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1. YATIRIMIN KÜNYESİ
Yatırım Konusu

Yerli İmkanlarla Hermetik Soğutma Kompresörü Üretimini
Sağlamak

Üretilecek Ürün/Hizmet

Hermetik Soğutma Kompresörü

Yatırım Yeri (İl - İlçe)

Ankara – Gelişmiş ve Merkezi bir OSB içerisinde

Tesisin Teknik Kapasitesi

50.000 adet/yıl

Sabit Yatırım Tutarı

22.360.000 $

Yatırım Süresi

2 Yıl

Sektörün Kapasite Kullanım Oranı

%75

İstihdam Kapasitesi

55 Kişi

Yatırımın Geri Dönüş Süresi

6,5 Yıl

İlgili NACE Kodu (Rev. 3)

28.25.13 – Soğutma ve dondurma ekipmanları ve ısıtma
pompaları (ev tipi olanlar hariç)

İlgili GTİP Numarası

Yatırımın Hedef Ülkesi

84.14.30.81.90.00Soğutma cihazlarında kullanılan hermetik veya yarı hermetik
kompresörler; gücü > 0,4 kW, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar
hariç

Tüm Ülkeler
Doğrudan Etki

Yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına Etkisi

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme
Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı
Amaç 12: Sorumlu Üretim ve
Tüketim

Diğer İlgili Hususlar

Dolaylı Etki
Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler
ve Topluluklar
Amaç 17: Amaçlar İçin
Ortaklıklar

Yatırımı yapılan ürünler stratejik ürünler olup yerli üretimleri ciddi
bir döviz kaynağının ülke içerisinde kalmasına katkı
sağlayacaktır.
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Subject of the Project

Production of Hermetic Refrigeration Compressor with
Domestic Facilities

Information about the Product/Service

Hermetic Refrigeration Compressor

Investment Location (ProvinceDistrict)

Ankara – In an Special Industrial Zone

Technical Capacity of the Facility

50.000 pieces/year

Fixed Investment Cost

$ 22.360.000

Investment Period

2 Years

Economic Capacity Utilization Rate of
the Sector

75%

Employment Capacity

55 People

Payback Period of Investment

6,5 Years

NACE Code of the Product/Service
(Rev.3)

28.13.23.00.00 – Compressors for refrigeration equipment

Harmonized Code (HS) of the
Product/Service
Target Country of Investment

84.14.30.81.90.00- Compressors for refrigerating equipment: of
a power exceeding 0,4 kW: Hermetic or semi-hermetic: Other

All Countries
Direct Effect

Indirect Effect

Goal 8: Decent Work and
Economic Growth
Impact of the Investment on
Sustainable Development Goals

Goal 9: Industry, Innovation
and Infrastructure
Goal 12: Responsible
Production and
Consumption

Other Related Issues

Goal 11: Sustainable Cities and
Communities
Goal 17: Partnerships for
Purposes

Invested products are strategic products and their domestic
production will contribute to the remaining of serious source
of foreign currency in the country.
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2. EKONOMİK ANALİZ

2.1. Sektörün Tanımı
Soğutma, termodinamiğin en önemli uygulama alanlarından biridir. En genel tanımıyla soğutma; düşük
sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişidir. Soğutma; soğutma makineleri veya
ısı pompaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu makinelerin dayandıkları çevrimlere soğutma çevrimi adı
verilir. En yaygın olarak kullanılan soğutma çevrimi, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi olup bu çevrimde
aracı akışkan dönüşümlü olarak buharlaşır, yoğuşur ve buhar fazındayken sıkıştırılır. Buhar sıkıştırmalı
çevrim, soğutma makinelerinde, iklimlendirme ve ısı pompalarında yaygın olarak kullanılmaktadır
(Özdemir, 2007).
Soğutma makinelerinden biri olan soğutma kompresörleri; bir gazın (soğutucu akışkan buharı) hacmini
azaltarak basıncını artıran mekanik cihazlardır. Soğutma çevriminin kalbi olarak da nitelendirilen
soğutma kompresörü; soğutma sürecindeki dört ana soğutma elemanından biridir. Diğer üç temel
soğutma elemanı; yoğuşturucu (kondenser), genleşme vanası ve buharlaştırıcı yani evaporatördür.
Soğutma kompresörlerinde soğutucu akışkan, mevcut basıncı sıkıştırarak yükselten kompresöre akar.
Bir sonraki aşamada soğutucu akışkan kondensere akar ve buhar formundan sıvı formuna dönüşerek
(yoğuşarak) çevresine ısı verir. Sağlanan ısı, kondenseri dokunulacak seviyede sıcak yapar. Takip eden
aşamada soğutucu, basınç düşüşü yaşadığı genleşme vanasından geçer. Son aşamada ise soğutucu
evaporatöre yani buharlaştırıcıya gider. Soğutucu akışkan evaporatörden ısı çeker ve bu işlem soğutucu
akışkanın buharlaşmasına neden olur. Evaporatör soğutulacak bölgeden ısıyı çeker. Buharlaştırılmış
soğutucu akışkan, çevrimi yeniden başlatmak için kompresöre geri döner. Cihaz durdurulana kadar bu
döngü devam eder.
Soğutma kompresörleri en temelde iki fonksiyonu yerine getirmektedir. Bunlar sırasıyla;



Isı yükünü yoğuşturucudan uzaklaştırmak
Soğutkan basıncını alçak basınç düşük sıcaklıktan, yüksek basınç yüksek sıcaklığa çevirmek

Endüstriyel soğutma uygulamalarında kompresörlerin merkezi bir yeri bulunmaktadır. Soğutma
kompresörlerinin ilk modelleri tipik amonyak makineleridir. Amonyak en gözde soğutucu olduğundan,
kompresörler çok yüksek basınçları karşılayabilmek için çok ağır yapılırlar ve modern kompresörlere
göre daha yavaş çalışırlardı. Zamanla, valf tasarım kompresör, mil contaları, yataklar ve yağlama
sistemlerindeki gelişmelerle hız kademeli olarak artmış, bu da belli bir beygir gücü için kompresörlerin
küçültülmesine imkan tanımıştır. Süreç içerisinde yeni soğutucuların kullanımı soğutucu kompresörlerin
tasarımını kökten dönüştürmüştür. Örneğin; amonyak kullanımında sistemin soğutucuyla temas eden
tüm kısımları çelikten yapılırken, amonyağın yerini sülfürdioksit ve metilkloridinine bırakmasıyla, bazı
durumlarda demir dışı metallerin kullanımı mümkün olmuştur. Halojenli hidrokarbon soğutucular ise
alüminyum kullanımına imkan tanırken, R-12’nin kullanımı hermetik (hava geçirmez) kompresörleri ön
plana çıkartmıştır.
Özellikle 1930’lu yıllarda ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik kompresörler ve kılcal borulu
soğutucu besleme cihazları, standarda dönüşmüştür. Ev tipi buzdolaplarından sonra, ticari alanda
dondurma dolapları, içecek ve su soğutucularında hızla hermetik kompresörler benimsenmiştir. 1935
yılında hermetik kompresör kullanımı iklimlendirme sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten
sonra tüm ticari uygulamalarda da ilgili ürünlerin kullanım grafiği hızla yükselmiştir (Kaynak:
Sogutmasistemi.com).
Soğutma kompresörleri kendi içlerinde alt gruplara ayrılmaktadır. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:
1. Pistonlu Soğutma Kompresörleri: Bu kompresörlerde uygun güçte elektrik motoruna bağlı
krank üzerinde biyel kolları ve pistonlar bulunmaktadır. Elektrik motoru krank miline dairesel
hareket iletir ve krank mili üzerindeki biyel kolları ve pistonların doğrusal hareketini sağlar.
Pistonların silindir içerisindeki doğrusal hareket ile plate üzerindeki valfler açma kapama yapar
ve soğutucu akışkanı evaporatörden çekip kondensere sıkıştırılmış kızgın buhar olarak iletir.
Pistonlu soğutma kompresörleri üç alt gruba ayrılmaktadır.
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1.1. Açık Pistonlu Tip Soğutma Kompresörü: Dıştan tahrikli olarak da bilinen bu
kompresörlerde silindir bloku üzerinde emme ve egzoz subapları bulunmaktadır. Bu
subapların işlevi piston üzerine yerleştirilmiş olan tek yönlü özel bir klepe aracılığıyla
sağlanır. Piston üst ölü noktadan alt ölü noktaya doğru hareket ederken soğutucu akışkan
karterden silindiren dolar ve alt ölü noktadan üst ölü noktaya doğru hareket ederken
silindirin içerisine dolmuş olan soğutucu akışkan sıkıştırılarak yoğunlaştırıcıya basılır. Bu
ürünler daha ziyade ev tipi soğutucu ve dondurucularda tercih edilmektedir.
1.2. Yarı Hermetik Pistonlu Soğutma Kompresörleri: Sızdırmaz contalar kullanılan, yarı
kapalı, elektrik motoru ve mekanik aksamı tamir için sökülebilen, tamir edilebilen
kompresörlerdir. Yan sanayi yedek parçalarına erişebilmek mümkündür. Tasarımı açık
tiplere benzemekle birlikte, farklı yönü elektrik motorunun kompresöre doğrudan bağlı
olması ve sökülebilir kapalı ortamda bulunmasıdır. Genellikle 4 hp ve üzeri kapasitelerde
tercih edilmektedirler. Hermetik kompresörlere kıyasla daha fazla yer kaplarlar ve ses
seviyeleri daha yüksektir. Bununla birlikte aynı motor gücünde daha yüksek kapasiteye
sahiptirler. Bu tipi kompresörler; genellikle soğuk hava depoları, alışveriş merkezleri ve
market reyonları gibi büyük ticari alanlarda kullanılmaktadır.
1.3. Hermetik Pistonlu Soğutma Kompresörleri: Tamamen kapalı, kaynaklı kabin içerisinde,
dışarıdan görünümü tüpü andıran kompresörlerdir. Tamiri önerilmez, yedek parçasına
erişim kısıtlıdır. Bu kompresörler ev tipi soğutucularda, küçük tip ticari soğutucularda ve
dondurucularda kullanılmaktadır. Bu ölçeğin üzerine çıkıldığında ise (Örneğin; soğuk hava
depoları vb.) yarı hermetik kompresörler tercih edilmektedir. Hermetik pistonlu soğutma
kompresörlerinde; elektrik motoru doğrudan kompresöre bağlı olup kaynakla birleştirilmiş
bir kap (dom) içine yerleşmiştir. Motor, yağ ve soğutucu akışkanla sürekli temas halindedir.
Motor kademesi 0-75 kW arasındadır. Yatırımın konu edildiği ve yerli üretimi olmayan
kompresörler hermetik kompresörlerdir. Bu ürünler; motor ve statör, piston, krank, yaylar,
valf plate, gövde ve giriş-çıkış bağlantılarından oluşmaktadır.
Şekil 1. Hermetik Soğutma Kompresörü İç Yapısı

