar 15 

90.17.11 Kardiyoğraf1ar 30 
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90.20.11 Radyoskopi cihazları 10 
90.20.12 Radyografi cihazları 10 
90.20.13 Radyo fotoğrafı cihazları 10 
90.20.14 Radyoterapi cihazları 10 
90.28.40 Lampetreler 40 
91.04.10 Elektronik saatler 30 

92.07.00 Elektronik müzik aletleri 40 

76.04.22 Al Folyo kondansatörler için 
9 mikrondan ince olanlar 50 X 

75.03.10 Gümüş nitel alaşım 35 X 

48.15.90 Kondansatör kağıdı 70 X 

39.02 " plastik folyosu 10 X 

39.01.45 " " Kutu malz. 10 X 

38.19. Kondonsatör Folyosu 10 X 

39.01.62 " Reçinesi Epeksi 40 X 

Hammadde, yarımamul ve malul madde gümrük vergi ve 

resimleri, hammaddeler lehine azalan oranlar şeklinde 

düzenlenmeli ve mamul madde üretimini rekabet edebilir ana 

girdilere kavuşturmak gereklidir. 

(x) Kademeli olarak vergileri azaltılacaktır. 

2. GEÇİŞ DÖNEMİ SONUNA KADAR AZAMİ SÜREDE VERGİLERİ 
AZALTILACAK MADDELER 

G. V. 

84.55.93 " Hesap makinası " 30 
84.55.94 Muhasebe " " " 30 
84.55.95 Kartla çalışan " ” 30 

84.55.99 Bilgisayar ve diğer ” 30 
85.13.20 Teigraf makinaları ” 30 
85.12.91 Telefon cihazları " 45 

85.13.99 Kontaklar ve Diğer " 30 
85.14.19 Telefon cihaz mikrofonu 30 

85.14.30 Diğer mikrofon ve mesnetler 30 
85.14.20 Hoparlörler 40 
85.01.81 Ağırlığı 300 gr.ı geçmeyen 

çekirdeksiz bobinler 50 
85.15.91 Antenler, amplifikatörler ve 

anten için akşamlar 50 
85.01.10 Trafo (35 KV ve IKVA) altı 50 
85.16.91 Trafik cihazları akşamı 20 

85.17.91 İşaret cihazları akşamı 50 

923 



85.18.11 kuru kondansatörler 35 
85.18.14 elektrolitik " 35 
85.18.91 Kondansatör aksam ve parça 40 
85.19.11 Anahtar ve switch 1er 20 

85.19.13 Komitatörler 20 

85.19.14 Röleler 20 

85.19.19 Konoktör, fiş, sotek diğer 20 
85.21.11 Lamba ve tüpler 10 
85.21.11 TV resim tüpüleri 10 
85.21.12 Transistörler 10 

85.21.90 Diğerleri 10 
85.21.91 Aksam ve parça 10 
90.28.90 Voltmetre potansiyometre 40 
90.28.95 Aksam ve parçalar 40 
92.12.90 Disk, disket, kart ve bant 60 
92.12.20 Ses kayıt bantları 60 
92.12.90 Hayal ve ses kayıt bantı 60 
92.13.40 Manyetik ses lektörü 40 
92.23.91 Diğerleri (video akşamı) 40 
85.14.30 Stereo amplifikatörl."evlerde” 50 
85.15.20 Alıcı radyoyar (komple) 60 
85.15.20 - Televizyon " 60 
92.11.30 Ses kayıt cihazları 60 
92.11.90 Hayal ve ses kayıt cihazları 60 
85.13.31 Otomatik cihazlar 30 

85.13.39 Diğerleri 30 
85.13.41 Telefon cihazları otomatik 30 

85.13.43 Diğer telefon cihazları 30 
85.13.51 Telefon santralı otomatik 30 

85.13.52 Telefon santralı otomatik degil30 
85.13.53 Teleks santralı 30 

85.15.31 Alıcı radyo telefon telgraf 50 
85.15.32 Verici " " " 50 

85.15.33 Alıcı/Verici " " 50 
85.15.35 Alıcı/Verici radyo cihazları 50 
84.52.10 Hesap makinası 30 
84.52.20 Muhasebe makinası 30 

85.14.30 Alçak frekans amplifikatörü 40 
85.17.10 Yangın alarm cihazları 30 
85.17.20 Hırsızlık " " 30 
85.17.90 Diğer emniyet sistemleri 30 
85.22.20 Maden Dedektörleri 20 

85.22.90 Diğer dedetkörler 30 
85.21.91 Dedektör aksam ve parçaları 30 
90.08.19 Diğerleri 40 
90.17.12 Iliktro şok cihazları 30 
90.17.13 Elektroterapi 30 
90.17.19 Diğerleri 30 
90.20.15 Sınai X ışıhlı cihazlar 1 
90.20.20 X ışınlı tüpler 0 
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90.20.30 X ışını üreten jenaratörler 0 
90.20.90 Diğerleri 1 
90.25.90 Diğer ölçü cihazları 40 
90.28.90 Diğerleri 40 
91.04.90 Diğer saatler 30 
92.11.40 Seskaydı ve çoğaltıcılar 40 
92.11.90 Hayal/ses kayıt cih.profos 40 
84.53.00 Bilgi işlem makinaları 20 
84.53.10 Mikro bilgi işlem makinaları 20 
84.53.31 Disk sürücüleri 20 

84.53.32 Manyetik Bant sürücüleri 20 
84.53.39 Diğer bilgi depo birimleri 20 
84.53.40 Terminaller, okuyucular v.b. 20 
84.53.90 Diğerleri 20 

Bu esasa göre tüm hammade ve aksam parça kalemleri 

öncelikle mamulün birim gümrük vergi oranlarının altına 

düşürülecektir. 

III. TÜRKİYE'NİN A.T’NA TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLE İLGİLİ 
ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ 

Elektroniğin tüm sahalarında AET de ve dünyada genellikle 

birleşen ve sermaye yapılarını güçlendiren bir ortam 

gözlenmektedir. 

AET'ye girişle beraber Yunanistan’da TV fabrikaları 

kapanmaya başlamış bulunmaktadır. Halen az sayıda tesis montaj 

yapmaktadır. Almanya’da Blaupunkt TV üretimine son verilmiştir. 

Ispanya ve Portekiz'de az sayıda montaj yapan tesis 

gözlenmektedir. (Videa Color) Almanya'da, (Syvonen) Belçika’da, 

ve Finlandiya'da Televizyon Tüp Fabrikaları kapatılmıştır. LMT, 

ITT ve PH gibi dev kuruluşlar dışında ufaklar devre dışı kalmakta 

büyükler dahi bazı konularda güç birliğine gitmektedirler. Sonuç 
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olarak araştırma geliştirme ağırlığı olmayan Ulkelerüe özel 

korumalar kalktığı anda elektronik sektöründe yok olma tehlikesi 

baş göstermektedir. 

Bunu gözönüne alarak, Elektronik Sanayiinde yatırım malı 

nitelikleri üretime giren tesislerin özel korumada tutulması, 

devre elemanı üreten ekonomik kapasiteli ve talebe cevap 

verebilen tesislerin üretime devamlarının sağlanması, istihdam, 

ödemeler dengesi ve katma değer dikkate alındığında gerekli ve 

zorunlu gözükmektedir. 

Elektronik cihaz üretiminin dünyadaki durumuna baktığımızda; 

1983 yılında üretimin 360.100.000.000.$, 1984 yılında 

424.000.000.000.$ olduğu ve 1985 yılında tahminen 

500.000.000.000.$ olacağı beklenmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki cihaz üretimleri ise, 

1985 1985 

Bilgisayarlar 71.300.000.000.$ 82.000.000.000.$ 

Askeri ve Resmi Cihazlar 46.800.000.000.$ 52.500.000.000.$ 

Endüstriyel Cihazlar 18.200.000.000.$ 20.200.000.000.$ 

Dünya elektronik sanayi üretiminin bölgesel dağılımına 

bakıldığında; 

Amerika £45, Uzakdoğu £22, Batı Avrupa £19, Diğer *14, yer 

tutar. 
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Kore’nin 1984 yılındaki üretim durumu 

Devre elemanları üretimi 3.520.000.000.$ 5649,1 

Dayanıklı tüketim cihazları 2.423.460.000.$ 5633,8 

Endüstriyel cihazlar 1 .226.070^000.$ 5617, 1 
TOPLAM 7.170.000.000.$ 

Ortak pazara giriş, sanayi açısından uzun vadede yararlı 

olacaktır. 

Uygun bir geçiş dönemi gerekmektedir. bu süre gerekli 

düzenlemelerin uygulamaya konulmasını sağlayacak müddettir. 

Bu süre içinde. rekabet şartlarının tam tesisi için üye 

ülkelerdeki ekonomik imkanların yurt içinde uygulanmaya sokulması 

esastır. 

Geçiş süresini iyi değerlendirmek ve zaman geçirmemek için 

D.P.T. bünyesindeki organizasyonu, sanayi odalarını da devreye 

sokmak sureti ile komisyonlarla birlikte genişleterek devam 

ettirmek gereklidir. 

Objektif değerlendirme esaslarına göre hedef belirlenmesi 

yapılarak gerekli görülen sanayi konuları için özel statüyü 

uygulanması yapılmalıdır. 

Belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesi için geçiş 

süresince Teşvik ve Koruma devam ettirilmelidir. 
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Sektör ve/veya proje bazında teşvik ve koruma mevzuatırın 

gerekli değişikliklerle uygulanmaya konulması gerekmektedir. 

Ekonomik şartların gereği sektörel öncelik sıralaması 

objaktif esaslarla acilen tesbit edilmelidir. 

Gümrük mevzuatının günün şartlarına hemen uygulanabilir hale 

getirilmesi, personelin kısa sürede bilgilendirilmesi, geael 

stratejilerin anlatılması toplu ve kısa süreli eğitimlerle yart 

içi ve yurt dışı şartların öğretilmesinin temini sağlana-ak 

sistem revlze edilmelidir. Gümrük mevzuatının yerli Uretinin 

korunması için var olduğu prensibi anlatılmaktadır. 

Mühendislik ve emek ağırlığı olan sektörler istihdam 

olanakları da dikkate alınarak özendirilmelidir. 

Ülke çapındaki genel finansman imkanları, ağırlıklı ve 

öncelikli olarak üreticiden başlayan ve şartları A.E.T. ye uyunlu 

şekle getirilerek kullanıma sunulacaktır. 

Teşvik ve koruma uygulamaları sürekli izleme prensibi ile 

devamlı takipte tutulacaktır. 

Mevzuat uygulayıcısı tün personele süratli işlem ycpma 

imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması hadef alınarak devamljlık 

ve uzmanlaşma sağlanmaktadır. 

Rantabilite esas olmak üzere dışa bağımlılığı asgariye 

indirmeyi sağlayacak gelişme hedef alınmalıdır. 
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Makro planda, İç pazarın tesbit edilecek uzun vadeli 

hedeflerine göre gelişme potansiyeli olan kurum ve kuruluşlar 

A.E.T. deki emsalleri de esas alınarak gUçlendirilmelidir. 