2. Scroll (Sarmal) Soğutma Kompresörleri: Bu yeni kompresör türü, daha çok küçük tip split
iklimlendirme cihazlarında kullanılmaktadır. Her biri spiral (scroll) iki metal levhadan oluşan bu
kompresörlerde levhanın biri sabit olup diğeri dönme hareketi yapar. İki spiral alın alına
dönerken buhar spiralin merkezine doğru sıkıştırılmaktadır. Küçük hacimli ve düşük ses
seviyesine sahiptirler. Düşük devirlerde yağlanma ve sürtünme sorunu yaşamadıklarından
dolayı inverter sistemler için elverişlidirler. Bu avantajları nedeniyle son yıllarda en çok tercih
edilen soğutma kompresörü olmaya başlamışlardır. Bu kompresörler sürekli aynı yönde dönmek
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üzere tasarlanmıştır. Ters döndükleri takdirde emme ve basma, yağlama yapamamakta ve
arızalanmaktadırlar.
3. Vidalı Soğutma Kompresörleri: Vida dişine benzeyen, ikiz çalışan helisel rotor grubuna sahip
bu kompresörlerde, vidalardan biri loblara (diş çıkıntısı), diğeri ise lob boşluklarına sahiptir.
Rotorlar, gövde içine hassas olarak yerleştirilmiştir. Rotorlardan biri motora bağlıdır ve diğerini
hareketlendirir. Soğutucu akışkan buharı rotorlar üzerindeki lob boşluklarından taşınarak
sıkıştırılır. Önceki yıllarda büyük tesisler için açık ve yarı hermetik tipleri üretilirken, bugün küçük
ticari sistemler için hermetik tipleri de geliştirilmiştir. Titreşim yalıtım elemanları gerektiği takdirde
kompresör kabının dış kısmına monte edilebilmektedir.
4. Santrifüj (Türbinli) Soğutma Kompresörleri: Ağırlıklı olarak büyük klima santrallerinde
kullanılan bu tür kompresörlerin açık ve yarı hermetik tipleri de mevcut olup soğuk su üretirler.
Çalışma prensipleri; buharın yüksek devride dönen çarkın merkezden emilmesi ve merkezkaç
kuvveti ile çıkış tarafına atılmasına dayanır. Çarkın dışında salyangoz biçimindeki zarf
yardımıyla buhar basınçlı olarak basma tarafına yönlendirilir. Bu kompresörlerin sıkıştırma oranı
düşük ancak buhar debisi yüksektir.
5. Dönel Soğutma Kompresörleri: “Rotary” kompresör olarak da tanımlanan bu kompresörler,
tam kapalı hermetik olarak tasarlanmışlardır. Küçük hacimli ve sessiz olup, klima
uygulamalarında tercih edilmektedir. Tamirleri mümkün değildir. Genellikle iki tasarım yaklaşımı
söz konusudur. Bir tür dönen pistonların, diğeri ise hareket eden kanatçıkların kullanımına
dayalıdır. İlkinde, dönen bir piston, kompresör tahrik miline merkezinden kaçık olarak monte
edilmiş ve silindirin içinde dönmektedir. Kayan mil, kompresör muhafazasına yerleştirilmiştir ve
dönen pistonun eksantrik hareketini izler. Böylece silindirin alçak kısmı (emme) ve yüksek kısmı
(basma) arasında bir separatör görevi görür. Mil döndükçe, gaz buharlaştırıcıdan kompresör
emişine ve buradan da silindirin alçak basınç kısmına çekilmektedir. Bu esnada, silindirin
yüksek tarafındaki gaz sıkıştırılmakta ve kompresörün basma tarafına gönderilmektedir. Kayan
tiplerinde ise kompresör tahrik mili üzerindeki pistonu veya rotoru merkezler fakat tahrik mili
silindir içinde merkez dışına monte edilmiştir. Birçok kayan kanat rotorun üzerine yerleştirilmiş
ve silindirin şeklini izlemektedir. Bu kanatçıklar farklı basınçlara sahip odalarda fazı
hapsetmekte, rotor döndükçe gaz ilerleyerek daha küçük odaya hareket ettirilmekte ve
sıkıştırılmaktadır. Açık pistonlu soğutma kompresörleri en yaygın olarak evsel soğutucularda
kullanılmaktadır. 2020 yılında küresel buzdolabı sevkiyatının 193,4 milyon adete gerilediği
tahmin edilmekte olup 2025 yılına gelindiğinde satışların 235,5 milyon adete ulaşması
beklenmektedir. Buradan hareketle, açık pistonlu soğutma kompresörlerine olan talebin
süreceği görülmektedir.
Şekil 2. Küresel Ev Tipi Buzdolabı Satışları ve Projeksiyonu (2012-2025)
Milyon Adet

167.7

173

177.9

182

201.1 193.4 204.8
186.1 190.7 195.8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

214

222.4 229.4 235.5

2022

2023

2024

2025

Kaynak: Statista

Bugün hermetik kompresörleri içeren soğutucu ekipmanlar küresel düzeyde birçok farklı sektörden
büyük bir taleple karşılaşmaktadır. Bunların başında yiyecek-içecek ve ilaç endüstrisi gelmektedir.
Özellikle soğuk zincirde sevk edilmesi gereken gıdalar (taze meyve sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri,
dondurma, içecekler vb.) ilgili ürünlere olan talebi hızla artırmaktadır.
Yarı hermetik soğutma kompresörlerine yönelik genel tabloya bakıldığında; karşımıza asıl itici sektör
olarak soğuk hava depolama çıkmaktadır. Buna göre 2016-2019 yılları arasında %28,7 oranında
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büyüyen küresel soğuk hava depolama pazarı, 156,2 milyar $ hacme erişmiştir. Pazarın 2025 yılına
kadar yıllık ortalama %8,5 birleşik büyümeyle (CAGR), 254 milyar $ hacme ulaşması öngörülmektedir.
2019 yılsonu itibarıyla soğuk hava depolama sektörünün, toplam soğuk zincir pazarının %62,4’ünü
oluşturduğu görülmektedir. Toplam soğuk zincir pazarının geriye kalan kısmının ise soğuk zincir taşıma
sektöründen oluştuğu ifade edilebilir.
Şekil 3. Küresel Soğuk Hava Depolama Hizmetleri Pazar Hacmi ve Projeksiyonu (2019-2026)
Milyar $

121.3

131.8

143.4

156.2

2016

2017

2018

2019

168.3

181.8

196.9

2020

2021

2022

213.8

2023

232.7

2024

254

2025

Kaynak: Markets & Markets

Global Cold Chain Alliance (GCCA) verisine göre ise; 2020 yılında 2018’e göre %16,7’lik artışla 719
milyon m³ ‘e ulaştığı tahmin edilen küresel soğuk hava depolama kapasitesinde lider ülke ABD’dir. Onu
Hindistan ve Çin izlemektedir. 2014-2020 yılları arasında küresel soğuk hava depolama alanları %30,2
büyümüştür. Özellikle Covid-19 etkisiyle dünyada “gıda ve ilaç güvenliği” konusunda yükselen
farkındalık ve e-ticaretteki artış ile birlikte soğuk hava depo yatırımlarının daha da artması
beklenmektedir.
Şekil 4. Küresel Soğuk Hava Depolama Alanlarının Gelişimi (2014-2020)

Milyon m³
552

600

616

2014

2016

2018

719

2020

Kaynak: GCCA

2018 yılı sonunda 14 milyon m³ soğuk hava alanı olan Türkiye ise 2020 yılına ait ilk tahminlere göre
19,2 milyon m³ soğuk depolama alanı ile dünyada 8’inci sırada yer almıştır. 2014 yılında Türkiye 14.
sırada yer almakta olup, 2020 yılına gelindiğinde dünyada ilgili alanları en çok büyüten ülkeler arasında
ilk sıralardadır. Türkiye’de ortalama soğuk hava deposu büyüklüğü 729 m³ (yaklaşık 81 m²) olarak tespit
edilmiş olup, birçok ülkeye kıyasla daha düşük bir hacimdir. Özellikle, gelişmiş ülkelerde ilgili alanların
kapasitesi 100 bin m³ (21,544 m²) üzerine çıkmaktadır.
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Şekil 5. Kapasitelerine Göre Ülkelerin Soğuk Depolama Alanlarının Dağılımı (2020)
Milyon m³

ABD

156

Hindistan

150

Çin

131

Japonya

39

B. Krallık

36

Brezilya

22

Meksika
TÜRKİYE

19
18.2

G. Kore

14

Kanada

11.5

Kaynak: GCCA

Yarı hermetik soğutma kompresörlerinin en yoğun şekilde kullanıldığı ticari tip soğutucu ve dondurucu
pazarına baktığımızda ise 2019 yılında 28,19 milyar $ hacme sahip olan pazarın, 2027 yılına kadar
%4,4’lük yıllık birleşik büyüme oranı (CAGR) ile 32,25 milyar $ büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.
Ürün bazında büyümenin motorunun chest buzdolapları, deep freezerler ve su soğutucular olması
beklenirken; süpermarket-hipermarket ve restoran-otellerin ilgili ürünleri en çok talep eden sektörler
olması öngörülmektedir.
Şekil 6. Küresel Ticari Soğutma Üniteleri Pazarı Hacmi ve Büyüme Projeksiyonu (2019-2027)
Milyar $
35.25
28.19

2019

2027

Kaynak: Allied Market Research

Ürün bazında ticari soğutma üniteleri arasında en büyük payı; buzdolabı ve dondurucular alırken (%45),
onu soğutmalı vitrinler (%26) ve içecek soğutucu ve dondurucuları (%15) izlemektedir.
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Şekil 7. Küresel Ticari Soğutma Üniteleri Pazarının Ürünlere Göre Dağılımı (2019)

Diğer (Dondurma &
Buz vb.); %3

Taşıma
Soğutucuları; %11
Dolap ve
Soğutucular; %45
İçecek Soğutucu ve
Dondurucular; %15

Soğutmalı Vitrinler;
%26
Kaynak: Allied Market Research

Mevcut durumda Türkiye’de hermetik kompresör üretimi yapılmamakta olup, sektör paydaşlarıyla
yapılan görüşmelerde üretimin açık pistonlu ve yarı hermetik kompresörlere odaklandığı tespit edilmiştir.
Önde gelen bir üretici, yarı hermetik kompresörlerde yerlilik oranını %70’e kadar yükselttiğini ifade
etmektedir. Yerlileştirilmeyen %30’luk kısmı ise sargı, elektrik motoru, elektrik aktarım uçları ve
valflerden oluşmaktadır. Bu nedenle pazarda ilgili ürünlerin kullanıldığı 1-7 HP’ye (beygir gücü) kadar
çalıştırılan ev tipi soğutucu, küçük tip ticari soğutucu ve dondurucuları imalatçılarından kaynaklı talep,
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu da önemli miktarda döviz kaynağının ilgili ürünlerin ithalatı yoluyla
ülke dışına çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan ilgili ürünlerin yerli üretimi, yurtdışına çıkan dövizin
önüne geçmek ve tedarik zincirlerindeki kesintilerin küresel bir krize sebebiyet verdiği Covid-19 krizi gibi
süreçlere karşı hazırlıklı olmak için ilgili ürünlerin yerli üretimi önem arz etmektedir.
Dünyada imalat sanayinin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan NACE- Avrupa Birliği’nin
hazırladığı Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması’na göre hermetik soğutma
kompresörlerini de kapsayan kodlara aşağıda yer verilmektedir.
Tablo 1. Hermetik Soğutma Kompresörü İçin NACE Kodu

NACE KODU

Faaliyet Alanı

28.13.23.00.00

Kompresörler, soğutma ekipmanları için

Kaynak: TÜİK, NACE

Diğer yandan; ilgili ürünlerin dış ticareti aşağıdaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodları
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Tablo 2. Hermetik Soğutma Kompresörü İçin GTİP Kodu

NACE KODU

Faaliyet Alanı

84.14.30.81.90.00

Soğutma cihazlarında kullanılan hermetik veya yarı hermetik
kompresörler; gücü> 0,4 kW, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç

Kaynak: ITC, TÜİK
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2.2. Sektöre Yönelik Sağlanan Destekler
Türkiye’nin orta-ileri teknoloji ihracatı yapan bir ülke olması yönünde teşvik eko-sistemi her geçen yıl
güçlendirilmektedir. Hermetik soğutma kompresörlerini de kapsayan makine sektörü teşviklerin
merkezinde yer almaktadır. Makine sektörüne yönelik teşvik yelpazesi ise oldukça geniştir. Bilindiği
üzere, makine sektörü yatırımı İstanbul hariç olmak üzere ülkenin neresinde yapılırsa yapılsın 4. Bölge
teşvikleri kapsamından faydalanmaktadır.
Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki teşvikler, KOSGEB ve TÜBİTAK teşvikleri ile diğer genel teşvikler
“yatırımcı ajandasının” ilk sırasında yer alması gereken teşvikler olarak öne çıkmaktadır.

2.2.1.

Yatırım Teşvik Sistemi

a. Bölgesel Yatırım Teşviki
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS)
üzerinden verilen yatırım teşvik belgesi, Türkiye sınırları içerisinde yatırım yapmayı planlayan tüm tüzel
(genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile
bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) veya gerçek kişilere
(gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, meslek kuruluşları,
dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri); kamu-özel, yerli-yabancı
ayrımı olmaksızın verilmektedir.
Diğer yandan; kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları
değerlendirmeye alınmamaktadır.
Yatırımcıya şartları yerine getirdiği takdirde kayıtlı destek unsurlarına erişim imkanı tanıyan yatırım
teşvik belgesi kapsamında ülkemizin 6 farklı bölgesine farklı kapsamda teşvikler tanımlanmıştır. Bu
doğrultuda Ankara ili teşvik sisteminde birinci bölgededir.
Şekil 8. İllere Göre Yatırım Teşvik Haritası

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan bölgesel imalat sanayi teşvikleri kapsamında
2001-2021 yılları arasında Ankara ilinde 27,14 milyar TL sabit yatırım tutarı karşılığında 1.174 adet
yatırım teşvik belgesi verilmiş olup, 33.217 ilave istihdam sağlanmıştır. Yatırım teşvik belgelerinin 59’u
yabancı sermaye, 1.115’i ise yerli sermaye tarafından alınmıştır. Yine bunların 506’sı komple yeni
yatırımlardır. Özellikle, 2016-2021 yılları arasında Ankara ilinde imalat sanayine yönelik yatırımların
ciddi bir ivme kazandığı görülmektedir.
Ankara iline yönelik tüm Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri (bölgesel, büyük ölçekli, genel,
stratejik) kapsamında ise aynı periyotta 45,09 milyar TL sabit yatırım tutarı karşılığında 2.394 teşvik
belgesi verilmiş olup, 101.397 ilave istihdam yaratılmıştır.
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Buradan da anlaşılacağı üzere imalat sanayine yönelik bölgesel yatırımların payı oldukça yüksek olup,
Ankara bir imalat sanayi bölgesi olarak öne çıkmaktadır.
Tablo 3. Ankara İline Verilen Bölgesel İmalat Sanayi Desteklere İlişkin Göstergeler

Yatırım Teşvik
Belge Adedi

Sabit Yatırım Tutarı
(Milyon TL)

İstihdam

2001-2010

26

374

1.419

2011-2015

164

4.873

7.474

2016-2021

984

21.984

24.324

TOPLAM

1.174

27.142

33.217

Yıl

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ankara ilinde bölgesel desteklerden yararlanabilmek için il-sektör eşleşmesinin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Hermetik soğutma kompresörlerini de kapsayan makine ve teçhizat imalatı sektörü (US97 Kodu: 29) Ankara ilinde yatırım teşvik sistemi kapsamında olup, asgari yatırım tutarı 4 milyon TL
olarak belirlenmiştir.
Vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri, yatırımın OSB dışı ve içi olması durumuna göre
değişiklik arz etmektedir. Yatırım konusu itibarıyla yararlanılabilecek destekler ve tutarları belirten bir
tablo aşağıda sunulmaktadır:
Tablo 4. Yatırım Konusu İtibarıyla Yararlanılabilecek Destekler ve Tutarları

Destek Unsuru

Açıklama

Teşvike Esas US97
Kodu
Bölgesel Teşvik
Asgari Yatırım Şartları

Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler (güç <= 0.4 kW)
2912.1.09.33
4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji
Yatırımları (4 Milyon TL makine ve teçhizat imalatı)
4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları
arasındadır. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi
indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı
%100 olmakta ve 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV
İadesi uygulanmaktadır.
4. Bölge

Yatırımla İlgili Özel
Şartlar

Yararlanılacak Teşvik
Bölgesi
OSB içinde mi?
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi
Muafiyeti
Yatırım Yeri Tahsisi
SGK İşveren Hissesi
Desteği
SGK İşçi Hissesi
Desteği
Vergi İndirimi Desteği
Faiz Desteği
Destek Unsuru
Sabit Yatırımlar
Toplamı:

Evet
Var
Var
Yapılabilir
6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı
Yok
Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30
TL 4 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon 200 Bin TL'yi geçemez.
Tutar
295.168.619 TL
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İstihdam:
KDV İstisnası:
Gümrük Vergisi
Muafiyeti:

55
37.210.926,42 TL
1.848.935,50 TL
Her yıl yararlanılacak vergi indirimi toplamı 81.315.485,70 TL’ye ulaşıncaya
kadar
6 yıl süreyle 3.071.455,20 TL tutarında SGK prim teşviki

Vergi İndirimi:
SGK İşveren Prim
Hissesi Desteği:

60 ay vadeli 200.000.000,00 TL kredi kullanımına karşılık 1.200.000,00 TL
tutarında faiz desteği

Faiz Desteği Tutarı:
b. Stratejik Yatırımlar

Stratejik Yatırımlar, Ticaret Bakanlığı tarafından çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde,
cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimi ve uluslararası
rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip AR-GE içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma
değerli stratejik önemi haiz yatırımları teşvik etmek için getirilmiş bir yatırım teşvik sistemidir. Programda
asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir. Ancak ilgili üründe yurtiçi toplam üretim kapasitesinin
ithalattan az olması, katma değerin asgari %40 olması ve son bir yıl içerisinde ilgili ürünün 50 milyon $
üzerinde bir değerde ithal edilmiş olması gerekmektedir.
Tablo 5. Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Çerçevesi

Destek Oranı ve Süresi

Destek Unsuru
KDV İstisnası

VAR

Gümrük Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı*

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Yatırıma Katkı Oranı

Faiz veya Kar Payı
Desteği (TL/Döviz)

%50

%50
5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek
teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8
puan)

İç Kredi
Döviz/Dövize Endeksli Kredi

Yatırım Yeri Tahsisi

2 puan
VAR
Ankara’da (1. Bölge), TOSHP
kapsamında yüksek teknolojili ürünlerde
7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek
yatırımlar ve TOSHB kapsamında
desteklenen stratejik yatırımlar
Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar
için VAR

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği**

KDV İadesi
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

*İmalat sanayine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek
suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak
uygulanır.
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**TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 30 0
çalışan için uygulanabilir.

2.2.2.

Diğer Destekler

Ankara ili kapsamında ilgili ürünlerin üretimine yönelik faydalanabilecek diğer destekleri sağlayan
kurumların başında ise KOSGEB ve TÜBİTAK gelmektedir. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
(HAMLE) kapsamında orta-yüksek ve ileri teknoloji seviyeli sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin
üretimine yönelik yatırım projelerine ağırlık verilmektedir. Destekler; stratejik yatırım ve proje bazlı olmak
üzere 2 başlıkta toplanmıştır. Program kapsamında GTİP kodu bazında destek verileceği ilan edilen
sektörler şöyledir:
a. Makine
b. Kimya
c. Eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik
d. Elektrikli teçhizat
e. Ulaşım araçları
HAMLE programı kapsamında açıklanan stratejik olarak öncelikli ürün listesinde; hermetik
kompresörleri içeren 84.14.30.81.90.00 GTİP no’lu “Soğutma cihazlarında kullanılan hermetik veya
yarı hermetik kompresörler; gücü> 0,4 kW, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç” ürününe de
yer verildiği de görülmekte olup, ilgili yatırımın HAMLE programı kapsamında sağlanan teşviklerden
faydalanabileceği görülmektedir. Proje kapsamında stratejik yatırımlarda aşağıdaki AR-GE
harcamalarının KOBİ’ler için %75’i, diğer firmalar için %60’ı TÜBİTAK AR-GE Desteği kapsamında
karşılanabilecektir:
- Personel giderleri
- Proje personeline ait seyahat giderleri
- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
- Malzeme ve sarf giderleri
- Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
- Üniversiteler ve diğer AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet alım giderleri
- Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri
Proje kapsamında proje bazlı desteklerde KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i
erken ödeme olarak yapılacak ve personel gideri desteği ve bağımsız değerlendirme raporu haricindeki
tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60 olup, aşağıdaki destek unsurları için 5 milyon TL’yi
aşmayacak şekilde %30 geri ödemesiz ve %70 geri ödemeli destek KOSGEB KOBİ Desteği
kapsamında sağlanabilecektir:
- Makine-teçhizat desteği
- Yazılım gideri desteği
- Personel gideri desteği
- Referans numune gideri desteği
- Hizmet alımı desteği
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Bununla birlikte; TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda yer alan desteklerinden
(birbirleriyle kesişmemeleri kaydıyla) faydalanmak da mümkündür:
• TÜBİTAK 1501 – TÜBİTAK Sanayi ve AR-GE Projeleri Destekleme Programı: Bu yenilik üretme
amaçlı projeye göre yenilik tanımı; yeni bir ürün üretme, mevcut bir ürünü geliştirme, iyileştirme, ürün
kalitesi veya standardının yükseltilmesi ile maliyet düşürücü yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi şeklinde tarif edilmekte, bu konudaki AR-GE projeleri desteklenmektedir. Bütçe sınırı
bulunmayan projenin her döneminde destek oranı sabit olup, %75 olarak uygulanmaktadır. İlgili ürünün
Türkiye’de üretiminin olmaması/çok kısıtlı düzeyde olması itibariyle, projeye başvurmak mümkündür.
• TÜBİTAK 1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı: Programın amacı üniversite-kamu
araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi teknolojinin, yenilikçi ürün üretmeyi taahhüt eden
girişimlerin ürün veya süreçlerine aktarılması amaçlanmaktadır. Proje bütçesi 1 milyon TL ile
sınırlandırılmış olup, TÜBİTAK KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ini, büyük ölçekli firmalar içinse
%60’ını desteklemektedir. Ankara’daki üniversite ve teknokent eko-sisteminin gücü göz önünde
bulundurulduğunda, ilgili yatırımın teşvik enstrümanlarından biri de bu program olacaktır.
• KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı’nın amacı, (a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve
teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile
girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
(b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum
sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin
üretilmesinin sağlanmasıdır.
• KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin
artırılması, maliyetinin düşürülmesi, pazarın taleplerine uygun şekilde ticarileştirilmesi amacıyla
hazırlanan projelerin desteklenmesini hedefleyen programında destek oranı %75 hibe yöntemidir. Bu
oran yerli makine-teçhizat alımında %90’a ulaşırken, destek süresi ise en fazla 18 aydır.
• KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Program kapsamında (a)
Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini (b) Orta - yüksek
ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.
• KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin yerli-milli imkanlar dahilinde
dijitalleşmesini hedefleyen programın amacı dijitalleştirilmiş iş sürecini sayısını artırmak olup, 300.000
TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli sunulan destek oranı %60’tır. Özellikle,
üretimi hedeflenen ürün grubunun otomasyona açık parçalarının (kart, komponent vb.) bu teşvik
kapsamına sokulması değerlendirilmelidir.
• KOBİ Finansman Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmayı
amaçlayan program; özel bankalar ve katılım bankalarından KOBİ’lere uygun koşullarda nakdi kredi
teminini sağlamaktadır. İşletmelerin KOSGEB’e kayıtlı olmasını gerektiren program kapsamında;
makine-teçhizat ve acil destek kredilerini destek sunulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yukarıda
altı çizilen HAMLE programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler
Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler kapsamına alınacak; bu işletmelerin işletme ve/veya
makine-teçhizat kredilerinde 500,000 TL kredi üst limiti dahilinde asgari 12 puanlık faiz/kâr payı desteği
sunulacaktır. Makine-teçhizatta yerli seçeneklere yönelmek ise taban destek puanını 14’e
yükseltecektir.
• Ticaret Bakanlığı Pazara Erişim Destekleri (Pazar Araştırması ve Pazara Giriş, Yurtdışı Birim, Marka
ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Markalaşma ve
Turquality): Ticaret Bakanlığı tarafından %50-75 arası oranlarda ve şirket başına yıllık en fazla 200250.000 USD düzeyinde desteklenen bu programlar ile yatırımcı işletmenin ürünü ihracat pazarına
eriştirmesinin önü açılmaktadır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de yatırımcılara sunulan tüm teşviklerin tek bir
çatı altında toplandığı www.yatirimadestek.gov.tr isimli online bir platform kurulmuş olup, yatırımcılar bu
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platform aracılığıyla kendileri için en uygun yatırım seçenekleri ve enstrümanlarına tek bir noktadan
erişebilme imkanına kavuşmuştur. Bu yönüyle ilgili platform oldukça başarılı bir girişimdir.

2.3. Sektörün Profili
2.3.1.

Dünya Makine Sanayi

2019 yılında 19,5 trilyon $’a erişen dünya ticareti Covid-19 pandemisi etkisi ile 2020 yılında 17,5 trilyon
$’a gerilemiştir. Dünya ticaretinde en büyük pay makinelerin, yani üretim gereçlerinindir. Makineler ve
elektrikli makineler birlikte değerlendirildiğinde dünya ticaret hacminin yaklaşık dörtte birine karşılık
gelmektedir. Dolayısıyla sanayileşerek ve ihracat odaklı kalkınan bir ekonomi için makine sektörünün
önemi belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şekil 9. Dünya Ticaretinde Sektörleri Payları, % (2019)

Kaynak: ITC, *GTİP kodu ve DTÖ sınıflandırması kullanılmıştır.