Enerji, yakıt, su v.b giderler geçiş döneminde AET 

şartlarına getirilmelidir. 

Araştırma ve geliştirme çalışmaları özel desteklemeye 

alınmalı, fon vergi indirimi v.b devlet desteği sağlanarak özel 

kesim ağırlıklı bir örgütlenme gerçekleştirilmelidir. 

Teknik ve vasıflı eleman yetiştiren eğitime ağırlık verile¬ 

cek, genel maksat yerine çok özel amaçlı elaman yetiştirilmesi 

prensibine dönülmeli ve yurt çapında yaygınlaştırılmalıdır. 

Haksız rekabeti engellemek ve politik fiyat uygulamaları ile 

çökertllebilecek sanayi kolları için ithal uygulamalarında, 

gerekli mevzuat hazırlığı yapılarak, AET bünyesinde yapılmakta 

olan koruyucu uygulamalar aynen getirilmelidir. 

Proğramlayıcısı ve alıcısı kamu kurumlan olan sanayi 

kolları özel incelemeye alınarak durumları yeniden 

değerlendirilmelidir. 

Orta vadeli ve kısa vadeli krediler ve döviz kredi faizleri 

ve bunlara ek vergi ve fonlar yatırımcı ve işletmecileri zor 

durumda bırakacak yüzdelerden geçiş dönemi içinde kurtarılarak 

AET seviyesine getirilmelidir. 

929 



Vergi yükleri için AET emsali uygulamalara geçiş dönemi 

içinde başlanmalıdır. 

Yerli üretimin kullanılması özendirilmeli, kamu oyunda bu 

fikrin yerleştirilmesine çalışılmalıdır. 

Uzun süreli ve kontrollü teşvik ve koruma politikalarının 

esasları tesbit edilmelidir. 

Her türlü tahsilatta hizmet esası getirilerek ödeme yapaıak 

sanayici zor şartlara itilmemelidir. 

Yerli üretim aleyhine olan ham madde, yarı mamul ve manul 

madde gümrükleri yerli üretimi teşvik edecek dengıye 

getirilmelidir. 

Ana mamuller ve sektörler itibariyle yerli katkı oranları 

tesbit edilmeli, entegrasyonun katma değer yönünden getirdiği 

faydalar ortaya konarak imalak sanayiine yön verilmesi 

sağlanmalıdır. 

Standart uygulaması olmayan ve T.S.E ye uymayan hiç bir 

malın yurt içinde kullanılmayacağı ve ithal edilemeyeceği hüküm 

altına alanacak ve enstitü yurtiçi üretime uyak uydurabilecek 

niteliğe özel kesimin de katkıları ile ulaştırılmalıdır. 

Yatırım malı ihtiyaçlarının yerli üreticilerce karşı'lannası 

esas alınmalı kesinlikle paket proje ihalesi yaptırılmalıdır. 
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Yatırımcı Kuruluşların projelerinin hazırlanması ve 

detaylandırılmasında ihtisas sahibi kurum teşkil edilecek 

eğitilmiş vasıflı eleman kullanmaları imkanı sağlanmalıdır. 

Her türlü uygulama sonuçları DPT başkanlığındaki 

örgütlenmenin görevli kılınacak kesimleri tarafından anında 

yerinde ve uygulayıcıların zamanını fazla etkilenmeden özel 

uzmanlarınca izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Oluşturulacak merkezi bilgi ünitesine tüm veriler 

iletilmeli, depolanmalı devamlı takip ve analiz imkanı 

yaratılmalıdır. 

Geçiş dönemi içinde kapasite kullanımının artırılması için 

iç tüketim ve satınalma gücü bilinçli olarak yönlendirilmelidir. 

Devamlılık arz edecek biçimde, sektörler itibariyle, kaynak 

kullanımı verimlilik, dış girdi, ihracat dengeleri v.b ekonomik 

değerler mukayaseli ve rakamsal olarak artaya konulmalıdır. 

Her sektörün devlet katında belirlenen bir muhatabı olmalı 

sorunların çözümünde sahiplik üstlenmeli ve bu makamların 

güvencesi altında üretim yapılması sağlanmalıdır. 
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BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI 
Ö.Î.K ÖZET RAPORU 



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

1 . Üretim 

A. Kurulu Kapasite 

1985 yılı itibariyle bakır sektörü kurulu 

kapasite, kuruluşlara göre aşağıdaki tabloda belirtildiği 

şekildedir: 

TABLO: 1 

SEKTÖRÜN MEVCUT KAPASİTESİ VE KULLANIM ORANLARI 

Üretim Kapasitesi 
(Ton/Yıl) 

K.K.O. 

(1985 Yıl 
itibari il 

Blister Bakır 

Etibank Ergani 16.000 27 

KBl A.Ş. Samsun A0.800 59 

KBl A.Ş. Göktaş 12.000 Al 

Elektrolitik Bakır 

Mamulleri 

Rabak A1.000 66 

Sarkuysan A6.000 56 
Bakırsan 20.000 50 

Elektrolitik Bakır Alaşımları Mamülleri (Uç Üretim Kapasiteleri 

M.K.E.K. 8.000-8.500 92 

Koreş A. 000 25 

Kayalar 8. 000 60 

Ertaş 6.000 65 

özer Metal 10.000 30 
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B. üretim Tekniği 

Yurdumuzda blister bakır üretimi, dünya1daki ileri 

üretim teknolojileriyle yapılmaktadır. Flaş-ergitme metoduna g5re 

kurulmuş olan tesislerde, sürekli çalışım halinde yakıt 

enerjisinden ve işlem süresinden tasarruf ve hızlı üretim 

temposundan ötürü maliyetlerde azalım önemli avantajlardır. 

Sürekli çalışmayı sağlayacak ölçüde yeterli hammadde olmaması 

halinde, metodun avantajı ortadan kalkacağı gibi konvansiyoıel 

metoda nazaran dezavantajlı duruma da düşülebilmektedir. 

Etibank’ın Ergani Bakır İşletmesi Müessesesiıde 

blister bakır üretimi, bakır cevherinin zenginleştirilmesini 

müteakip fuel oil ile ısıtılan ve reverber fırınında ergitilıresi 

ve reaksiyonla % 99 (Bakır) saflığında blister bakır'a 

dönüştürülmesi şeklinde olmaktadır. 

Mevcut sistemde reorganizasyon ve rehabilitas/on 

çalışmaları ile tesisin eskimesi nedeniyle proje kapasitesinin 

çok altında olan fiili üretimin 10.000 ton/yıl’a çıkarılmışı 

hedef alınmıştır. 

C. Teknoloji Seviyesi 

Modern bakır izabesi, pahalı bir sistem elan 

reverber'den flash sisteme yönelmiş bulunmaktadır. Konvertijcyın 

ayrıca yapılması yerine, enerji kayıplarını önlemek ve 

maniplasyonu azaltmak için. ergitme fırınına bağlı olerak 
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yapılması yönüne gidilmektedir. Rezerv imkanlarının gelişmesi 

doğrultusunda, yeni teknolojileri adapte etmek gerekecektir. 

Alternatif teknolojiler konusunda da bir çalışma başlatılmış 

bulunmaktadır. 

D. üretim Maliyetleri 

TABLO: 2 

BLÎSTER BAKIR ÎÇÎN ÜRETlM GÎRDÎLERt (Maliyetleri) 

Miktar 

Girdiler Birim Etibank KBÎ A.Ş. 

A-Ana Maddeler 

Bakır Cevheri Ton 67. A6 139.92 
Bakır Konsantresi Ton 6. 36 7.0A 

Terdip Bakırı Ton 0.03 

B-Yardımcı Maddeler 

Kalker Ton 0. AA 0.23 
Kuvartz Ton 1 .89 1 . 35 

C-Yakıt 

Kok Ton 0.20 
Fuel Oil Ton 1 . A2 1 .56 

Elektrik Kwh - 3. 1A 
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TABLO: 3 

ELEKTROLİTİK BAKIR İÇİN ÜRETİM GİRDİLERİ 

A-Ana Maddeler Birim Miktar 

Blister Ton 1 .025 

B-Yardımcı Maddeler 

Magnezit Tuğla ve Harcı Ton 0.12 

Şamot Tuğla ve Harcı Ton 0.10 
Sülfürik Asit Ton 0.25 

C-Yakıt 

Fuel Oil Ton 0.350 

Odun Kömürü Ton 0.025 

Kavak Ağacı Ton O.OAO 
Mazot Ton 0.020 

Elektrik Kwh 500 

TABLO: A 

ELEKTROLİTİK BAKIR ALAŞIMLARI 

(Pirinç-MS 58 Çubuk) 

Ortalama Değerleri 

A-Ana Maddeler Birim Miktar 

Rafine Bakır Ton 0. 580 

Çinko Ton 0. A10 

Kurşun Ton 0. 125 

B-Yardımcı Maddeler 

Dövme Toprağı 0 . 003 

C-Yakıt 

Elektrik Kwh 250 
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E. Finansman 

Maliyetlerde önemli bir kalemi oluşturan finansman 

giderlerinin aşağı çekilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

AET ülkelerinde uygulanmakta olan kredi faiz sistemli,in 

uygulanması öngörülmektedir. 

F. Kalite 

Üretilen tüm mamullerin standartlara uygunluğunun 

takip ve kontrolünün yapılması öngörülmektedir. 

G. İstihdam 

TABLO: 5 

BlISTER BAKIR ÜRETEN KURULUŞLAR 

Karadeniz Bakır İşi. işçi Miktarı 

-Samsun (kamu) 778 

-Göktaş (Artvin)(Kamu) 2. 143 

TABLO: 6 

ELEKTROLİTİK BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI ÜRETEN KURULUŞLAR 

işçi Miktarı 

-Rabak (İstanbul) (özel) 527 

-Sarkuvsan (İstanbul) (özel) 432 

-Bakırsan (Sakarya) (Özel) 266 

-Hes (Kayseri) (özel) 421 

-Erbakır (Denizli) (özel) 163 
-Botel (İstanbul) (özel) 80 

-MKEK (Ank.) (Kamu) 1095 
-Koreş (İst.) (özel) 50 

-Elsan (İzmit) (özel) 66 

-Kayalar (İstanbul) (özel) 70 

-Ertaş (İstanbul) (özel) 50 

-özer Metal (İstanbul) (özel) 100 
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2. Tüketim-Yurt içi Talep 

TABLO: 7 

BAKIR SEKTÖRÜ YURTlÇÎ TALEP TÜKETÎM (Ton) 

(Tahmin) (Prog) 
Ana Mallar 1983 198A 1985 1986 1987 

1.Blister Bakır 36.A00 56.000 59.16A 6A.A52 71.626 

2.Elektrolitik Bakır Tel Al.300 33.000 31.951 37.A21 37.395 

3.Diğer Elektrolitik Bakır A.500 5.000 20.090 21.850 18.591 

A.Pirinç Alaşımları 13.500 1A.000 12.396 13.556 13.812 

3) Dış Ticaret 

BAKIR VE BAKIR 

(X-

TABLO: 

ALAŞIMLARI 

ihracat M 

8 

DIŞ TİCARET VERÎLERl 

- ithalat) 

Ana Mallar 1983 198A 1985 
(Tahmin) 

1986 
(Prog) 
1987 

1.Blister Bakır 

M 18.A95 2A.A5A 25.66A 28.952 57.856 

X - - - - -

2.Elektrolitik 
Bakır Tel 
M 9 . 6A5 1 .537 1 . A28 1 . A60 1 . A00 
X 121 2.7A7 17.177 17.9A0 22.757 

3.Diğer Elektrolitik 
Bakır 

M 8.919 7.016 20.303 18.890 15.600 

X 11.022 9. 377 9.713 9.8A0 11.729 

A.Pirinç Alaşımları 
M 2.572 2.070 1 . 358 2. 150 1 . 960 

X 655 159 1 Al 136 165 
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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 VE GÜMRÜK 
İNDİRİMLERİNİN VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL 
ETKİLERİ: 

Bakır sektöründe gümrük indirimine kısa dönemde kademeli 

olarak girilmesinde yarar görülmektedir. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE TÜRKİYE’NİN AT’NA TAM ÜYELİĞİ 
HALİNDE SEKTÖRLERLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN POLİTİKA 
TEDBİRLERİ 

1 . Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi 

Bakır mamulleri, alaşım ve bileşimleri ithalatının 

gümrük duvarlarıyla uzun süreli korunması, ihracat veya ihracat 

sayılan satışlar karşılığı firmalara tanınan döviz tahsisi ve 

gümrük vergisinden muaf hammadde (elektrolitik bakır ve bakır 

alaşımları mamulleri) temininin ithalat yerine, yerli 

üreticilerden yapılması için gerekli tedbirlerin alınması (yerli 

üretici fiatının ithalatla aynı olması için, yerli üreticiye 

teşvik tedbirleri getirilmesi), AET ülkelerine ihracat 

potansiyelimizin değerlendirilmesi için AET ülkelerine yapılacak 

elektrolitik bakır ve bakır alaşımları mamüllerl ihracatına: 

Navlun primi, 

Gümrüksüz hammadde karşılığı döviz tahsisinin 

artırılması, 

Vergi iadelerinin artırılması, 
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Destek priminin artırılması, 

Düşük faizli kredi uygulanması, 

Özellikle ödemelerle ilgili olarak ih-acıt 

sigortası uygulanması, 

Kabul kredili, vesaik mukabili ve nal 

mukabili ihracata işlerlik kazandırılması, 

şeklinde sübvansiyon uygulanmalıdır. 

Yukarıda dökümü verilen sübvansiyon csgcri 

miktarının, AET ülkelerine yapılacak ihracatta mamullerimize 

uygulanacak gümrük vs. vergisi düzeyinde olmalıdır. 

AET ülkelerine yapılacak ihracatta sanayicilrre 

öncelik verilmesi, ihraç mamulleri de dahil olmak üzere, btzı 

kriterler getirilmek suretiyle, mamül kalitesinin 'e 

güvenirliğinin sağlanması gerekmektedir. , 

AET ülkelerinde sanayicilere uygulanan tiatla 

elektrik verilmesi, 

üretilen tüm mamullerin standartlara uygunltğuıun 

takip ve kontrolünün yapılması, 

Elektrolitik bakır ve bakır alaşımları mamilleri 

üretimine yönelik yatırımların teşvik edilmemesi, ek elektrıli'.ik 

bakır kapasitelerine gerçekten ihtiyaç duyulduğunda, yıni 
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yatırımlara nazaran daha kısa sürede ve daha az yatırım 

maliyetiyle gerçekleştirilebilecek kurulu elektrolitik bakır 

üretim tesislerinin tevsiinin teşvik edilmesi lazımdır. 

Hammadde ve blister bakır ve elektrolitik bakır ve 

bakır alaşımları mamulleri ithalatının tüccarların eline 

bırakılması kaliteyi düşüreceği gibi haksız kazançlarada yol 

açacağından, bu konudaki ithalat ilgili üretici sanayi 

kuruluşlarına bırakılmalıdır. 

Yatırım Teşvik Belgesine haiz yatırımlara tanınan 

gümrük vb. vergilerinden muaf bakır ve bakır alaşımları mamulleri 

temininin ithalat yerine yerli üreticiden alınmasının sağlanması 

için gerekli tedbirlerin alınması, 

AET piyasasının iyi etüd edilerek, rekabet imkanı 

olan sahaların tesbit edilmesi ve Türkiye’de bu sahalarda yatırım 

yapılmasının teşvik edilmesi, 

AET firmalarınm, yüksek kapasitede üretiminin 

getireceği maliyetlerin düşürülmesi avantajından yararlanarak 

Damping yöntemine başvurmaları ihtimaline karşı gerekli 

tedbirlerin alınması gerekmemtedir. 

AET ülkeleri, Türkiye’den mal girmesini engellemek 

için değişik standartlar uygulama yöntemine girmektedir. Bunu 

önlemek amacıyla, AET ile müştereken standartlarda mutabık 

kalınması kaçınılmazdır. 
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Demirdışı metaller sektörü içinde bakır, son irün 

olarak, tel, lama, çubuk boru ve çeşitli profiller ve alaşıılar 

şeklinde sanayimizin çok sayıdaki tüketim noktalarında tılep 

bulmakta ve mevcut teknolojik imkanlar ve stratejik öneıide 

dikkate alındığında, vazgeçilmez bir özelliğe sahip olmaktadı . 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Blister Bakır 

Raporda elde edilen verilere göre yurduıuzda 

blister bakır üretiminin mevcut talebi karşılamaycağı 

görülmektedir. Yurt içi blister bakır talebinin karşılanması için 

bu sektörde yeni yatırımlara başlanması gereklidir. hilen 

Karadeniz Bakır işletmeleri ve Etibank’a ait olan tesiserde 

yenileme ve modernizasyon yatırımları sürmektedir. Etibank’c ait 

Küre Aşıköy Konsantrasyon tesislerinin 1987 yılı sonunda tam 

kapasite ile devreye alınması ve Karadeniz Bakır Işletmeleinin 

yürütmekte olduğu, yatırımların 1988 yılında tamamlanması için 

çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

İzabe tesislerinin de rehabilitasyonu nedeni ile, 

tesislerin işleyebileceği maximum hammadde dikkate alınarak, uzun 

vadeli konsantre ithal programlarının belirlenerek, Unya 

Pazarlarından en uygun şartlarda alımlarm yapılabilmsine 

çalışılmalı ve konsantre ithalinde, gümrük muafyeti 

sağlanmalıdır. / 
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Enerji ve fuel-oil girdilerini KBÎ ve Etibank 

tesislerinin ve diğer elektrolitik bakır ve bakır alaşımları 

mamulleri üreticilerinin, Dünya fiyatları ile temin etmesi için 

gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Bunun paralelinde çalışmalar 

yoğunlaştırıİmalıdır. 

Elektrolitik Bakır ve Alaşım Mamulleri 

Yapılan değerlendirmelerden, bu grupta toplanan 

firmaların maliyetleri içerisinde, en önemli payın hammadde 

olduğu, hammadde sorunununda blister bakır üreticileri için 

belirtilen tedbirlerle çözülebileceği anlaşılmıştır. 

Elektrolitik Bakır ve bakır alaşımları 

mamullerinin AET pazarlarında 22 yıllık koruma grubunda yer 

alması, stratejik önemide olan, bakır sektörünün tüm ürünlerinin, 

bu kapsamda düşünülmesi uygun olacaktır. 

Kredi maliyetlerinin yüksekliği, yatırımları ve 

işletme sermayesini zorlamakta, firmaları finansman sıkıntısına 

düşürmekte ve dış piyasalarda rekabet olanaklarını 

sınırlamaktadır. 

Blister bakırın elektrolizhanesi olan alıcılara 

satılması, ülke ekonomisi açısından içerdikleri kıymetli 

metallerin değerlendirilmesi, son ürünlerde impurite olarak giren 

bu metallerin verimi düşürmesi gereği ile uygun görülmektedir. 

943 



Üretilen tüm ürünlerin, dünya standardına uyguı ve 

TSE garantili olması zorunluluğunun getirilmesi, kaynakların iaha 

rasyonel kullanımına yol açacaktır. 



MUMlNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI 
Ö.Î.K. ÖZET RAPORU 



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

1 . üretim 

A. Kurulu Kapasite 

Türkiye Genelinde Alüminyum Tüketimi 

Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmesi 

müessesesinin yıllık ham alüminyum üretiminin, ithalat yolıyla 

sağlanan ham alüminyumun ve hurda kullanımının sektörün yıllık 

tüketimini oluşturduğu varsayımdan hareketle, yıllar itibariyle 

ham ve hurda aliminyum tüketimi Tablo: 1 ' de gösterilmiştir. 

TABLO: 1 

TÜRKİYE GENELİNDE ALÜMİNYUM TÜKETİMİ 

1933 1984 1985 1986(6 

Etibank üretimi 

(ham)(ton) 30.381 37.887 54,150 29.114 

Ham Alüminyum 
İthalatı (Ton) 50.298 68.522 59.554 25.024 

Hurda (Ton ) 5.000 6.000 8. 000 4. 000 

Toplam: 
Fiili tüketim (Ton) 95.679 112.409 121.704 58.138 

Mevcut kapasite miktarı, Türkiye geneline ve 

kuruluşlara göre ayırıma tabi tutulduğunda aşağıdaki sonu;lar 

elde edilmektedir. 
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Ürün Sınıflamasına Göre Kapasite 

Silgi edlnllebilen 11 kuruluşunda İçinde bulunduğu 

Türkiye Alüminyum Sektörünün tahmini kurulu kapasitesi ürün 

sınıflandırılmasına göre şu şekildedir: 

TABLO: 2 

ÜRÜN SINIFLAMASINA GÖRE KURULU KAPASİTE 

Ham Alüminyum -Birincil 
-ikincil 

Yassı mamülleı—Levha 

Folyo 
Ekstrüzyon mamulleri 
iletken 
Parça döküm 

Toplam 

Kurulu Kapasite (Ton/Yıl) 
(1986 yılı itibariyle) 

60.000 

15.000 

60.000 

10.000 

60.000 
55.000 
AO.000 

290.000 Ton/Yıl) 

B. üretim Tekniği 

Sektördeki üretim teknikleri ve yöntemleri, 

aşağıda belirtilen ana gruplar halinde izah edilmiştir: 

Sıvı Alüminyum: 

Alüminyum üretim Yöntemi: 

Boksit Cevheri, Bayer Prosesine göre çalışan 

alümina tesisindeki Hammadde Hazırlama Bölümü, Otoklav-Kırmızı 

Çamur Bölümü ve Dekompozisyon Bölümlerinden geçerek kolsine 
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alümina haline dönüştürülür. Elde edilen alümina, Hall-He-ault 

prensibine göre çalışan ve her birinde 62 adet elektroliz hüıresi 

bulunan dört adet, elektrolizhanede (Toplam 248 hücre) 100 KA akım 

şiddeti ve 4.52 voltda çalışma gerilimi ile elde edilen 9K5- 
o 

965 C ısıda, kriyolit içinde çözünmüş alüminanın iyonlırına 

ayrılarak saf alüminyumun katod’da ergimiş durumda toplaımcsı 

şeklinde elde edilir. Hücrelerden ve kumla vakumla emilen sıvı 

alüminyum potalara alınır ve dökümhanede kalıplara dökülerek 

dondurulur. 