Dünya makine ihracatının %60’ını Çin, Almanya, ABD, Japonya ve İtalya’dan oluşan ve birinci lig olarak
adlandırılan 5 ülke gerçekleştirmektedir. Söz konusu 5 ülkenin dünya ihracatının da %36’sını yapıyor
olması, makineye hakim olanların dünya ticaretine de hükmettiği ifadesini haklı çıkarmaktadır.

Şekil 10. Makine İhracatında Öncü Ülkeler – Milyar $ (2019)

Kaynak: ITC, *GTİP kodu ve DTÖ sınıflandırması kullanılmıştır.
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Makinelerin sınıflandırılmasında ürün esaslı olan 84 GTİP’e göre Çin ön plana çıkarken, iş yeri faaliyet
kodu esasındaki 28 NACE kodlamasına göre ise birinci sırada Almanya gelmektedir. Yüksek teknolojili
makine imalatındaki üstünlüğü Almanya’yı sektörün ticari ve teknik merkezi kılmaktadır. Makine
ihracatında ilk beşi paylaşan ülkelerden ABD dışındaki olanlar önemli oranda dış ticaret fazlası
vermektedirler. Beşinci büyük makine ihracatçı olan İtalya’nın dış ticaret fazlası 50-60 Milyar $ aralığında
olup bu değer Türkiye’nin tüm dış ticaret açığını karşılar niteliktedir.
Şekil 11. Öncü Ülkelerin Ticaret Payları, % (2019)

Kaynak: ITC, *GTİP kodu ve DTÖ sınıflandırması kullanılmıştır.

2.3.2.

Türkiye Makine Sanayi

Türkiye 30 Milyar $’ın üzerindeki hacim ile makine alanında önemli bir pazar konumundadır.
Türkiye’de tüm alt başlıklarda bir dengeli bir pazar dağılımı görülürken, inşaat ve tarım gibi herhangi
bir sektördeki gelişme bu alanlardaki makine talebini de doğrudan etkilemektedir.
Şekil 12. Türkiye Makine Sanayi Pazarı Dağılımı, Milyar $ (2019)

Kaynak: MAKFED 2020, *GTİP kodu ve DTÖ sınıflandırması kullanılmıştır .

Türkiye Makine İmalat Sanayi, 17.000’i aşkın imalatçı ve 250.000’e yakın doğrudan istihdam ile 2020
yılında 145 milyar TL üretim ve 158 milyar TL ciro karşılığında ülke ekonomisine 41 milyar TL katma
değer sağlamıştır. Sektörün Ar-Ge harcaması %21 artışla 2019 yılında 1,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu
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gelişmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sektörde yetkilendirdiği 200’e yakın Ar-Ge ve 40’a yakın
Tasarım Merkezinin de katkısı olmuştur.
Pandemi yılı olan 2020’de makine ihracatı %5,6 düşüşle 18,4 milyar $’a gerilirken, makine ithalatı ise
%14,6 artışla 28,4 milyar $’a yükselerek dış ticaret açığı yine 10 milyar $’ın üzerine çıkmıştır. 2021
yılının ilk 4 ayında ise ihracat önceki yılın son çeyreğinde yakalanan tempo ile 7,5 milyar $’ olmuştur.
Bu dönemde 2020’ye göre %30’luk artışa karşın 2019 rakamlarına göre %17’lik bir artışla o yılki ihracat
üzerine 1,3 milyar $ daha artış olmuştur.
Bu dönemde, AB genelindeki ihracat artışı %38’e ulaşırken, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya
önemli pazarlar olarak yerlerini korumuştur. Son iki yılın artışı dikkate alındığında Ukrayna ve
Özbekistan’da artış %100 civarında iken, Rusya, İran ve Mısır’da %50’yi aşan ve İspanya’da ise
%30’larda olan ihracat artışı olmuştur.
Bununla birlikte, makine sektörünün üretiminin %60’ını ihraç ederken iç talepten sadece %33 pay
alabiliyor olması da düşündürücüdür. Dünyada her geçen gün artarak gelişen Türk makine sektörü
algısıyla fiyat ve kalitede çok rekabetçi bir makine sektörü olmasına karşın; Türkiye’nin son 10 yılda 298
milyar $’lık makine ithal edip, 149 milyar $ açık vermesi, üzerinde topyekun durulması gereken bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamdaki kamu politikaları ve uygulamaları arasında, yerlileştirmeyi
esas alan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında makine sektörünün pilot alan seçilmesi, konuya
kamunun verdiği önemin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Tablo 6. Türkiye Makine Sanayi Temel Göstergeleri

Göstergeler

2016

2017

2018

2019

2020

İmalatçı Sayısı

16.101

16.707

17.207

17.549

17.680

İstihdam (Kişi)

232.176

239.241

249.779

240.440

248.000

Üretim (Milyon TL)

60.395

78.297

103.296

110.155

145.625

Ciro (Milyon TL)

65.424

84.834

110.253

119.577

158.000

Katma Değer (Milyon TL)

16.677

21.176

28.344

30.795

41.080

Kapasite Kullanım Oranı
(%)

76,4

79,2

74,6

68,1

65,9

566,9

734,9

1.074

1.300

-

Ar-Ge Harcaması
(Milyon TL)
Kaynak: MAKFED – 2021
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Tablo 7. Türkiye Makine Sanayi Dış Ticaret Verileri (2019-2021)

DIŞ TİCARET

Yıllar

MAKİNA

TOPLAM

2021
Ocak-Nisan

2020

İhracat
(Milyar $)

180,5*

169,5*

68,7*

19,5*

18,4*

7,46*

Değişim
Oranı (%)

2

-6,3

33,1

4,7

-5,6

32,1

İthalat
(Milyar $)

210,3**

219,4**

82,8**

-

28,4

11

Değişim
Oranı (%)

-9,1

4,3

-12

14,6

36,4

79

77

79

65

68

İhracat/İthalat
Oranı (%)

19,7
83

2019

2021
Ocak-Nisan

2019

2020

Kaynak: MAKFED – 2021 *Serbest Bölgeler dahil ** Altın dahil

2.3.3.

Soğutma Kompresörleri Sektörü

Covid-19 krizinin bir kez daha kanıtladığı üzere dünyada gıda, ilaç vb. ürünlerin güvenli şekilde
depolanıp taşınması açısından soğutma ünitelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. İlgili ürünlerin
üretiminde ise soğutma kompresörleri oldukça kritik bir komponenttir. Nihai mamule dönük yüksek talep,
soğutma kompresörlerine olan talebe de pozitif yönde ivme kazandırmaktadır. 2019 yılında 16,36 milyar
$ olan küresel soğutma kompresörleri pazarının 2026 yılına kadar yıllık %4,8’lik bir birleşik büyüme
oranıyla (CAGR), 22,67 milyar $’a ulaşması beklenmektedir.
Büyüme üzerinde etkili olan faktörler şöyle sıralanmaktadır;








Artan kentleşme oranı
Asya-Pasifik başta olmak üzere orta sınıfın alım gücünün artması ve konfor için ev içi soğutma
ürünlerine yönelmesi
Artan işlenmiş ve donmuş gıda talebi
Perakende sektörünün hızlı büyümesi, birçok ülkede hipermarket-süpermarketlerin öne çıktığı
organize perakendeciliğin payının artması
Gıda e-ticaretinde hızlı büyüme
Otel-restoran segmentinden talebin artması
İlaç ve kimya sektörlerinde ilgili ürünlere yönelik yükselen talep

Diğer yandan; imalat sanayi maliyetlerindeki artış ve ilgili ürünlerin imalatına yönelik çevre regülasyonları
sektörün büyümesinin önündeki engeller olarak öne çıkmaktadır.
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Şekil 13. Küresel Soğutma Kompresörü Pazarı Hacmi ve Büyüme Projeksiyonu (2019-2026)

Kaynak: Data İntello

2019 yılında ürün bazında soğutma kompresörleri pazarında en büyük pay %39,5 ile döner (rotary)
kompresörlere aittir. Onu açık, hermetik ve yarı hermetik kompresörleri içeren pistonlu kompresörler
(%31,1) izlemektedir. Bu da pistonlu kompresörler özelinde pazarın 5 milyar $ civarında olduğunu
gösteren bir veridir. 2026 yılına gelindiğinde her iki grubun da payının gerilemesi ve vidalı soğutma
kompresörlerinin pay kazanması beklenmektedir.
Şekil 14. Küresel Soğutma Kompresörü Pazarının Ürünlere Göre Dağılımı (2019-2026)
Yüzde (2019)
39.5

39

31.1

Yüzde (2026)

30.8
19.6

20.2
10

9.9
Dönel

Vidalı

Pistonlu

Diğer

Kaynak: Data İntello

Bir başka raporda ise küresel soğutucu kompresör pazarında yapı tipine göre adet bazında en büyük
payı hermetik kompresörlerin aldığının, onu açık kompresörlerin izlediğinin altı çizilmektedir.
Şekil 15. Küresel Soğutma Kompresörü Pazarının Yapı Tipine Göre Dağılımı (2019)
Yarı Hermetik; %5

Hermetik; %65

Açık; %30

Kaynak: GMInsights

Diğer yandan; soğutma kompresörlerinin nihai kullanıcısı olan sektörler arasında ilk sırada yer alan ticari
alanların 2026’da da payını kaybetmesine karşın yerini koruması beklenirken, ev tipi kullanımın yatay
seyir izleyeceği ve yine endüstriyel kullanımın ise yükseleceği tahmin edilmektedir.
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Şekil 16. Küresel Soğutma Kompresörü Pazarının Nihai Kullanıcılara Göre Dağılımı (2019-2026)
Yüzde (2019)
73.5

Yüzde (2026)

73.1

20.9

20.5

6

Ticari

Endüstriyel

6

Evsel

Kaynak: Data İntello

2019 yılı itibariyle ilgili ürünlerin en büyük pazarını oluşturan Asya-Pasifik’in güçlü konumunu 2026 yılına
da taşıması beklenmektedir. Ortadoğu-Afrika ve Latin Amerika ise büyüme sergileyen diğer pazarlar
olacaktır.
Şekil 17. Küresel Soğutma Kompresörü Pazarının Bölgelere Göre Dağılımı (2019-2026)
Asya-Pasifik

Kuzey Amerika

Avrupa

Ortadoğu-Afrika

Latin Amerika

56

52

21

18

18
5

15
6

4

2019

5

2026

Kaynak: Data İntello

Dünyada pazarın en önde gelen oyuncularına bakıldığında, genellikle konsolide bir yapısı olduğu ve az
sayıda üreticinin pazarda önemli bir ağırlığı sahip olduğu görülmektedir. Üreticilerin genel merkezleri
ABD, Çin, Almanya, Brezilya gibi ülkelerde olsa da, Brezilyalı Embraco’ya ait Aspera Slovakya’da,
Tecumseh Fransa’da, Copeland Meksika’da üretim yapmaktadır.
Tablo 8. Hermetik Soğutma Kompresörlerinde Ülke-Üretici Eşleşmesi

Ülke
Brezilya

Embraco (Aspera)

Almanya

Secop

Çin
ABD
Danimarka
Hindistan

Ülke İmajı-Rekabet Avantajı

Üretici

Huayi Compressor
Tecumseh, Copeland
(Emerson), Kulthorn
Danfoss
Kirloskar

Yüksek kalite algısı ve bilinirlik, ölçek ekonomisi:
9 ülkede 15 binden fazla istihdam, küresel Japon
teknoloji devi Nidec tarafından satın alındı.
Yüksek kalite algısı ve bilinirlik, Ar-Ge ve tasarım
odaklı yaklaşım
Ölçek ekonomisi, fiyat odaklı rekabetçilik, yaygın
küresel bayi ağ
Yüksek kalite algısı ve bilinirlik, Ar-Ge ve tasarım
vurgusu, yaygın bayi ağı
Ar-Ge odaklı yaklaşım
Maliyet odaklı rekabetçilik

Kaynak: Sektör Temsilcileriyle Yapılan Görüşmeler

Türkiye pazarında ilgili ürünler, pompa ve kompresörler üst başlığı altında toplanmaktadır. Türkiye
Makina Federasyonu (MAKFED) Çalışma Grubu verilerine göre 2020 yılı sonunda Türkiye pompa ve
kompresörler iç pazarının büyüklüğünün 2,25 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir. Üretim değeri 1,22
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milyar $ olup, ihracat ise 2,03 milyar $ hacmindedir. 2020 yılında da iç pazarda büyüme
gözlemlenmektedir. İç pazarın %90,6’sı ithal ürünlerden karşılanırken, yerli üreticilerinden gözünü ihraç
pazarlarına diktiği, ihracat/üretim oranının %82,6 olmasından hareketle anlaşılmaktadır.
Tablo 9. Türkiye Pompa ve Kompresörler Sektörü Göstergeleri, Milyon $ (2018-2020)

İç Pazar

Üretim
Değeri

İhracat

İthalat

İthalat/İç
Pazar (%)

İhracat/Üretim
(%)

2020

2.250

1.220

1.008

2.038

90,6

82,6

2019

1.916

1.115

997

1.798

93,8

89,4

2018

2.253

1.113

976

2.116

93,9

87,7

Kaynak: MAKFED

Türkiye’de soğutma kompresörü üreticilerinin daha ziyade evsel kullanıma dönük açık tipler ve yarıhermetik soğutma kompresörlerine yöneldikleri tespit edilmiştir.