- İleriye dönük Teknolojik gelişmeler 

Proseste değişiklik yapılamaz, ancak bezi 

enstrümanda modern teknoloji adapte edilebilir. Ayrıcc son 

ürünler olan hadde ürünlerinin üretiminde teknolojik gelişnelere 

uyulabilir. Enerji tasarruf tedbirleri alınabilir. 

Yassı mamüller (Hadde Ürünleri): 

Yassı mamüllerin üretiminde Sıcak hadde, Sojuk 

hadde ve sürekli döküm yöntemleri uygulanmaktadır. Folyo ireci- 

mi, soğuk hadde yan mamulünün folyo haddeleri ve seperatörlerden 

geçirilerek, minimum 7 mikron kalınlığa indirilmesidir. 

Alimunyum Parça Döküm: 

Döküm mamullerinin üretim yöntemleri: 

a) Gravite (Kokil) Döküm. 
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b) Alçak Basınçlı (Kum) Döküm 

c) Yüksek Basınçlı (Pres) Döküm 

Ekstrüzyon ürünleri: 

Çeşitli çaptaki metal veya alaşım ingotlarının 

yüksek basınç altında belirli bir kalıptan geçirilerek istenilen 

şekillerdeki kesitlerin alınması ile ekstrüzyon mamülleri elde 

edilir. 

Ekstrüzyon ürünleri genellikle korozyona karşı 

korunma, elektrik izolasyonu, aşınma mukavametini artırma ve 

boyanmaya uygun bir zemin oluşturma yönünden anatik oksidasyona 

tabi tutulurlar. 

İletkenler: 

Alüminyum iletken üreten üretim tesisleri 

genellikle 3 üniteden oluşur: 

Sürekli Döküm Haddeleme ünitesi, 

Tel çekme ünitesi 

İletken örme Ünitesi 

Sürekli Döküm Sistemi ile elde edilen alüminyum 

filmanisler çeşitli kesitlerde iletken üretimi için tel çekme 

[ 
makinalarından geçirilir. Tel eğirme çoklu bükme makinalarında 

işlem tamamlanır. 

* 
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Birim üretim girdileri: 

TABLO: 3 

ETÎ8ANK SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM İŞLETMESİ MÜESSESESİ ÜRETİM GİRDİ.ERİ 

Girdiler 
Alaşımsız 
Külçe 

Profil Soğuk 
Levha 

Metalik 

Folyo 
Kağıt 
Folyo 

Hammadde Ton/Ton 1,15 1 , 49 1 ,20 1 .74 1 , 08 
Fuel-Oil Ton/Ton 0,49 - -

- -

Elektrik KWh./Ton 94 2, 07 4.91 1977 929 

işçilik Yay/Ton 0,69 14, 50 2,85 15, 06 14,27 

C. Teknoloji Seviyesi 

Türkiye’de kullanılan alüminyum teknolojisiıin 

çeyrek yüzyıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 1956 yıllarında kü;ük 

ve az sayıda atölyelerde (genelde 100 ton civarında alüminyım) 

işlenmekteydi. Dayanıklı tüketim malları üretimin.n 

başlatılmasıyla birlikte, alüminyum uç ürünlerine duyu.an 

ihtiyaçda artmıştır. 1970'li yıllarda ise Otomotiv Sanayidıki 

gelişme, alimünyumun teknoloji sinin önemini daha da arttırarık, 

talebi hızlandırmıştır. Bu gelişmeler sonucu, 1970 yılııda 

kullanım 20.000 ton’a ulaşmıştır. 

Türkiye'de bütün boyutları ile alüminyum 

sektörünün kurulması ise 1974 yılında başlamıştır. Bu yı.da 

Etibank Alüminyum Tesisleri ilk kez Yurdumuzda metal alünin'um 

üretmiştir. Altmışbin ton/Yıl kapasiteli Seydişehir Alimün’um 

Tesisleri, teknolojiye uygun Seydişehir’in Mortaş Doğcnkızu 

boksit cevherine dayalı olarak üretim yapmaktadır. Teıis 
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üretimleri 1977 yılında 51.000 ton’a ulaşmıştır. Ancak daha 

sonraki yıllarda yeterli enerji verilememesi ile üretim yarıya 

düşürülmüştür. 

1985 yılında 5A.000 ton metal alüminyum 

Seydişehirde üretilerek büyük kısmı diğer alüminyum 

işleyicilerine verilmiş, kalan miktarda, hadde tesislerinde 

işlenerek, hadde ürünü olarak piyasaya sürülmüştür. 

Alüminyum sektöründe en büyük özel Sektör kuruluşu 

olan Nasaş A.Ş. 1973 yılında üretime geçmiştir ve ilk kuruluş 

döneminde A.000 ton/yıl levha ve 2.000 ton/Yıl folyo üretimi 

öngörmüştür. 1985 yılında ise NASAŞ 30.000 ton/Yıl levha ve 

çıplak folyo üretimine ulaşmıştır. 1985 yılında üretilen ham 

alüminyum ihtiyacı karşılamadığı için 66.000 Ton ham Alüminyum ve 

alimünyüm yarımmamülleri de dış alım yoluyla sağlanmıştır. 

Yurdumuzda alüminyum kullanma alışkanlığı 

yerleştikçe, kişi başına alüminyum tüketimi artmaktadır. Ancak, 

kişi başına alüminyum tüketiminde dış ülkelere göre oldukça 

geride olduğumuz da bir gerçektir. 
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D. üretim Maliyetleri 

TABLO: A 

TÜRKİYE’DE ALÜMİNYUM ÜRETİM MALİYETLERİ 

(Özellikle NASAŞ Dikıate 
Alınmıştır) 

Girdiler Birim Miktar 

Külçe-lngot Ton 1,099 
Katkı Malzemeleri Kg. 6, 
Elektrik Kwh. 122 
Yakıt Kg. 195 

İşçilik TL. 15.882 

İşletme malzemesi TL. 7.826 

Yedek parça TL. 3.294 

Değerlendirilmiş Soğuk Levha : 

Döküm Rulosu Ton 1,450 
Elektrik KWh. 757 

İşçilik Kg. 140 

Yakıt TL. 14.431 

Yedek parça TL. 3. 348 

İşletme malzemesi TL. 16.342 

Çıplak Folyo : 

Soğuk hadde Rulosu Ton 1 , 390 
Elektrik Kwh. 1 .251 

Yakıt Kg. 113 

İşçilik TL. 27.614 

Yedek Parça TL . 8.016 
İşletme Malzemesi TL. 52.315 

Değerlendirilmiş Folyo 

Çıplak Folyo Ton 0.634 

Kağıt Ton 0.363 

Polietilen Kg. 74 

Lak Tutkal-Mürekkep Kg. 57 

Kimyevi maddeler Kg. 55 

Elektrik Kwh 493 

Yakıt Kg. 314 

İşçilik TL. 65.124 

İşletme Malzemeler TL . 15.168 

Yedek parça TL. 3.337 
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E. Finansman 

Nasaş ve diğer özel sektör kuruluşları özel finans 

mekanizmalarına başvurmaktadırlar. Etibank ise daha ziyade kamu 

finans mekanizmalarını işletmektedir. 

F. Kalite 

Üretilen mamullerin kalitesi her geçen gün daha 

ileriye gitmektedir ve son zamanlarda kalite standartları tesbit 

edilirken, özellikle AET ülkelerindeki standartlar dikkate 

alınmaktadır. 

G. istihdam 

TABLO: 5 

ALÜMİNYUM üreten KURULUŞLARDA IstIhdam DURUMU 

işçi Personel Toplam 

Etibank Seydişehir 5776 405 6181 

Nasaş 590 247 837 

Rabak A 58 130 588 

Fen Iş Alümünyum 450 50 500 

3A Alümünyum 17 8 25 

Ara Alümünyum Rad 70 - 70 
Eltem Basınçlı Döküm 80 - 80 
Cevher Döküm 196 - 196 

Zatel Pres Döküm 62 13 75 

Zamal Basınçlı Döküm 80 - 80 

Teknik Alümünyum 36 10 46 
Türk Kablo 354 99 453 

Aksan 292 43 335 

Aykim 70 23 93 

Diğer Kuruluşlar 844 106 950 

Toplam 9. 175 1 . 134 10.309 

* 1986 yılı rakamlarıdır. 
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2. Tüketim-Yurtiçi Talep 

A. Yurtiçi Alümünyum Talebi 

Alümünyum ve alaşımları olan yurt içi talep y.llar 

itibariyle şu şekildedir. 

TABLO: 6 

ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARI YURT İÇİ TALEBİ 

1983 1984 1985 1986/6 ay 

Ton Ton Ton Ton 

Etıbank üretimi (Ham)30.381 37.887 54.150 29.114 
İthal edilen ham 
Alüminyum 60.298 68.522 59.554 25.024 
İthal edilen mamul 5.752 3.154 6.190 3.213 

Toplam 96.431 109.563 119.894 57.351 

İhraç edilen 
Alümünyum (-) 122.635 27.247 29.488 14.5J5 
Yurtiçi talep 73.796 82.316 90.406 42.7*6 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden, y.llık 

talepteki artış hızının $10 civarında olduğu gözlenmekte ve bu 

artışın önümüzdeki projeksiyonunun aşağıdaki gibi olacağı tahmin 

edilmektedir. 

TABLO: 7 

TÜRKİYE’DE ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARI YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU 

1987 1988 1989 1990 1995 2)00 

Yurt 

(Bin 
içi talep 
Ton) 

100 110 121 132 160 '00 
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TABLO: 8 

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA ALÜMİNYUM TÜKETİMİ 

Yıllar Nüfus 

(Bin ) 
Alümünyum 
Tüketimi 

(Ton) 

Kişi başına 
Tüketimi 

Kg./Kişi 

1973 38.200 A9.8A6 1 . 30 
197A 39.000 50.6A6 1 . 30 

1975 A0.000 57.010 1 A3 

1980 AA. 388 AA.800 1 . 00 

1985 50.306 90.A06 1 .80 

3. Dış Ticaret 

Türkiye’nin genel alüminyum ve alüminyum mamulleri 

ithalatının % 90-95 'ini ham alüminyum oluşturmaktadır. 

AET ülkelerinden yapılan alüminyum ve mamulleri 

ithalatındaki payı £ 65'lerden (1983 ), % 26'lara (1986 ilk altı 

ayı) düşmüştür. AET ülkelerine yapılan ihracatın genel 

ihracattaki oranı ise 1983 yılında 1.9'dan, 1986 yılında 

5i 8.7’ye çıkmıştır. 

AET ülkeleriyle yapılan alüminyum ve mamulleri ihracat 

ve ithalat dengesi ise aleyhimizedir. Fakat yıllar itibariyle 

lehimize bir gelişme görülmektedir. 