2.4. Dış Ticaret ve Yurt İçi Talep
İlgili ürünlerin dış ticareti 6’lı GTİP’lerde 841430 – Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler başlığı
altında incelenmektedir. 2016-2020 yılları arasında küresel ihracat %3,8’lik kayıpla yaklaşık 12,8 milyar
$ olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları arasında ise daralma oranı %7,5’tur. 2018 küresel ihracatın
zirve yaptığı yıl olarak dikkat çekmektedir.
Şekil 18. Dünya Soğutma Ekipmanlarında Kullanılan Kompresörler İhracatı Gelişimi (2016-2020)
Milyon $
14,066

13,841

13,392

13,391

12,879

2016

2017

2018

2019

2020

Kaynak: ITC

İlgili ürünlerin küresel ihracatçılarına bakıldığında Çin’in küresel ihracatın %30’undan fazlasını
gerçekleştirdiği görülmektedir. Takipçi ülkeler ise Japonya, Almanya, ABD ve G. Kore olarak
sıralanmaktadır. İlk 5 ihracatçı ülkenin toplam ihracattaki payı %65’i geride bırakmaktadır.
Tablo 10. İlgili Ürünlerin 6’lı GTİP’te Küresel İhracatçıları (2020)

Ülke
841430

Çin

Pay
(%)
30,5

Ülke
Japonya

Pay
(%)
9,8

Ülke
Almanya

Pay
(%)
9,4

Ülke
ABD

Pay
(%)
7,8

Ülke
G. Kore

Pay
(%)
7,8

Kaynak: ITC

Diğer yandan; küresel ithalat ise 2016-2018 yılları arasında %5,1 oranında büyümüş ancak 2020 yılına
kadar %10,1 oranında daralarak 12,46 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılındaki küçülme oranı ise
%7,8’dir.
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Şekil 19. Dünya Soğutma Ekipmanlarında Kullanılan Kompresörler İthalatı Gelişimi (2016-2020)
Milyon $
13,864

13,640

13,516

13,192

12,463

2016

2017

2018

2019

2020

Kaynak: ITC

Bu doğrultuda, ilgili ürünlerin ithalatçıları ABD, Çin, Almanya, Meksika ve Türkiye olarak sıralanmaktadır.
ABD küresel ithalatın %15,6’sını tek başına gerçekleştirirken, Türkiye ise %4,4 paya sahiptir.
Tablo 11. İlgili Ürünlerin 6’lı GTİP’te Küresel İthalatçıları (2020)

Ülke
841430

Pay
(%)
15,6

ABD

Ülke
Çin

Pay
(%)
7,5

Ülke

Pay
(%)
7,3

Almanya

Ülke
Meksika

Pay
(%)
6,7

Ülke
TÜRKİYE

Pay
(%)
4,4

Kaynak: ITC

12’li GTİP’lere inildiğinde ise; Türkiye’nin ithalatının son 5 yılda %34,4 artışla yaklaşık 199 milyon $’a
ulaştığı görülmektedir. Son 5 yıllık periyotta yegane daralma 2019 yılında yaşanmıştır. Ancak 2020
yılında Covid-19 etkisine karşın, ithalatın %38,8 arttığı tespit edilmiştir.
Tablo 12. Türkiye’nin İlgili Ürünlerde İthalatı, Bin $ (2016-2020)

GTİP Kodu

84.14.30.81.90.00

Ürün

2016

2017

2018

2019

2020

Soğutma cihazlarınd
a kullanılan hermetik
veya yarı hermetik ko
mpresörler; gücü> 0,
4 kW, sivil hava taşıtl
arında kullanılanlar
hariç

147.984

158.255

158.410

143.319

198.999

147.984

158.255

158.410

143.319

198.999

TOPLAM
Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin ilgili ürünlerde 2020 yılına ait ithalat destinasyonlarına bakıldığında Çin toplam ithalatın
yarısında söz sahibi olurken, onu sırasıyla Almanya, Slovakya, Macaristan ve İtalya izlemektedir.
Tablo 13. Türkiye’nin İlgili Ürünlerde İthalat Destinasyonları, Bin $ (2020)

GTİP Kodu

84.14.30.81.90.00

Ürün

Ülke 1

Ülke 2

Ülke 3

Ülke 4

Ülke 5

Soğutma cihazla
rında kullanılan
hermetik veya y
arı hermetik ko
mpresörler; güc
ü> 0,4 kW, sivil
hava taşıtlarında
kullanılanlar
hariç

Çin
(98.059)

Almanya
(30.764)

Slovakya
(17.886)

Macaristan
(9.885)

İtalya
(9.786)

Kaynak: TÜİK
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Türkiye’nin ilgili ürünlerde ihracatı ise 2016-2020 yılları arasında %9,4 oranında düşerken, 2020 yılında
ise %10,5’lik artışla 7,44 milyon $ olmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye ilgili ürünlerde
net ithalatçı konumundadır.
Tablo 14. Türkiye’nin İlgili Ürünlerde İhracatı, Bin $ (2016-2020)

GTİP Kodu

Ürün

2016

2017

2018

2019

2020

84.14.30.81.90.00

Soğutma cihazlarınd
a kullanılan hermetik
veya yarı hermetik ko
mpresörler; gücü> 0,
4 kW, sivil hava taşıtl
arında kullanılanlar
hariç

8.551

9.449

7.084

7.007

7.744

8.551

9.449

7.084

7.007

7.744

TOPLAM
Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin ihracat destinasyonları ise yakın coğrafyada yoğunlaşmaktadır. İhracat pazarları arasında;
İran, Irak, Cezayir ve Azerbaycan ilk 4 sırayı alırken, onları Çekya izlemektedir.
Tablo 15. Türkiye’nin İlgili Ürünlerde İhracat Destinasyonları, Bin $ (2020)

GTİP Kodu

84.14.30.81.90.00

Ürün

Ülke 1

Ülke 2

Ülke 3

Ülke 4

Ülke 5

Soğutma cihazlarında
kullanılan hermetik vey
a yarı hermetik kompre
sörler; gücü> 0,4 kW, s
ivil hava taşıtlarında ku
llanılanlar hariç

İran
(1.459)

Irak
(596)

Cezayir
(533)

Azerbaycan
(404)

Çekya
(402)

Kaynak: TÜİK

İlgili ürünlerde Türkiye net ithalatçı konumda olup, 2020 yılı itibariyle dış ticaret açığı 191,2 Milyon $,
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %3,9’dur. Bu tablo, ilgili ürünlerin yerlileştirilmesinin stratejik
önemine dikkat çekmektedir.
Tablo 16. Türkiye’nin İlgili Ürünlerde Dış Ticaret Dengesi (2016-2020)

Yıl

İhracat (Bin $)

İthalat
(Bin $)

2016
2017
2018
2019
2020

8.551
9.449
7.084
7.007
7.744

147.984
158.255
158.410
143.319
198.999

Dış Ticaret Açığı
(Bin $)
-139.433
-148.806
-151.236
-136.312
-191.255

İhracatın
İthalatı
Karşılama
Oranı (%)
5,7
5,9
4,4
4,8
3,9

Kaynak: TÜİK

Diğer yandan; ISIC Rev.3 sınıflandırmasına göre ilgili ürün grubunu da kapsayan pompa, kompresör,
musluk ve vana ihracatına yer verilen tabloda; Ankara’nın ihracatının her yıl istikrarlı bir şekilde artarak
89,34 milyon $ seviyesine ulaştığı ancak 2020 yılında daralan Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki
payının ise kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2017 yılı hariç Ankara ilgili ürünlerin
ihracatında, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payını istikrarlı bir şekilde artırmaktadır.
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Tablo 17. Türkiye ve Ankara’nın Pompa, Kompresör, Musluk ve Vana İhracatı (2016-2020)

Yıl

Türkiye İhracatı
($)

Ankara İhracatı
($)

Ankara’nın Toplam
İhracattaki Payı

2016

1.069.138.857

51.097.129

15,7

2017

1.263.633.446

54.650.982

13,1

2018

1.499.007.114

71.301.033

13,1

2019

1.580.625.729

84.352.774

14,9

2020

1.542.253.733

89.340.769

12,7

Kaynak: TÜİK (ISIC Rev.3- 2912)

2.5. Üretim, Kapasite ve Talep Tahmini
Dış çevre analizi ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin soğutma
kompresörleri üretiminde açık tip ve yarı hermetik soğutma kompresörleri segmentinde girişimlerin
yoğunlaştığı ancak hermetik kompresör üretimi gerçekleştiren firmaların olmadığı tespit edilmiştir.
Mevcut durumda yarı hermetik kompresörlerde %70 oranında yerlileştirme yapıldığı, sektör
paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bir bulgudur. Kritik ve katma değerli
komponentler olan motor, sürücüler, kartlar, sargı, elektrik aktarım uçları ve valfler ise ithal edilmektedir.
TOBB Sanayi Veri Tabanı verilerine göre Türkiye’de 3’ü İstanbul’da olmak üzere soğutma ekipmanları
için kompresör üreten üretici sayısı 9’dur. Üretim kapasitesi ise 2,2 milyon adet olarak ifade edilmektedir.
Ancak bu veri sektörün genel tablosunu resmetmek amaçlı olup, hermetik kompresör imalatına dönük
spesifik bir veri değildir.
Tablo 18. NACE 28.13.23 – Kompresörler, Soğutma Ekipmanları İçin İllere Göre Üretici Sayısı

İl

Üretici Sayısı

Üretim Kapasitesi-Adet

İstanbul

3

*

ANKARA

1

*

Adana

1

*

Eskişehir

1

*

İzmir

1

*

Şanlıurfa

1

*

Isparta

1

*

TOPLAM

9

2.208.000

Kaynak: TOBB
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Türkiye’de iç talebi belirleyen öncelikli sektör; ev tipi ve ticari tip soğutucu ve donduruculardır. Beyaz
eşya üretiminde dünyanın merkez üslerinden biri olan Türkiye’de 2020 yılında 6,3 milyon adet buzdolabı
ve 1,8 milyon adet derin dondurucu üretildiği görülmektedir.
Şekil 20. Türkiye’de Yıllara Göre Buzdolabı ve Derin Dondurucu Üretimi (2016-2020)
Buzdolabı (Bin Adet)
7,035.80

1,175.60

2016

7,410.92

Derin Dondurucu (Bin Adet)

7,213.15
6,446.60

1,362.58

2017

1,393.08

1,181.87

2018

2019

6,313.09

1,803.01

2020

Kaynak: TÜRKBESD

İkinci önemli sektör ise ticari soğutma üniteleridir. TÜİK Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinde ev tipi olanlar
hariç soğutma ve dondurma ekipmanları 28.25.13 NACE kodu altında “soğutma ve dondurma
ekipmanları ve ısıtma pompaları (ev tipi olanlar hariç)” başlığı altında toplanmakta olup, 2019 yılı
sonunda Türkiye’de 101 girişim bulunmaktadır.
Şekil 21. Türkiye NACE 28.25.13 Soğutma ve Dondurma Ekipmanları ve Isıtma Pompaları
(Ev Tipi Olanlar Hariç) Girişim Sayısı (2015-2019)
Adet

107

111

94

2016

2017

2018

99

101

2019

2020

Kaynak: TÜİK

Aşağıdaki tabloda ilgili girişimlerin ürün grubu bazında dağılımına ve üretim adetlerine yer verilmektedir.
Dondurulmuş gıdalar için olan ve olmayan camekanlı ve tezgahlı soğutucular üretim adedi bazında ilk
iki sırayı alırken, girişim sayısı bazında diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar ilk sıradadır.
Tablo 19. Türkiye NACE 28.25.13 Soğutma ve Dondurma Ekipmanları ve Isıtma Pompaları
(Ev Tipi Olanlar Hariç) Girişimlerin Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılımı (2019)*

Ürün
Camekanlı ve tezgahlı soğutucular
(dondurulmuş gıdaların depolanması için
kullanılan soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı
(evaparatör) olanlar)
Camekanlı ve tezgahlı soğutucular (soğutucu
bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar
(dondurulmuş gıdaların depolanması için
kullanılanlar hariç)
Mobilya tipi soğutucular, soğutucu bir üniteli
veya buharlaştırıcılı (evaparatör) (dışarıdan ayrı
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Üretim Adedi

32

402.771

25

329.351

9

117.419**
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kapısı olan soğutucu ve dondurucusu olanlar, ev
tipi soğutucular, camekanlı ve tezgahlı
soğutucular hariç)
Isı pompaları, HS 84.15 (Klima cihazlarıvantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı)’deki
iklimlendirme makineleri hariç
Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar

6

***

55

211.502

Kaynak: TÜİK *Bazı üreticiler birden fazla ürün grubunda üretim yapmaktadır **En son veri 2018 yılına aittir. *** Üretim verilerine
erişilememektedir.

Sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerde; Türkiye’de iç pazarda yıllık 10-12 bin adet civarında
hermetik; 400-450 bin adet civarında ise yarı hermetik soğutma kompresörü talebi olduğu
vurgulanmıştır. Mevcut durumda yukarıda altı çizilen sektörlerden kaynaklı talep ithal ürünlerle
karşılanmakta olup, ithalatın dünyada üretimde söz sahibi ülkelerden doğrudan ya da Çin ve Doğu
Avrupa’daki tesislerinden yapıldığı görülmektedir.
Bu bilgiler ışığında, ilgili yatırımın ihracat hedefini de kapsayacak şekilde en az 60-70 bin adet üretimi
hedeflemesi gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda mevcut üretim yelpazesi ışığında Türkiye soğutma kompresörleri sektörünün genel
durumunun SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Bir kompresör üretim üssü olan ve komponent düzeyinde
önemli bir ithalatçı olan Türkiye’nin teknolojik seviyesi ilgili makinelerin üretimi için yeterli gözükse de
sektöre özgü yapısal sorunlar sürmektedir. Hedeflenen yatırımın bu açıdan da sektörde gerek istihdam
ve üretim gerekse teknolojik seviye ve ihracat faktörlerinde öncü konumda olması planlanmaktadır.
Tablo 20. Türkiye Soğutma Kompesörleri Sektörü SWOT Analizi

Güçlü Yönler
* Türkiye’nin pompa & kompresör üretiminde
son yıllarda yaptığı atılım
* Açık tip ve yarı-hermetik soğutma
kompresörün yerli üretiminin olması
*İç pazarda talep üreten sektörlerin güçlü
görünümü
*Ankara’nın lojistik avantajı
* Nitelikli ve uygun maliyetli insan kaynağı
havuzu
* Ankara’da OSB, tekno-kent, üniversite ekosisteminin gücü
* Sektörün yüksek örgütlenme düzeyi

Zayıf Yönler
*Hammadde ve ara malı kullanımında ithal
bağımlılık
* Girdi maliyetlerinin yüksekliği
* İşletmelerin KOBİ düzeyinde olması
* Katma değeri düşük üretim yapısı
* Haksız ve yıpratıcı rekabet
*Sektörde yaşanan envanter sorunları
* Standart ve sertifikasyonda yaşanan sorunlar
* Firmalar arası işbirliği kültürünün zayıf olması
* Enerji maliyetlerinin yüksekliği
* Makine sektörü genelinde karlılık ve sermaye
birikimi sorunları
* Covid-19 salgınının makine sektörüne etkisi

Fırsatlar
* İlgili ürünlerin yüksek ihracat potansiyeli
* Yerli üretimi cesaretlendiren güçlü teşvik ekosistemi
* Üniversite-sanayi işbirliği projelerindeki artış
eğilimi
* Teknik eğitimde olumlu yapısal değişiklikler

Tehditler
* Ülke ve ürün bilinirliğinin düşüklüğü
* Asyalı rakiplerin Türkiye pazarına ilgisindeki artış
* Yıkıcı teknolojik trendler
* Çevre odaklı baskılayıcı regülasyon iklimi

Kaynak: Sektör Temsilcileriyle Yapılan Görüşmeler

2.6. Girdi Piyasası
Bilindiği üzere hermetik pistonlu soğutma kompresörleri tamamen kapalı, kaynaklı kabin içerisinde,
dışarıdan görünümü tüpü andıran kompresörlerdir. Yatırımın konu edildiği ve yerli üretimi olmayan
kompresörler, hermetik ve yarı-hermetik kompresörlerdir. Bu ürünler; elektrikli motor, stator, piston,
krank, yaylar, valf plate, motor sargıları, susturucular, gövde ve giriş-çıkış bağlantılarından oluşmaktadır.
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Şekil 22. Hermetik Kompresör Kesiti

Hermetik kompresör üretiminde girdi ve hammadde seçiminin belirlenmesi adına Ar-Ge ve tasarım
süreci kritik öneme sahiptir. Bu aşamada yerli olarak üretilmesi hedeflenen hermetik kompresörlerin ileri
mühendislik hesaplamaları, teknik çizimleri, tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek olup, nitelikli personel
ve özel yazılımlar gerekmektedir.
Hermetik soğutma kompresör üretiminde ana kritik komponent olarak elektrik motorlar bulunmaktadır.
Elektrik motor üretimi gerek mühendislik hesaplamaları gerekse üretim yatırımı bakımından yüksek
maliyetli olup, üretilmesi planlanan hermetik kompresörlerde yerli üretim yapan motor üreticileri ile
işbirliği yapılması önerilmektedir. Yatırıma konu olan ürünlerde kullanılacak olan elektrikli motorların
yatırım kapsamında üretilmesi sadece ilgili ürün özelinde kullanılması durumunda yatırım maliyetlerini
yükselteceğinden fizibıl değildir. Elektrik motorları, yerli üreticiler olarak WAT Motor, GAMAK gibi
firmalardan temin edilebilecektir.
Yatırımın maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, ilk etapta piston, stator ve valf imalatının da
kurulacak olan tesiste yapılması yerine yerli üreticilerden tedarik edilebileceği öngörülmektedir. Piston,
stator, valf gibi materyaller de yerli olarak SMS Tork vb. firmalardan temin edilebilir.
Bu vesile ile ilk etapta bazı kritik komponentlerin dışardan alınması yöntemi ile hermetik kompresör
üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Yerli olarak temin edilebilen elektrik motoru, piston, stator, valf vb.
komponentlerin yaklaşık maliyetinin ürün maliyeti içinde %25’ler mertebesinde bir ağırlığının olması
beklenmektedir.
Susturucular, gövde ve kasayı oluşturan bölümlerde siyah sac malzemesi kullanılacaktır. Siyah saclar
döküm yöntemiyle imal edilen, dikdörtgen kesitli yarı mamulün üretim için gerekli olan standartlarla
belirlenmiş bir sıcaklığa kadar ısıtılması ve haddeleme yöntemiyle elde edilen yassı çelik ürünlerdir.
Üretilen siyah saclar rulo şeklinde sarılmaktadır.
Boşaltma boruları, ana boru gibi parçaların imalatında ise bakır kullanılacaktır. Bakır madeni sanayinin
önemli bir temel girdisi durumunda olup, global talebe göre fiyatları değişkenlik göstermektedir.
Ülkemizde MTA başta olmak üzere yerli ve yabancı sermayeli şirketler tarafından etüt edilen 650
civarında bakır mostrası bulunmaktadır. Dünya bakır fiyatları incelendiğinde ise 2021 yılı başında ton
başına fiyatı 7.900 $ seviyelerinde iken 2021 yılının ortası itibariyle bakırın ton fiyatının 9.866 $
seviyelerine yükseldiği görülmektedir.
Hermetik kompresör imalatında diğer girdiler olarak gövde ve metal akşamlar için boya ve paslanmayı
önleyici kimyasallar kullanılacaktır.
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Hermetik soğutma kompresörleri üretiminin planlandığı şehir olan Ankara, gelişmiş sanayi bölgelerine
sahip olması ve lojistik ağlar üzerinde bulunmasından dolayı, gerekli olan hammaddelere ulaşım
konusunda elverişli bir konuma sahiptir.

2.7. Pazar ve Satış Analizi
Hermetik soğutma kompresörleri yaygın olarak ev tipi soğutucular, küçük tip ticari soğutucular,
dondurucular ve soğuk hava depolarında kullanılmaktadır. Yatırıma konu olan ürün grubunun hedef
pazarı ticari soğutucular ve dondurucular olarak belirlenmiştir. TÜİK verilerine göre camekanlı ve
tezgahlı soğutucular ile mobilya tipi soğutucuların yıllık üretiminin 850 bin adet civarında olduğu
görülmektedir.
Yatırıma konu olan ürün grubunda ülkemiz net ithalatçı konumundadır. 2020 TÜİK verilerine göre
hermetik soğutucu kompresör ürün grubunda 199 milyon $ ithalat gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ithalat
destinasyonlarının başında Çin ve Hindistan gelmektedir.
Pazarda bilinen başlıca üreticiler; Huayi Compressor (Çin), Secop (Almanya), Tecumseh (ABD-Fransa),
Kirloskar (Hindistan), Aspera (Brezilya-Slovakya) firmalarıdır. Başlıca rakiplerin fiyatları incelendiğinde
ise; Huayi Compressor firmasının ürünlerinin satış fiyatları 15 ila 50 $ arasında değişmektedir. Bu
kategorideki ürünler buzdolaplarında ve ev tipi ürünlerde tercih edilmektedir. Tecumseh, Kirloskar ve
Maneurop gibi firmaların ticari kategorideki ürünlerinin fiyatları 400 ila 1000 € arasında değişmektedir.
Yatırıma konu olacak ürün grubunda ortalama satış fiyatlarının 500 € civarında olması beklenmektedir.
Üretimi yapılacak olan ürün 9-12 beygir gücü aralığında, süpürme hacmi 25-30 m3/saat aralığında,
380V/50Hz voltaja sahip ürünler olacaktır.
Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden, kurulacak olan tesisin iki yıllık işletme
dönemi tümüyle Ar-Ge ve mühendislik çalışmaları ile görece uzun süren test faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine ayrılacaktır. Sonraki dört yıl boyunca kademeli üretim artışı hedeflenecek ve yıllık
30-35 bin adet üretim yapabilecektir. Bununla birlikte tesis, teknik kapasite olarak 50.000 adet/yıl üretim
yapabilecek şekilde kurulacaktır. İşletmeye alınmanın üçüncü yılında 30.000 adet kompresör üretimi
gerçekleştirilebilecektir. Yedinci yılla birlikte özellikle sipariş sözleşmelerinin genişlemesi, pazarlama
faaliyetlerinin derinleşmesi, Ar-Ge ve iyileştirme çalışmalarına bağlı geri dönüşlerin gereğinin yerine
getirilmesine bağlı olarak üretim adedinin ivmelenerek 45.000’lere ulaşması ve böylece kapasite
kullanımı %90’lara çıkması hedeflenmektedir.
Kurulacak tesis işletmeye geçtikten sonra hedeflenen yıllık üretim miktarı/satış miktarlarına aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.
Tablo 21. Yatırımın İşletme Aşamasında Hedeflenen Üretim/Satış Miktarı ve Ortalama Satış Fiyatı

I. Yıl

II. Yıl

Üretim
(Adet)

N/A

N/A

Yurtiçi Satış
(Adet)

N/A

N/A

III. Yıl

IV. Yıl

V. Yıl

VI. Yıl

VII. Yıl

30.000

30.000

35.000

35.000

45.000

25.000

25.000

25.000

25.000

30.000
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Yurtdışı
Satış (Adet)

N/A

N/A

Ort. Satış
Fiyatı (USD)