■ 
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XI. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERlNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE MAL BAZINDA, GTlP’LERÎ iTÎBARlYLE NE YÖNDE VE NASIL 
etkileneceğinin belirlenmesi, gümrük IndîrImlerInIn ve 
OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKlLERl: 

Kısaca durumun değerlendirilmesi yapılacak olursa, alüminyum 

ürünleri 22 yıllık listelerde yer almaktadırlar. Tam üyelik 

oluşumunda, 22 yıllık listeler uygulanırsa, gümrük vergileri 

1995'de sıfır olacaklardır. Üçüncü ülkeler için ise V:OTO Vergi 

hadleri geçerli olacaktır. 

III. SEKTÖRÜN MEVCUT SORUNLARI VE TÜRKÎYE'NÎN AT'NA TAM ÜYELÎĞI 
HALÎNDE SEKTÖRLERLE iLGtLÎ ALINMASI GEREKEN POLlTlKA 
TEDBİRLERİ 

1. Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi: 

Türkiye alüminyum sektörünün AET ülkeleri ile rekabeti 

açısından; külçe alüminyum fiyatlarının dünya fiyat ve maliyet 

düzeyinden temini sağlanmalı, yurt içi fiyatları bu düzeyde 

tutulmalı, ham külçe alüminyum ithalatındaki "Mucfiyet" 

uygulaması sürdürülmelidir. 

Dünyadaki emsalleri gibi birincil alüminyum üretiminde 

elektirik enerjisi Devlet torafındon sübvanse edilmelidir. 

Genelde alüminyum endüstrisi enerji yoğun bir teknolojiye 

sahiptir. Bu açıdan gittikçe artan enerji maliyetlerini 

dengelemek bakımından, 

Yarı mamul ve mamul üretiminde faaliyet gösteren 

entegre tesislere elektirik enerjisinde. demir, çelik sektöründe 
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olduğu gibi indirimli tarifeler uygulanmalıdır. 

Akaryakıt enerjisi olarak kullanılan fuel-oil ve 

motorinin dünya fiyatları ile temini sağlanmalıdır. 

Sektörde genel manada yaşanmakta olan yüksek finansman 

giderlerinin azaltılması amacıyla, düşük faizli ve uzun vadeli 

krediler sağlanmalıdır. 

Sektörde halen faaliyette bulunan yaklaşık 320 kadar 

küçük sanayi kuruluşu milli bir alüminyum sektörü politikası 

doğrultusunda gruplaştın İmalı ve konulacak kalite standartları 

doğrultusunda üretim yapmaya zorlanmalıdır. 

T.S.E. bünyesinde özel çalışmalar yapılarak, 

denetleme birimleri kurulmalı, 

Bu bünyede mütalaa edilen ambalajlama 

malzemelerine yönelik olarak özel bir enstitü kurulmalı, 

" - Kamu ve özel sektör kuruluşlarının iştirakiyle 

özel statüye sahip bir "Alüminyum Araştırma ve Geliştirme 

Enst.itü"sü kurulmalı, 

Türkiye'de Alüminyum Sanayicileri Derneği, kamu 

Sektörününde katılmasıyla, bu sektörü gerçekten temsil edebilecek 

rasyonel bir yapıya kavuşturulmalı, 
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Kalite Standartları tesbit edilirken, muhakkak AET 

ülkelerindeki Standartlar dikkate alınmalıdır. 

Türkiye’de Sektörün kurulu kapasitesi ve yatırım 

porjeksiyonları ile ulaşılacak kapasite yurt içi talebinin 

muhtemel porjeksiyonlarının üzerinde olduğundan, sektörün 

yaşayabilmesi şansı ancak ihracat yapabilmesi ile mümkündür. 

Bu nedenle; Alüminyum teknolojisi yönünden, kullanılan 

diğer ilk maddelerle, yardımcı maddeler, işletme ve destek 

malzemelerinin ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin oranları 

rekabet edilebilecek makul seviyelere indirilmelidir. 

Alüminyum hammadde, yarı mamul ve mamul ihracatı, 

özellikle de katma değeri yüksek ürünler açısından rekabet şansı 

yaratacak ve bunu sürdürebilecek tedbirlerle desteklenmelidir. 

Yine yukarıda belirtilen nedenden dolayı alüminyum 

sektörü Türkiye’de çok iyi izlenmeli, beş yıllık plan 

projeksiyonları da dikkate alınarak, yeni yatırımlara nazoran, 

daha az yatırım maliyetleriyle gerçekleştirilebilecek kurulu 

tesislerin tevsii teşvik edilmelidir. 

Alüminyum ekstrüzyon ürünlerinde önemli bir yeri olan 

kalıp üretimi ve temini organize edilerek, bir merkezde kurulmalı 

ve sektöre hizmet verilmelidir. 
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Yatırım teşvik belgesine haiz yatırımcılara tanınan 

gümrük vb.’den muaflı alüminyum ve alüminyum alışımları mamülleri 

temininin ithalat yerine yerli üreticilerden temin edilmesi sağ¬ 

lanmalıdır . 

AET'ye üye ülke firmalarının yüksek kapasitede üretimin 

getireceği maliyetlerin düşülmesi avantajından yararlanarak 

damping yönetimine başvurmaları ihtimaline karşılık, gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

Türkiye’de teknolojik yönden sektör kuruluşlarının 

bünyelerinde olumlu bir potansiyel mevcuttur. AET ülkeleri 

karşısındaki şansımızın ve sektör olarak başarımızın bu 

potansiyelleri aynı potada, milli bir alüminyum endüstrisi olarak 

birleştirilebilmekten geçeceği kanısındayız. 

Alüminyum ve alaşımları sektöründe, bugün Türkiye'de 

yaklaşık 350 civarında kuruluş bulunmaktadır. Ancak, toplam 

üretim kapasitesinin $ 85 ila % 90'ının 10-12 kuruluşta 

toplandığı gözlenmektedir. 

1986 yılı rakamları baz alınarak yapılan 

değerlendirmede, Sektörde 70 Milyar TL.sı dolayında ödenmiş 

Sermaye bulunduğu tahmin edilmektedir. Tahsis edilmiş olan, 

Sermaye içinde, yabancı Sermayenin payı # 1 civarındadır. 

Alüminyum sektöründe, birincil alüminyumda Etibank 

Seydişehir Alümünyum Tesisleri tek üretici durumundadır. Tesisin 
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yıllık kapasitesi 60.000 tondur. Tesisin kapasitesini artırmak 

için, tevsii çalışmaları düşünülmekle birlikte yeni tesislerin 

yüksek amortismanı nedeni ile, bugün için tevsiin ekınonik 

olmadığı görülmektedir. Ekonomik olduğunda çalışmalar hızlandırı

lacaktır . Diğer taraftan yassı ürünler, döküm, iletkenler ve 

ekstrüzyon ürünlerinde, 1987-1990 yılları arasında 10.250 ton, 

1990-2000 yılları arasında ise 90.000 tonluk bir kapasite artışı 

(Tevsii ve yeni yatırımlardan gelen) söz konusudur. 

2. Alınması Gereken Politika Tedbirleri 

Türkiye alüminyum sektörünün özellikle AET ülkeleri ile 

rekabeti açısından külçe alüminyum fiyatlarının dünya fiyat ve 

maliyet düzeyinden temini sağlanmalıdır. 

Kalite standartları tesbit edilirken, bilhassa AET 

ülkelerindeki standartlar dikkate alınmalıdır. 

AET’ye üye ülke firmalarının yüksek kapasitede 

üretiminin getireceği maliyetlerin düşülmesi avantajından 

yararlanarak damping yöntemine başvurmaları ihtimaline karşılık 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Türkiye’de teknolojik yönden sektör kuruluşlarının 

bünyelerinde olumlu bir potansiyel mevcuttur.AET ülkeleri 

karşısındaki şansımızın ve sektör olarak başarımızın, bu 

potansiyelleri aynı potada, milli bir alüminyum andüstirisi 

olarak birleştirebilmemize dayandığı kanısı cğırlık 

kazanmaktadır. 
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KURŞUN, ÇİNKO, ANTİMUÂN VE KADMİYUM 
Ö.l.K. ÖZET RAPORU 



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

1 . Üretim 

A. Kurulu kapasite 

Ana mallar itibariyle, kapasite kullanımları Tablo 

1'de belirtildiği şekildedir. 

TABLO: 1 

KAPASİTE, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 

Mevcut Kapasite Kullanımı {%) 
kapasite   

Ürün Adı (Ton) 1983 198A 1985 1986 

Antimuaaiı kurşun 12.A7A 33. 6 A2.0 56. 5 67. 3 

Kurşun 3 . 119 - - -
-

Külçe Çinko 33.650 AA. 6 59.2 66.0 37. 2 

Çinko-Kurşun 
Kons. 20.000 A0.0 65. 0 75.0 90. 0 
Antimon 875 35.0 25.0 A2.5 7A.8 

Kadmiyum 152 19.8 2 A. 7 25.7 A.6 

üretim Tekniği ve Teknoloji seviyesi 

Çinko Liretim Teknolojisi 

Çinko cevherlerinden çinko, Pirometalurjik /e 

Hidromelolurjik proseslerle üretilir. Oksitli cevherlere 

uygulanabilen proses Hidrometalurjik proses olup, ÇlNKUR’da 

uygulanan bu prosesler şu kademelerden ibarettir. 

962 



Waelz Prosesi 

Prosesin esası, cevher zenginleştirme prosesi 

olup, oksitli ve karbonatlı cevherlerdeki çinkonun, 70 metre 

boyunda, 4,34 metre iç çapındaki ateşe mukavim tuğla ile astarlı 

fırınlarda 1200-1300 c de karbonla redüklenerek $60-65 çinko 

ihtiva eden Zno halinde zenginleşmesidir. 

Waelz oksit denilen bu Zno’in ihtiva ettiği klor 

ve florun eliminasyonu ve yoğunluğunun artırılması için 36 metre 
o 

boyunda ve 2,6 metre iç çapında tuğla astarlı fırınlarda 950 

C.de muameleye tabi tutulur. Fırını terk eden klinker 6 ton/h ve 

14 ton/h kapasiteli iki bilyalı değirmende 200 mesh'e 

öğütüldükten sonra pnomatik olarak betondan yapılmış ve herbiri, 

4000 ton’luk 2 adet kabin silolarına basılır. öğütülen klinkere 

kalsin adı verilir. 

Leach prosesi 

Waelz ürünü olan kalsin’in, içerisindeki çinkonun 

alınması amacıyla sülfat asidiyle muameleye tabi tutulmasıdır. 

Leach işlemi birbirine seri olarak bağlı, herbiri 90 m3 hacminde 

olan tanklarda yapılır. Tankların iç cidarları aside mukavim 

tuğla ile astarlanmış olup, proses 80’-85’C de 10 saatte 

tamamlanır. Prosesin sonunda katı-sıvı fazlarına ayrılır. Sıvı 

olan 140-145 gr./lt. çinko ihtiva eden Zn So , solüsyonu arıtma 
4 

prosesine tabi tutulmak üzere arıtma tanklarına, ortalama $17 pb, 
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^15 Zn ihtiva eden katı kısım ileride çinko ve kurşunin 

değerlendirilmesi için stoklanır. 

Arıtma Prosesi 

Liç mahsülü ZnSoA solüsyonu, liç işlemi esnasııda 

sülfatları haline geçen elementleride ihtiva eder ve bunLar 

elektrolizde olumsuz etkiler yaparlar. Bunların eliminasyonu için 

ZnSoA sölüsyonu iki kademeli arıtma işlemine tabi tutulur. 

Arıtma işlemi herbiri 150 m3'lük içi aside mukavim tuğla asta"lı 

beton tanklarda yapılır. I.Kademede 1,5-2 saate 80-85'c.de kotalt 

ve nikel arıtılır. II. Kademede 60- 65’c.’de 1 saatte kadmiyum 

arıtılır. Arıtmalar çinko tozuyla yapılır ve bakır sülfat arsenik 

trioksit yardımcı reaktif olarak kullanılır. Arıtma işlemi 

tamamlanan pulp, pres filtrelere verilir. Arıtma işlemi sonmda 

1A0-150 gr./lt. Zn ihtiva eden saf ZnSoA Solüsyonu elektro:ize 

verilmek üzere 2 adet A00 nı3'lük tanklarda stoklanır. Ar:tma 

kekleri kadmiyum üretimi ve bakır üretimi ünitelerine gönderi.ir. 

Elektroliz Prosesi 

Arıtılmış ZnSoA Solüsyonu (Nötral Solüsyon) 

elektriğin etkisiyle Zn++ ve So iyonlarına ayrışır, ve çinko 
-A 

metalik halde katotda birikir. 

Zn.SoA solüsyonu doğru akımla elektroLiz 

edilmektedir. Bunun için doğru akım üreten 750 volt, 2000 anper 

gücünde 2 adet redresör mevcuttur. Elektrolizde herbiri 3,6 m3 
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hacminde 196 hücre mevcuttur. Hücreler betondan imal edilmiş 

olup, içleri kurşun kaplıdır. Elektrolize çinko, sülfat 

solüsyonu, elektrolizi tamamlanan Spent Solüsyon ilave edilerek 

verilir, elektroliz besleme solüsyonu 60-65 gr/lt. Zn ihtiva eder 

elektrolizi terkeden solüzyon 50-55 gr/Lt. Zn ihtiva eder ve bir 

kısmı Leach’te ham asitle karıştırılarak leach prosesinde 

kullanılmak üzere leach ünitesine gönderilir. Elektrolizde... 2k 

saatlik peryodlarla katotlar ayrılır. Sıyrılan katotlar 7, 3ı>fcpn/h 

kapasiteli 800 kw’lık Ajax endüksiyon fırınında eritilerek 25 

kg.lık kalıplara dökülür ve bunların 20 adedi bir araya 

getirilir 1 ton olarak paketlenir, ve piyasaya arz edilir. 

Kadmiyum üretim teknolojisi: 

Dünyada kadmiyum üretimi, çinko, kurşun ve bakır 

üretimi yan ürünlerinden yapılır. Çinkur'da çinko üretiminin yan 

ürünü olarak üretilen kadmiyumun başlangıcı, arıtma , ünitesi 

artığı olan arıtma kekleridir. 

Tatbik edilen proses şu kademelerden ibarettir. 

1- Kadmiyum liçi, 

2- Arıtma 

3- Kadmiyum Çöketme, 

A- Kadmiyum ergitme 
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1- Kadmiyum liçi; 

Çinko üretim kademesinde arıtma prosesi art.ğı 

olan keklerdeki kadmiyum solüsyona almak için bu kekle sülfi-ik 

asit muamele edilir. Proses batch usulü olup, 50 mî’lük çi 

kurşun astarlı ve iç cidarı aside munkavim tuğla ile örülnüş 

beton tanklarda yapılır. Proses sıcaklığı 30-85 C. ve ortam 

yoğunluğu 1500-1600 gr./Lit'dir. Elekti olizden alman spent aside 

sürekli keklerin atılmasıyla sölüsyon kadmiyumla zenginleşir, ve 

pulp, pres filtrelerine verilir. Solüsyon, kadmiyum arıtmo 

tanklarına, kek,' bakır değerlendirme tesisine gönderilir. 

Arıtma 

Pres filtrelerden olınon 20-30 gr/lt. Kadm:yum 

ihtiva eden solüsyon İçindeki kurşunun arıtılması için stronsiyum 

karbonatla muameleye tabi.tutulur. Arıtma işlemi 50 mS’lük taıkto 

55-60’ c. de yapılır. Arıtma işlemi tamamlanan solüsyon pres.ere 

verilir,solüsyon çökeltme tankına olınır. 

Kadmiyum Çökeltme 

Solüsyonda mevcut kadmiyumun çinko tozıyla 

çökeltllmesl ve *80 Kadmiyum ihtiva eden çökeleğin side 

edilmesidir. Elde edilen çökeleğe kadmiyum sponge odı verili* ve 

briket maklnasıda briket haline getirilir. Çökeltme işleminden 

orta kalan çinkoca zengin solüsyon, çinko liçi tesisine 

gönderilir. 
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Kadmiyum Ergitme 

Kadmiyum briketteki kadmiyumun metalik hale 

getirilmesi için, briketin Sodyum hidroksitle ergitilmesidir. 

İşlem 500 kg. kadmiyum eriyiği kapasiteli fırınında dUşllk 

sıcaklıkta yapılır.Ergitme sonunda, akıcı bir curuf, curuf ve 

tabanda kadmiyum metali elde edilir. Yüzeydeki curuf temizlenerek 

biriken metal kalıplara dökülür, paketlenir, satışa arz edilir. 

Antimon Üretimi teknolojisi 

Antimuan yatakları jeolojik açıdan silon tipi 

olduklarından, üretim planlaması yapmak bir hayli güçtür. Ayrıca 

faydalanmaların fazla olması, üretim maliyetini arttırıcı bir 

faktör olmaktadır. Faydalanmanın fazla olması, tahkimat 

giderlerinin artmasına, fay nedeniyle atım olduğundan damarın 

tekrar bulunabilmesi için fazladan galeri açılmasına neden 

olmaktadır. Türkiye’de antimuan üretimi, yeraltı işletme 

yöntemleriyle yapılmaktadır. önce ocaktan çıkarılan cevher ile 

elle, zengin ve fakir cevherin mümkün olduğu kadar birbirinden 

ayrılması suretiyle zenginleştirilir. Bu safhada zengin cevher 

parça olarak satılabilmektedir. Düşük tenerlü cevher ise 

flotasyon tesislerinde zenginleştirilir ve konsantre olarak 

satışa arzedilir. Sülfürlü bir cevher olan antimonitin 

zenginleştirilmesi, diğer antimon cevherlerine kıyasla daha iyi 

sonuç vermektedir ve önemli oranda, daha verimli olmaktadır. 
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Regülüs elde edilmesi ancak birkaç safhadan sorra 

mümkün olabilmektedir. 3-15 Cm. boyutlu ve en az $10 Sb tenörlü 

parça cevher yüksek f ırında-diğer adıyla indirgeme fırını veya 

dik izabe fırınında-işlem görerek metal X (Antimon içeriği $ 

99,6’dan az) haline gelir. Daha sonra, elde edilen metal reverter 

fırınında biraz daha saf hale getirilir.Son olarak da rafine 

işleminden geçirilip regülüs (en az $99,6 Sb içeren antinon 

metali) elde edilir. 0-3 Cm. boyutlu ve en az $10 Sb. tenörlü 

cevher ise, döner fırında işlem görerek antimon oksit reverter 

fırınına verilir. En son olarak rafine fırınına verilen metalcen 

regülüs elde edilir. Talep olduğunda, metal elde etme prosesirin 

bir ara ürün olan antimon oksit de satılmaktadır. 

D. üretim Maliyetleri (500.000 TL./Ton) 

TABLO: 2 

Kurşun ($ olarak ) 

Hammadde ve yardımcı madde 83 
Elektrik Enerjisi 
Öteki Enerjiler 
İşçilik 11 
öteki girdiler 5 

Ara toplam 99 
Amortisman 1 

100 

Finans Satış vb. 

Toplam maliyet 100 



UBLû: "T 

Antimuan (1.500.000 TL./Ton) olarak) 

Hammadde ve yardımcı madde 68 
Elektrik enerjisi A 
Öteki enerjiler   
işçilik 25 
Öteki girdiler 2 

Ara toplam; 99 
Amortisman 1 

Sınai Maliyet 100 
Finans satış vb. 

Toplam maliyet 100 

TABLO; A 

Çinko, kadmiyum (1.000.000 TL./Ton) (İ> olarak) 

Sınai Maliyete göre 

Hammadde ve yardımcı madde A7,A 
Elektrik enerjisi 2A,0 
Öteki enerjiler 2,0 
IŞÇÎLÎK A,9 
öteki girdiler 1A,3 

Ara toplam 92,6 
Amortisman 7,A 
Finans satış vb. 

Toplam maliyet 100,0 
Ticari Maliyete göre 

Hammadde ve yardımcı madde A3,6 
Enerji-yakıt 22,1 
Öteki enerjiler 1,8 
işçilik A,5 
Diğer giderler 13,1 

Ara Toplam 85,1 

Amortisman 6,9 
Finans satış vb. 8,0 

Toplam maliyet 100,0 
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2) Tüketim Yurt îçi Talep 

TABLO: 5 

TÜKETÎM, YURT İÇİ TALEP 

(Ton olarak) 

Yurtiçi 
Mevcut 

Ürün ismi talep 1987 1988 1989 1990 

Kurşun 18.000 20.000 22.000 2A.000 26.000 

Çinko 50.000 55.000 60.000 66.000 73.000 
Antimuan 200 220 2A0 260 290 

Kadmiyum - - -

3) Dış Ticaret 

A. İthalat 

TABLO: 6 

KURŞUN İTHALATI 

1983 198A 1985 1986 (5 ay) 
Kurşun         

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

(Ton) (Mil $) (Ton) (Mil$) (Ton) (Mil$) (Ton) (Mil$) 
Kurşun 
"Ham" 8.736 A.A33.7 1 0.179 A.996.6 16.A79 7.968.8 6.371 9A58.0 
Kurşun 
"Hurda" - - - - 19 8,6 20 3,0 
Kurşun 
"Tel Prof il"1 A,3 3 5,5 3,3 
Kurşun 
"Levha yaprak"- - 1A5 101,9 - 0,8 6A 91,0 
Kurşun 

"ince yaprak" - A,3 1 5,2 1 5,2 

Kurşun 
"Borular" -0,A 7 -

Toplam:8.737 A.AA2.8 10.3A0 5.109.1 16.A99 7.986,7 6.A55 9,552,0 
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TABLO: 7 

ÇÎNKO İTHALATI 

1983 1984 1985 1986 (5 ay) 
Çinko         

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

(Ton) (Mil$) (Ton) (Mil $) (Ton) (Mil $) (Ton) (Mil $) 

Elt. Çinko 
"Ham Külçe" 

7.386 6.012.3 15.868 15.800,3 22.222 19.118,2 12.526 9.028.0 
Elt Çinko 
"Ham-Diger" 

96 38,5 - 0,1 4.728 4.020,5 300 216,0 
Çinko 
"Ham Külçe" 