N/A

N/A

KKO

N/A

N/A

5.000

5.000

10.000

10.000

15.000

500

550

550

600

600

%60

%60

%70

%70

%90

3. TEKNİK ANALİZ

3.1. Kuruluş Yeri Seçimi
Türkiye’nin başkenti konumundaki Ankara; jeo-stratejik konumu, limanlara yakınlığı, karar alıcı
kurumlara ev sahipliği yapması ve 2020 yılında gerçekleştirdiği 7,7 milyar $ ihracat ile ilk 5 ihracatçı
şehirden biri olması itibariyle ön plana çıkmaktadır. Ankara aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.
Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya,
güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur. Yüz ölçümü 25.632 km2'dir. 1.355 kilometre uzunluğu
ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824
kilometre ile Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır.
Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, şehrin merkezinden geçmektedir. İlin güneyinde ise 1300
km² ile ülkenin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü vardır. Ayrıca Tuz Gölü'nün de içinde bulunduğu
havza, Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.
Ankara’nın en yüksek noktası 2015 m yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüz ölçümü
ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüz ölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en
uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin şehir içindeki bölümü, en büyük barajı
ise 83,8 km²'lik yüz ölçümü ile Sarıyar Barajı olup, şehir geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti
ve 11 baraj bulunmaktadır.
Şehrin güney ve orta bölümlerinde karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları ile sıcak ve kurak yazları,
kuzeyinde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir. En sıcak ay Temmuz veya
Ağustos’tur. Şehirdeki yerine göre ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları 27-31° C'dir. En soğuk ay ise
Ocak ayıdır, en düşük gece sıcaklıkları ildeki yerine göre ortalama -6 ila -1 °C arasındadır. Yağışlar en
çok Mayıs, en az Temmuz veya Ağustos ayında düşer.
Şekil 23. Ankara İli Haritası
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Ankara ulaşım açısından da Türkiye’nin kalbidir. Karayolu, demiryolu ve özellikle hızlı tren ili, tüm
Türkiye’ye bağlarken, Esenboğa Havalimanı Covid-19 öncesi yıllık 13,74 milyon gelen-giden yolcuyu
ağırlamaktadır. 2020 yılının olağanüstü ortamında bu sayı 5,16 milyon kişiye gerilemiştir.
Şekil 24. Yıllara Göre Ankara Esenboğa Havalimanı Yolcu Sayısı (2019-2020)

Kaynak: DHMİ

2021 yılı itibariyle Ankara’da 12 OSB bulunmaktadır. Bunlardan OSTİM, ASO 1,2,3 ve İvedik OSB’ler
Ankara’da üretimin merkezi konumundadır. Bu bağlamda, böyle bir yatırımın elektrik motor ve parça
üreticilerinin bulunduğu OSTİM OSB’de konuşlanması planlanabilir. Tesisin 10.000 m2’si kapalı olmak
üzere toplam 20.000 m2 alanda yapılmasının üretim kapasitesini karşılamak açısından yeterli olduğu
öngörülmektedir. Bu yatırım kapsamında 1,5 milyon USD’nin arazi ve 1,5 milyon USD’nin bina ve inşaat
maliyetleri olarak öngörülmesi mümkündür.
Tablo 22. Ankara’da Bulunan OSB’ler ve Özellikleri (Nisan 2021)

Tahsis
Edilecek
Parsel
Sayısı

Üretimdeki
Sanayi
Parseli
Sayısı

96
25
89
45
80

71
40
5
0
178

İnşaat
Halindeki
Sanayi
Parseli
Sayısı
32
11
6
0
217

OSB Adı

Üretim
Tipi

Fiili
Durum

OSB
Alanı
(ha)

Anadolu
Polatlı
Polatlı TO
Şereflikoçhisar
Başkent
Dökümcüler
İhtisas
Elmadağ
Mobilyacılar
İvedik
OSTİM
ASO 2-3
ASO 1
Uzay ve
Havacılık
İhtisas

Karma
Karma
Karma
Karma
Karma

İşletme
İşletme
İşletme
Altyapı
İşletme

292
312
424,36
134,94
1.014

226
91
130
53
550

Tahsis
Edilen
Sanayi
Parseli
Sayısı
130
66
41
8
470

İhtisas

Altyapı

117

65

5

60

0

4

İhtisas

Altyapı

116

94

0

94

0

0

Karma
Karma
Karma
Karma

İşletme
İşletme
İşletme
İşletme

477
476
1.074,56
817

6.956
4.461
305
331

6.956
4.460
305
329

0
1
0
2

6.981
4.096
96
274

16
37
125
6

İhtisas

İşletme

723

160

160

0

2

21

Toplam
Sanayi
Parseli
Sayısı

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Diğer yandan; Ankara’da ilki 2001 yılında kurulan ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak
üzere 8’i aktif 2’si altyapı çalışmaları devam etmekte olan; 10 adet tekno-kent bulunmaktadır.
Türkiye’deki toplam teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı ise Nisan 2021 itibariyle 87’dir. Ankara bu
kategoride İstanbul’un ardından ikinci sıradadır. Bu bölgelerin varlığı, üniversite-tekno-kent, sanayi
işbirliğini güçlendiren bir unsur olarak; sanayinin teknolojiye erişimi üzerinde pozitif etki üretmektedir.
İlgili yatırımın çıktısı olan ürünlerin; küresel trendlerle uyumlu AR-GE ve inovasyon yapısına kavuşması
açısından da bu bölgelerle yapılacak işbirliği büyük önem arz etmektedir.
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Tablo 23. Ankara’da Bulunan Teknokentler (Nisan 2021)

Teknokent

Bağlı
Bulunduğu
Üniversite

Kuruluş Yılı

Fiili Durum

ODTÜ Teknokent Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

ODTÜ

2001

Aktif

2002

Aktif

2003

Aktif

2006

Aktif

2007

Aktif

2014

Aktif

2014

Aktif

2008

Aktif

Gazi Üniversitesi

2018

İnşa Halinde

Ankara Sosyal
Bilimler
Üniversitesi

2019

İnşa Halinde

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Ankara Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
Ankara Teknopark Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi

ASO Teknopark Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
TeknoHab Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
ASBÜ Sosyal İnovasyon ve
Girişimcilik Teknoloji Geliştirme
Bölgesi

Bilkent
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Ankara
Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
AnkaraHacettepeAtılım-ÇankayaBaşkent-TOBB
Ekonomi ve
Teknoloji
Üniversiteleri
TOBB Ekonomi
ve Teknoloji
Üniversitesi

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

AR-GE ve inovasyon eko-sisteminin önemli bir sacayağı olan AR-GE ve tasarım merkezleri açısından
da Ankara oldukça güçlü bir eko-sisteme sahiptir. Nisan 2021 verilerine göre Ankara’da 125 adet ARGE merkezi bulunurken; bu yatırımların 18’i makine ve teçhizat imalatına yöneliktir. Diğer yandan;
tasarım merkezlerinin sayısı ise 39’dur. Ankara genelinde 10 bini aşkın AR-GE personeli çalışmaktadır.
Şekil 25. Ankara’da Bulunan AR-GE ve Tasarım Merkezleri (Nisan 2021)

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Ankara’nın inovasyon eko-sistemine ilişkin bir başka gösterge ise patent tescil sayısıdır. 2002-2015
yılları arasında toplam 832 patent tescil edilirken, bu sayı neredeyse 2018-2020 yılları arasında
yakalanmıştır. 2016-2020 yılları arasında toplam patent tescil sayısı 1.182’dir. Bu da son yıllarda
Ankara’nın ilgili kategoride hızlı bir büyüme performansı sergilediğini göstermektedir.
Şekil 26. Yıllara Göre Ankara’da Patent Tescil Sayıları (2002-2020)

Adet
832

2002-2015

282

214

200

2016

2017

207

2018

2019

279

2020

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

Diğer yandan, 2002-2015 yılları arasında 2.220 olan faydalı model tescil sayısı ise 2016-2020 yılları
arasında toplamda 663 olarak tespit edilmiştir.
Şekil 27. Yıllara Göre Ankara’da Faydalı Model Tescil Sayıları (2002-2020)

Adet
2,222

2002-2015

271

163

48

83

98

2016

2017

2018

2019

2020

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

Ayrıca Ankara genelinde bölgesel teşvikler kapsamında 2002-2015 yılları arasında pompa, kompresör,
musluk ve vana imalat sanayindeki yatırımlara yönelik 13 milyon TL değerinde 1 yatırım teşvik belgesi
verilirken, bu sayede 50 istihdama ulaşılmıştır. 2016-2021 yılları arasında ise belge sayısı 18’e, yatırım
tutarı 147 milyon TL’ye ve istihdam ise 193’e yükselmiştir. Böylece 2021 Nisan ayı itibariyle sektöre
yönelik Ankara’daki yatırım sayısı 19’a, sabit yatırım tutarı 160 milyon TL’ye ve istihdam 243’e
yükselmiştir.
Tablo 24. Ankara’da Pompa, Kompresör, Musluk ve Vana İmalatına Yönelik Bölgesel Teşvikler (2002-2021)

Yıl

Yatırım
Belgesi

Yatırım Tutarı

İstihdam

2002-2015

1

13.000.000 TL

50

2016-2021

18

147.000.000 TL

193

TOPLAM

19

160.000.000 TL

243

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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3.2. Üretim Teknolojisi
Hermetik pistonlu kompresörler kaynaklı, sızdırmaz bir gövde içerisine yerleştirilmiş motor (pistonlu tip
kompresör), bulunduğu yerde bakım-onarım gibi servis hizmetlerinin verilemeyeceği bir yapıdadır. Bu
gövde içerisindeki mekanik sistem silindir içerisinde doğrusal olarak gidip gelme hareketi yapan bir
pistondan faydalanılır. Doğrusal hareketin elde edilmesinde dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren
bir krank ve biyel kolundan faydalanılır. 1/2 Hp gücüne kadar tek pistonlu olarak üretilen hermetik
kompresörler, daha büyük güçler için iki veya daha fazla pistonlu üretilir.
Pistonun silindir içerisindeki doğrusal hareketi ile emme ve basma esnasında devreye giren valfler
bulunmaktadır. Bu valfler çalıştıkları konum nedeniyle de aynı ismi alarak emme valfi ve basma valfi
olarak adlandırılır. Emme valfleri valf pleyti üzerinde bulunmaktadır. Tam kapalı hermetik tip pistonlu
kompresörlerde düşey eksenli krank mili ve motor ile yatay eksenli silindir tertibi çok sık
uygulanmaktadır. Tam hermetik pistonlu kompresörlerin yapısı nedeniyle emme buharı silindir veya
silindirlere alınmadan önce motor sargılarından geçer. Bu da, hem motor sargılarındaki ısısının bir
kısmının çekilmesine, hem de kompresöre girmiş olabilecek herhangi bir sıvı soğutucunun
buharlaşmasına yardımcı olur.
Hermetik Soğutma Kompresörü Üretim Akışı
Hermetik soğutma kompresörü üretim aşaması genel hatları ile 8 temel aşamadan oluşmaktadır.
İmalat aşamasının her safhası kalite kontrol ve mekanik/elektronik test basamaklarını içermektedir.
Tesis içerisine üretim hatlarının yanı sıra son kontrol testlerinin gerçekleştirileceği bir test alanı
konumlandırılması gerekebilecektir.
Yatırıma konu olan hermetik kompresör üretiminde, üretimin ilk yıllarında bazı kritik parçalar yerli üretim
yapan firmalardan temin edilecektir. Bunlar şöyle sıralanmaktadır;