478 433,9 2.407 2.438,3 613 684,8 1.704 1.353.0 
Çinko 
"Ham Diğer" 

1 4,7 100 108,2 9 12,4 10 11,0 

Çinko 
"Çubuklar" 

0.005 - 0,6 -
Çinko 
"Teller" -0,3 9 13,4 49 76.1 
Çinko 
"Levhalar"1 1,8 - 0,7 - -
Çinko"Tozu"29 59,2 23 34.0 16 28,4 10 18,0 
Çinko"Borular" 

- - - 0.9 - 0,5 

Çinko"Borular” 
-0,3- 0,7 - 1,3 - 4,0 

Toplam:7.941-6.550,9-18. 407-18.396,4-27.637-23,942,2-14,550-10,630,0 
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B. ihracat 

TABLO: 8 

KURŞUN İHRACATI 

1983 1984 1985 1986 (5 ay) 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

(Ton) (Mil$) (Ton) (Mil$) (Ton) (Mil$) (Ton (Mil. $ 

Kurşun 
"Ham" 7 6,1 5 3,7 12 9,1 2 6,0 
Kurşun ,1 

"Hurda” - 1 1,0 - _ 

Kurşun 
"Tel Profil"- - 0,9 - 0,5 
Kurşun 

"Levha yaprak"- - 3 2,9 2 1,0 - 3,0 
Kurşun 
"Borular" 107 111,6 19 26,6 1 _ 

Kurşun 
"ince Yaprak"2 1,4 1 3,0 - - - -

Toplam: 114 117,7 28 34,4 17 15,0 3 9,0 

TABLO: 9 

ÇlNKO İHRACATI 

1983 1984 1985 1986 (5 ay) 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tuta' 

(Ton) (Mil$) (Ton) (Mil$) (Ton) (Mi 1$ ) (Ton) (Milî) 

Elf-Çinko 
"Ham Külçe" 183 146, 6 12 4,7 1 , 564 1,638,9 1 .710 1794, 

Çinko 
"Ham- diğer" -

- 100 39,5 100 40, 5 -

Çinko "Hurda" -
- - - 29 29, 3 7 8,) 

Çinko "Levhalar II _ - 5 27, 6 - - -

Çinko "Borular" 15 17,6 5 11,6 - - -

Toplam: 198- 164,3- 112 -83,5 - 1,693 - 1,708,8-- 1,717- , 
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II. GÜMRÜK ÎNDÎRÎMLERÎNÎN 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 

1 . Kurşun 

Türkiye’de kurşun metali direkt olarak cevher 

kullanımından sağlanmamaktadır. Sadece cevherden çinko-kurşun 

konsantresi elde edilerek, dış ülkelere geçici ihraç yolu ile 

gönderilip metale dönüştürülerek bir kısmı yurda geri 

getirilmektedir.İhtiyacın geri kalan kısmı, ithal yoluyla ve yurt 

içinde hurda işleyen ufak çaptaki tesislerde üretilen kurşunla 

karşılanmaktadır. 

İleride direkt cevher işleyerek kurşun üretecek 

tesisler kurulduğunda yeni teknolojiler kullanılacağından, 

Avrupa'daki mevcut tesislerle rekabet edilebileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle bugün kurşun için AET ilişkiler 

çerçevesinde hazırlanmış gümrük oranlarının aynen uygulanmasında 

bir sakınca görülmemektedir. 

2. Kadmiyum 

Çinko üretim teknolojinde yan ürün olarak elde edilen 

Kadmiyum metali, miktar olarak fazla olmasa da, dahili tüketim az 

olduğundan genelde ihraç edilmemektedir. Bu nedenle, kadmiyum 

metalinin gümrük indiriminin kademeli bir şekilde uygulanması 

faydalı olacaktır. 
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3. Çinko 

ülkemizde cevherden külçe çinko üreten kuruluş ÇÎNKUR 

A.Ş.dir. Oksitli cevherlerin işlemesindeki proses gereği, kok, 

fuel-oil ve elektirik enerjisine dayalı olarak çalışan kuruluş 

da, maliyetler enerji girdi fiyatlarına bağlı olarak yüksek 

olmaktadır. Dünya çinko metal üretiminin yaklaşık % 90’ını 

sülfürlü tip cevherlerden sağlandığı için enerji girdisi yönünden 

(Kok ve fuel-Oil) avantajlı olan bu tesisler metalik Çinkoyu 

daha ucuza üretmektedirler Bu nedenle, Ortak Pazar ülkeleri ile 

çinko metali üretiminde rekabet şansı yoktur. Ancak, Çinkur 

tevsii projisinin realize edilmesinden sonra, bu tesislerdi 

sülfürlü cevher işlenmeye başlandığında, benzer teknolojiler 

kullanılacağından, bu konuda, Avrupa Ülkelerinin uyguladığ 

teşvik tedbirleri, bu sektöre de uygulandığı takdirde, AET ilr 

rekabet şansı doğmuş olacaktır. 

Mevcut tesisin üretimini devam ettirebi.nesi için, <5- 

10 yıl bir müddetle) külçe çinkoya, ÇÎNKUR’un üretimine yurt 

içinde Pazarlama imkanı verilerek (20.000 Ton/Yıl) ve bura 

ilaveten teşvik tedbirleri ve enerji girdilerinde subvansiycn 

uygulanarak, uzun süreli korunmaya alınması kaçınıLmrz 

görülmektedir. 

ı*. Antimuan 

Türkiye’de antimuan üretimi yapacak önemli yatırımlır 
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bulunması ve antimuan ithalden çok, ihraç malı olduğundan ve 

stratejik önemi bulunduğundan, bu sektörün uzun süreli korunması 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

III. TÜRKİYE’NİN AT’NA TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLERLE iLGÎLl 
ALINMASI GEREKEN POLlTÎKA TEDBİRLERİ 

1. Mevcut Politikaların değerlendirilmesi ve alınması 

gereken politika tedbirleri 

ülkemizin gelecekte ekonomik yönden daha sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması için, AET’ye bu sektörlerde daha planlı ve 

uyumlu bir yaklaşımın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bunu 

gerçekleştirmek için de, muhakkak bazı fedakarlıkları da göze 

almak gerekecektir. 

ürünlerimizin iç ve dış pazarlarda satışını sağlayarak, 

sektörün ayakta kalabilmesi ve verimli çalışabilmesi için, 

gümrüklerin, öngörülen şekilde indirilmesinin yanısıra, halen 

AET’ye üye ülkelerde olduğu gibi bu sektörde her türlü teşvik 

tedbirleri uygulanmalıdır. 
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CIVA VE VOLFRAM 

Ö.I.K. ÖZET RAPORU 



CIVA 

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

1 . Üretim 

A. Kurulu Kapasite 

TABLO: 1 

HALIKÖY CİVA İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

Yıllar ürün Çeşidi 

Üretim 
Üretim Miktarı 

Kapasitesi (ton) 

Kapasite 
Kullanım 

Oranı($) 

1983 Civa 190 Ton/Yıl 79,764 42 
1984 Civa 190 Ton/Yıl 108,400 57 
1985 Civa 190 Ton/Yıl 151,179 80 

TABLO: 2 

KONYA ClVA İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

Üretim Üretim Kapasite 
Kapasitesi Miktarı Kullanım 

Yıllar Ürün Çeşiti Miktarı (Ton) Oranı(Ton) 

1983 Civa 100 Ton/Yıl 80,178 80 
1984 Civa 100 Ton/Yıl 73,726 74 

1985 Civa 100 Ton/Yıl 75,149 75 

B. Üretim Tekniği- 

Civa cevheri 3-5 cm ebada kırıldıktan sonra fuel- 
o 

oil ile ısıtılan döner fırında kavrulur. 585 derece C de kavrulan 

cevherdeki civa buhar halinde baca gazları ile emilir ve kondanSe 

sistemine basılır. Kondanse sisteminde ısısı atmosfer ısısına 
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düşen civa buhar halinden sıvı hale geçer ve kondanse borularınla 

stup adı verilen civalı çamur şeklinde toplanır. Kondaıte 

borularının yıkanması ile havuzlara alınan çamur, sönmemiş kinç 

ile muamele edilerek saf civa çamur’dan ayrıştırılır /e 

şişelenerek satışa arz edelecek hale getirilir. 

C. Teknoloji Seviyesi 

Civanın çevre kirlenmesine sebep olması, 19701i 

yıllarda başlamak üzere sektörü krize sokmuş, 1969 yılında 35 

$/şişe olan fiat, büyük düşmeler kaydetmiş ve sektör karlılıgnı 

kaybetmiştir. Avrupa serbest piyasasında fiat 160-200 $/şse 

civarındadır. Bu nedenlerlerden dolayı, civa sektöründe ilerye 

dönük gelişme beklenememektedir. 

D. üretim Maliyetleri 

TABLO: 3 

BİRİM ÜRETİM MALİYETLER (Ticari) TL/Ton 

İşletme ürün 198A 1985 30.6.1986 

Halıköy-Civa 3.938.A37 it.308.A36 A.972.380 
Konya-Civa 7.878.200 11.939.017 11.622.856 

Civa ticari maliyeti 30.6.1986 tarihi İtibarice, 

gider türlerine göre 56 olarak aşağıda verilmektedir. 
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Halıköy-Civa 30.6.1986 

Hammadde 
Yakıt 

Elektrik 

İşçilik 
Amortisman 

Finansmana gider payı 
Diğer giderler 

Konya-Civa 

Hammadde 
Yakıt 

Elektrik 

İşçilik 
Amortisman 

Finansman gider payı 
Diğer giderler 

0. A 

19.8 

7.0 
Al .8 

A. 1 

26.9 

100.0 (A.972.380 TL/Ton) 

0.2 

8.9 

3.7 

52. 1 
A. 1 

31 . 0 

100.0 (11,622.856TL/Ton ) 

E. İstihdam 

Civa sektöründe istihdama ilişkin veriler Tablo 

A'de verilmektedir. 

TABLO: A 

CİVA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL 

Kuruluşun adı 1983 198A 1985 30.6.19 

Halıköy-Civa işt. 

İşçi 211 222 215 216 
Memur A9 60 68 6A 

Toplam: 260 282 285 280 

Konya-Civa 1 ş t. 

İŞÇİ 253 262 26A 226 
Memur A1 35 36 3A 

Toplam: 29A 297 300 260 
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2. Tüketim - Yurt îçi Talep 

TABLO: 5 

YURTÎÇÎ TALEP MİKTARI (Ton) 

Ürün Çeşidi Mevcut Talep Yakın gelecekteki t<lep 

Civa 1 . 000 
(34.500 

şişe   
ton) 

3. Dış T icaret 

A. İthalat 

Civa ithalatı yapılmamaktadır. 

B. İhracat 

TABLO: 6 

İHRACAT MİKTARLARI 

1983 1984 

Îşletme-Ürün Ton Tutar $ Ton TutarS 

Halıköy-Civa 
Konya-Civa 

17,250 145.000 112.125 ' 958.S34 

1985 30.6.1986 

Ton Tutar $ Ton Tutar S 

Halıköy-Civa 
Konya-Civa 

138,000 
37,500 

1.108.780 51,750 337.500 
293.404 
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II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT"YE UYUMUN YERtNE GETÎRMESÎ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTÎP'LERÎ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKÎLERİ: 

Ülkemizde, yurt içi talebinin toplam üretime göre 15 

seviyesinde oluşu ve sektörün daha çok ihracata yönelik olması 

nedeniyle civa metalini devamlı korumanın anlamsız olduğu 

maddeler içerisinde sayabiliriz. Halen it 30 olarak uygulanan 

fiili verginin kademeli olarak sıfıra indirilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

Civa kullanımının çevre kirlenmesine neden olması ve bunun 

yerine ikame malların bulunması 1970 yılından itibaren sektörde 

fiyatların düşmesine neden olmuş, halen de bu durum aynen devem 

etmektedir. Civa maliyetimizin dünya satış fiyatlarına göre 

yüksek oluşu ve dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan 

Ispanya’nın AET üyesi oluşu, sektörde rekabet imkanlarımızı yok 

etmektedir. Ancak, AET’ye tam üye olunması halinde, yani % 30 

olan fiili gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi, yıllık civa 

üretim miktarına göre yurtiçi talebin çok düşük bir seviyede 

kalması nedenleriyle. sektörün bu günkü durumunu fazlaca 

etkilenmeyeceğinden ve ihracata da olumsuz hiç bir etkisi 

olmayacağından, uzun süreli korunmasına gerek görülmemektedir. 
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III. TÜRKİYE’NİN AT’NA TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLERLE İLGİLİ 
ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBÎRLERİ, MEVCUT POLİTİKALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBÎRLERİ 

1970 yıllarından evvel civa fiyatlarının yüksek oluşu, sana¬ 

yideki kullanma alanlarının genişliği ve ülkemizde civa üretimin¬ 

de elverişli ocakların bulunuşu, civa sektörünün gelişmesine yol 

açmıştır. 1970-1975 yıllara arasında doğanın korunması, zirai 

ilaçlamadaki aşırı zehirli durum, civanın kullanma alanlarını 

daraltmış, dünya civa fiyatlarında düşüşlere neden olmuş ve burun 

yerine sentetik maddelerin kullanılmasına başlanmıştır. 

0 yıllarda faaliyette bulunan 14 kuruluştan, Kamu1 ya ait iki 

kuruluş hariç (Halıköy-Konya) on ikisinin peyderpey kapanmasına 

neden olmuştur. Halen ülkemizde civa sektöründe kamy kuruluşu 

olan Etibank faaliyet göstermektedir. 

Dünyanın en büyük tüketicisi olan Amerika’da tüketim giderek 

azalmaktadır. Avrupa’da da durum aynıdır. AET üyelerinden Ispanyo 

ve İtalya Dünyanın en büyük üreticileri arasında olduğu gibi, en 

büyük ihracatçaları arasındadır. 

Avrupa pazarına AET’ye üye bu ülkelerin dışında, Türkiye 

Çin, Cezayir ve Yugoslavya tarafından da civa arz edilmektedir 

1978 yılında bu ülkelere Sovyetler Birliği’de eklenmiştir ve 197i 

yılından beri ihracatını durdurmuş olan bu ülke stoklarındai 

büyük miktarda malı piyasaya sürerek, fiyatları da olumsuz yöndf 

etkilemiştir. 
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1986 yılı başından itibaren ve özellikle ikinci yarısında 

gerek A.B.D.’de ve gerekse Avrupa’da civa fiyatlarının çok düşük 

seviyede ve üretim maliyetinin çok altında oluşu nedeniyle 

ihracat yapılamamıştır. 

ülkemizde civa cevheri özellikle elektirikli cihazlar 

üretiminde, boya endüstrimizde, ilaç yapımında, endüstriyel 

araçlarda ve kontrol aygıtlarında, klor ve kostik soda 

üretiminde, laboratuvarlarda, tarım kesiminde, kağıt hamuru 

üretiminde, dişçilikte ve benzeri alanlarda ve daha başka birçok 

sahalarda kullanılmaktadır. 
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VOLFRAM (SELlT) 

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

1. üretim 

A. Kurulu Kapasite 

TABLO: 1 

SEKTÖRDEKİ MEVCUT KAPASİTE KULLANIMI 

Üretim Kapas.kul. 
Yıllar ürün Çeşidi üretim Kapasitesi Mik.(Ton) oranı (£) 

1983 Şelit Konsantresi 2.983 Ton/Yıl 426 14 
1984 Şelit Konsantresi 2.983 Ton/Yıl 484 16 
1985 Şelit Konsantresi 2.983 Ton/Yıl 550 18 

Yeni rezerv tesbitleri için arama yatırımları 

sürdürülmektedir. 

B. üretim Tekniği 

Şelit cevheri uygun ebada kırılıp öğütUlcUkten 

sonra sallantılı masalarda gravite farkı esasına göre ayrılarak 

zenginleştirilmektedir. 

ileriye dönük teknolojik gelişmeler : rievcut 

tesiste üretim miktarı ve randımanın artırılması çalışmaları 

sürdürülmektedir. 
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Yeni Teknolojilere adaptasyon: Maden işlemede 

mekanizasyon ile üretimi arttırma ve maliyetleri düşürme ve sabit 

flatasyonana gitrne mümkündür. 

C. Teknoloji Seviyesi: 

Mevcut teknolojiyle istenilen üretim kalitesine 

ulaşılamayacağı anlaşıldığından, teknoloji değiştirme amacıyla 

pilot çalışmalarına başlanılmıştır. 

D. Üretim Maliyetleri 

TABLO: 2 

SEKTÖRDE BÎRİM ÜRETİM MALİYETLERİ (Ticari) TL/Ton 

ürün Çeşidi 1983 1984 1985 30.6.1986 

Şelit 
Konsantiresl 5.505.016 3.908.788 5. 267.951 2.265.048 

Şelit Ticari Maliyetinin, 30.6.1984 tarihi 

itibariyle gider türlerine göre 5^’si 

Gider Türleri 30.6.1986 <*> 

Hammade 3.0 
Vakit 2.9 
Elektrik 14.3 
işçilik 13.2 
Amortisman 29.6 

Finansman gider payı 
Diğer giderler 37.0 

1 .00 ( 2.265.048 TL/Ton ) 
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F. İstihdam 

TABLO: 3 

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL 

1933 198A 1 985 30.Z.1985 

<0 o 68 7 707 66 i 571 

Memur n 69 63 63 

T.';p İH*- / 6'+ 
  

ı /e 
  

732 63:3 

2 Tük .•»tim V u.-1 tçi Tale • P 

TABlO 6 

YURTtÇt TALEP MİKTARI (Ton) 

Ürün Çs şidi Mevcut Talep Yakın gelecekte Talep 

Şelit Konsantresi Yok Yak ın gelecekte yurt İçi talel 
olacağ ı düşUnülıı liemektedir. 

3. Dış Ticaret 

A. İthalat 

Volfram İthalatı yapılmamaktadır. 

B. İhracat 

TABLO: 5 

VOLFRAM İHRACAT MİKTARLARI 

1983 198A 

ürün Çeşidi Ton Tutar $ Ton Tutar $ 

Şelit Konsantresi 300 7B6.283 631 2.227 3*7 
1985 30.3.1936 

Ton Tutar $ Ton Tutar $ 

A39 1.092.975 AAO 732359 
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II. GÜMRÜK İNDİRİMLERİNİN VE OGT'YE UYUMUN YERİNE GETİRİLMESİ 
HALİNDE SEKTÖRÜN MAL BAZINDA, GTÎP’LERİ İTİBARİYLE NE YÖNDE 
VE NASIL ETKİLENECEĞİNİN BELİRLENMESİ, GÜMRÜK İNDÎRİMLERlNÎN 
VE OGT’YE UYUMUN MAL BAZINDA MUHTEMEL ETKİLERİ 

Şelit Konsantresi üretimi, şu anda ve yakın gelecekte yurt 

içi talebin bulunmaması nedeniyle tamamen ihracata yöneliktir. 

Yani, sektörde ithalat olmayacağından % 5 olan gümrük vergisinin 

sıfırlanmasında sakınca olmayacağı düşünülmektedir. 

III. TÜRKİYE’NİN AT’NA TAM ÜYELİĞİ HALİNDE SEKTÖRLERLE İLGİLİ 
ALINMASI GEREKEN POLİTİKA TEDBİRLERİ 

1. Mevcut politikaların değerlendirilmesi ve alınması 

gereken politika tedbirleri 

Türkiye'de şelit konsantresinin tek üreticisi 

Etibank’tır. Kurulu kapasitesi 2983 ton olan tesisin yıllık 

üretimi 600 ton civarındadır. 1979 yılından bu yana Etibank’ın 

ihracatı devam etmektedir. 

Ancak, 1979-1982 yılları arasında satış fiyatımız, 

şelit konsantresi içindeki beher Wo3 m.ton ünitesi için 100-130 $ 

iken, giderek düşen fiyatlar buğün 35-A0 $ seviyesine gelmiştir. 

Ancak şelltin piyasa fiyatı değişken bir yapıya sahip olup, zaman 

içerisinde iniş ve çıkışlar göstermektedir. 

Dünya pazarlarına volfram arzı, talepten daha fazladır. 

Amonyum paratungustat, ferrovolfram, tungstik asit, tungstik 

oksit ve sodyum tungstenin bol ve düşük fiyatlarla piyasaya 
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sürülmesi sadece bu ürünlerinin fiyatlarının düşmesine neder 

olmakla kalmamış aynı zamanda, volframit ve şelit 

konsantrelerinin fiyatlarının da düşmesine neden olmuştur. 

AET'ye bağlı ülkelerden Portekiz, Hollanda, Fransa 

İngiltere, İspanya içersinde üretim ve ihracat potansiyelin 

sahip en büyük ülke Portekiz ’dir. Etibank’ça üretilen şeli 

konsantrelerinin büyük bir kısmı Avusturya’ya ihraç edilmektedir 

Özellikle son yıllarda Çin, A.B.D. ve Avrupa’ya büyü; 

miktarlarda ve düşük fiyatla çeşitli volfram cevher ve ürünler, 

ihraç etmiştir. Ayrıca, A.B.D’deki stoklardan müsaade edileı 

sınırlara kadar tungsten konsantresi satışı yapılmıştır. 

Şelit konsantresi üretiminin pahalı olması ve 

fiyatlarının daha önceki yıllara göre çok düşük olması nedeni/le, 

bu sektörde kara geçilmesi mümkün görülmemektedir. 

Şelit konsantresi üretim maliyetinin dünya sataş 

fiyatlarına göre yüksek ve cevherin düşük kalitede oluşı, 

sektörde diğer ülkelerle rekabet imkanlarını yok etmektedir. 

Etibank Uludağ Volfram işletmesinde, maliyetlerin düşürulnes:, 

üretim rıjiktar ve randımanların arttırılması çalışmclatı 

sürdürülmekte olup, çalışmaların tamamlanması halinde relabıt 

imkanlarının artması ve AET pazarından pay alınabilmesi mimkin 

görülmektedir. 

e 
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