Sargı ve Stator İmalatı
Piston İmalatı
Krank İmalatı
Yay İmalatı
Valf İmalatı

1. Ar-Ge ve Tasarım Aşaması
Üretilmesi planlanan yerli hermetik soğutucu kompresör imalatı için öncelikli olarak kapsamlı bir AR-GE
ve tasarım süreci gerekmektedir. Bu aşamada üretilmesi planlanan ürünün tüm mühendislik
hesaplamaları yapılacak ve yüksek doğrulukta modellenmesi, analizi, teknik çizimleri ile birlikte tasarımı
ve nihai ürün tasarımları gerçekleştirilecektir.
Yatırıma konu olan üretim süreci öncesinde ürünün geliştirilmesi, mühendislik hesaplarının yapılması,
teknik resimlerinin çizilmesi, ön testlerin yapılması, saha testlerin yapılması, kullanılacak olan
hammaddelerin belirlenmesi, üretim aşamasında gerekli olan makine parkının belirlenmesi adına
yaklaşık 2 yıl sürecek bir AR-GE çalışması yapılması öngörülmektedir.
2. Prototip İmalatı
Gerçekleştirilen kapsamlı AR-GE ve tasarım çalışmaları sonrasında yapılan analiz ve simülasyonları
doğrulamak için hermetik kompresör prototipleri hazırlanabilecektir. Uluslararası standartlar
çerçevesinde testler yapılarak analitik ve nümerik hesaplara göre hazırlanmış olan prototiplerin
doğrulaması yapılabilir.
3. Susturucu İmalatı
Bu aşamada gerçekleştirilecek üretim için 5 eksenli CNC tezgahlar, frezeler kullanılacaktır. Susturucu
imalatında sac kullanılacak ve derin çekme yöntemi ile şekillendirilecektir.
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Derin çekme: Silindirik ve prizmatik kap şekillerin veya daha karmaşık konkav parçaların
imalatında kullanılan yöntemdir. İşlem, iş parçasının kalıp boşluğu üzerine yerleştirilerek zımba
ile sacın boşluğa doğru itilerek akıtılmasıyla sağlanan sac şekillendirme işlemidir.
Şekil 28. Derin Çekme İşlemi

4. Gövde ve Bağlantı Elemanları İmalatı
Gövde bölümü üretimi için alt ve üst kısımlar için iki ayrı kalıp üretimi gerçekleştirilir ve bu kalıplar
sayesinde gövde bölümü sac malzeme kullanılarak üretilir. Rulo halinde bulunan saclar, rulo açma
makineleri ile açılarak gövde kalıplarında şekillendirilir.
Şekil 29. Sacın Rulo Açma Makinesinde Açılması

5. Montaj Aşaması
Üretimi yapılan parçalar ve dış alım yöntemi ile temin edilen parçalar bu aşamada birleştirilir ve test
aşamasına hazırlanır.
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6. Ölçüm ve Test Aşaması
İmalat süreci biten ve montajı tamamlanan hermetik kompresör bu aşamada üç boyutlu koordinat ölçüm
cihazları ile gerekli test ve ölçümlerden geçirilir.
7. Kimyasal Temizlik Test Aşaması
Boya öncesinde metaller kimyasal temizlik aşamasında pas önleyici maddeler ile temizlenerek boyaya
hazır hale getirilir.
8. Boya Aşaması
İmalat aşaması sonrası üzerindeki tüm testlerin başarıyla tamamlandığı hermetik soğutma kompresörü
son işlem olarak boya işleminden geçirilir.
Makine ve ekipmana ilişkin alt kırılımlar ise aşağıda tablolaştırılmıştır:
Tablo 25. İlgili Yatırımda Makine ve Ekipman Maliyet Varsayım Tablosu

Makine-Teçhizat

Menşei

Adet

Birim Fiyat
($)

Toplam Fiyat
($)

Gövde Kalıpları (Alt ve Üst Gövde)

Yerli

20

50.000,00

1.000.000,00

CNC İşleme Merkezleri

İthal

10

100.000,00

1.000.000,00

Üretim Hattı Kurulumu

İthal

4

1.000.000,00

4.000.000,00

Hassas Kesim Presi

Yerli

5

750.000,00

3.750.000,00

Özel Kumlama Makineleri

Yerli

10

50.000,00

500.000,00

Isıl İşlem Fırını

Yerli

1

300.000,00

300.000,00

Manuel Matkaplar

Yerli

4

15.000,00

60.000,00

Lazer Kesim Makinesi

Yerli

1

400.000,00

400.000,00

Sac Rulo Açma Makinesi

Yerli

1

350.000,00

350.000,00

Test Cihazları (koordinat ölçme, sertlik
ölçme, kalibrasyon cihazları vb.)

İthal

1

750.000,00

750.000,00

Üretim Takım ve Aletleri

Yerli

Takım

750.000,00

750.000,00

TOPLAM: 12.860.000,00

3.3. İnsan Kaynakları
Bir sanayi merkezi olarak nitelendirilebilecek Ankara, nitelikli işgücü havuzu açısından Türkiye’nin en
önde gelen şehirlerinden biridir. 2020 yılı sonunda Türkiye’deki 15 yaş üstü istihdam oranı olan %42,8’in
Ankara’da da aynı seviyede olduğu görülmektedir. Alt göstergelerin birçoğunda 2020 yılındaki dış
çevresel faktörler nedeniyle daralma görülse de sanayi istihdamı %7’lik bir büyüme kaydetmiş ve 442
bin kişiye yükselmiştir. Benzer bir gösterge de sanayi istihdam oranındaki büyümedir. Buna göre
2019’da %21,2 olan Ankara’daki sanayi istihdamı oranı, 2020 yılında %23,5’e yükselmiştir. Bu tablo,
Covid-19 pandemisinin tüm dünyada imalat sanayi istihdamını ciddi bir biçimde tehdit ettiği zorlu bir
yılda, Ankara’da imalat sanayinin istihdam büyümesi yaşadığını göstermektedir.
Diğer yandan; genç nüfus (15-24 yaş) itibariyle Ankara, 826 bin 117 kişilik bir havuza sahip olup, ilin
toplam nüfusuna oranı %14,6’dır. Türkiye ortalaması ise %15,4’tür.
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Tablo 26. Ankara İli İşgücü Göstergeleri

Gösterge
15 Yaş ve Daha Yukarı Yaştaki
Nüfus (Bin Kişi)
İşgücü (Bin Kişi)
İstihdam (Bin Kişi)
Sanayi İstihdamı (Bin Kişi)
İşsiz (Bin Kişi)
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus
(Bin Kişi)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
İstihdam Oranı (%)
Sanayi İstihdam Oranı (%)

2019

2020

Büyüme Oranı (%)

4.300

4.390

-2,1

2.269
1.946
413
322

2.207
1.880
442
327

2,7
-3,4
7
1,5

2.031

2.182

-5,1

52,8
14,2
14,6
45,3
21,2

50,3
14,8
15,2
42,8
23,5

-2,5
0,6
0,6
-2,5
2,3

Kaynak: TÜİK

TÜİK 2020 verilerine göre 2020 yılı itibariyle Ankara’da 1 milyonu aşkın yüksekokul veya fakülte
mezunu; 150 bini aşkın yüksek lisans mezunu ve yine 35 binden fazla doktora mezunu bulunmaktadır.
Ankara aynı zamanda Türkiye’de üniversite sayısı itibariyle de öne çıkan illerin başında gelmektedir.
İlde 22 üniversitede 240 bini aşkın aktif öğrenci ve 18 binden fazla akademisyen bulunmaktadır. ODTÜ,
Ankara, Bilkent, Hacettepe, Gazi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji gibi üniversiteler, Türkiye’nin marka
üniversiteleri niteliğini haizdir.
Diğer yandan; Ankara’daki mesleki-teknik eğitim veren kamu ortaöğretim kurumlarının sayısı 289 olup
bunlarda 110 bin 162 öğrenci eğitim görmektedir. Özellerde ise 41 kurumda 5 bin 800’ü aşkın öğrenci
mesleki-teknik eğitim almaktadır.
Tablo 27. Ankara İli 15 Yaş ve Üstü Nüfusun Eğitim Durumu (2020)

Eğitim Durumu
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuma Yazma Bilen Fakat Diplomasız
İlkokul Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Mezunu
Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu
Yüksekokul veya Fakülte Mezunu
Yüksek Lisans (5 ve 6 yıllık fakülte dahil) Mezunu
Doktora Mezunu
Bilinmeyen

2019 (Kişi)
84.912
85.410
676.819
274.256
728.500
1.240.303
1.022.142
151.235
34.442
33.325

2020 (Kişi)
79.766
82.185
658.152
263.129
736.951
1.251.654
1.081.726
156.612
35.868
35.055

Kaynak: TÜİK

TOBB Sanayi Veri Tabanı’nda NACE 28.13.23 – Kompresörler, soğutma ekipmanları için alt sektör
kaydına göre işgücü itibariyle Eskişehir ilk sırada yer alırken, onu Adana izlemektedir. Ankara’da ise
sektörün insan kaynağı havuzu dardır.
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Tablo 28. Kompresörler, Soğutma Ekipmanları İçin İllere Göre İşgücü Göstergeleri

İl Adı

Mühendis

Teknisyen

Usta

İşçi

Eskişehir
İzmir
Adana
İstanbul
Isparta
Şanlıurfa
ANKARA
TOPLAM

32
4
5
3
2
0
1
47

14
8
7
1
3
0
1
34

9
4
3
5
5
0
0
26

368
40
38
30
12
5
0
493

İdari
Personel
0
12
4
5
3
0
1
25

TOPLAM
423
68
57
44
25
5
3
625

Kaynak: TOBB (NACE 28.13.23)

Tüm bu faktörler ışığında; bu düzeyde bir yatırım için Ankara seçildiğinde; insan kaynağına erişim
sıkıntısı ile karşı karşıya kalınmayacağı görülmektedir. İlgili ürünlerin üretimi için daha ziyade makine
mühendisleri ile teknikerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzeyde bir yatırımda AR-GE aşamasında görev
almak üzere 15 mühendis, 10 beyaz yakalı yönetici ve personel ve 30 mavi yaka çalışan olmak üzere
toplam 55 kişilik bir istihdam gerekliliği olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 29. Sektörde Ortalama Maaşlar

Çalışan Niteliği

Ortalama Maaş (TL)

Ortalama Maaş (USD)

İdari Personel (25 Kişi)
Yöneticiler
17.000
Birim Sorumluları
9.000
Mühendisler
7.500
Ofis Personelleri
4.500
Mavi Yaka Personel (Teknisyen, Usta, İşçi) (30 Kişi)
Ustalar
6.000
Teknisyenler
5.000
Vasıfsız Elemanlar
3.500
Temizlik ve Bakım
3.000
Personeli

2.000
1.050
885
530
700
590
415
350

4. FİNANSAL ANALİZ

4.1. Sabit Yatırım Tutarı
Hermetik soğutma kompresörü üretim tesisi için yatırım maliyeti; üretim tesisinin kapasitesine, tesiste
kullanılacak teknolojiye ve diğer unsurlara bağlı olarak değişebilmektedir. Başlangıç yatırım maliyetini
oluşturan ana unsurların; fabrika binası ve arsası ile kullanılan makine ve ekipman olacağı ifade
edilebilir. Bu bağlamda, yaklaşık maliyetler aşağıda tablo olarak sunulmaktadır:
Yatırım için kurulması planlanan tesis için 20.000 m² bir arazi satın alınarak, 10.000 m² kapalı alan
kurulumuna ilişkin maliyetler hesaplanmıştır.
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Tablo 30. İlgili Yatırıma Ait Maliyet Tablosu

Maliyet Unsurları

Tutar ($)

Arsa/Arazi

1.500.000,00

Bina/İnşaat

1.500.000,00

Elektrik Tesisat

200.000,00

Makine-Teçhizat

12.860.000,00

Demirbaş

1.000.000,00

Yazılım / Lisans

500.000,00

Ar-Ge ve Mühendislik

500.000,00

Etüt ve Projelendirme

300.000,00

İşletme Sermayesi

4.000.000,00

TOPLAM

22.360.000,00

4.2. Yatırımın Geri Dönüş Süresi
Yatırımın geri dönüş süresine ilişkin tahmin için yatırımdan elde edilen yıllık net nakit akışlar kümülatif
olarak toplanmıştır. Enflasyon, paranın zaman değeri gibi unsurlar göz ardı edilmiştir. Gelirlerin %50'si
girdi maliyeti, %25’i faaliyet giderleri olarak öngörülmüştür. Faaliyet giderleri içinde genel yönetim
giderleri, personel maaşları, pazarlama ve satış giderleri ile dağıtım ve lojistik giderlerinin bulunduğu
varsayılmıştır. Gelirlerin %5’i işletme sermayesi ve toplam sabit yatırımın %15'i amortisman bedeli
olarak öngörülmüştür. Ayrıca tesisin tasfiyesi durumunda elde edilebilecek nakit girişi göz önüne
alınmıştır. Bu bağlamda yatırımın tahmini geri dönüş süresi 6,5 yıl olarak öngörülmektedir.
5. ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ ANALİZİ
25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre imalat yapılacak söz konusu tesis çevresel etki değerlendirmesine tabi
olmayacaktır.
Bu doğrultuda, tesisin küresel trendlerle uyumlu şekilde, çevreci-yeşil bir tesis olarak kurgulanması (ısı
ve yakıt tasarruflu, enerjisini kendi üreten vb.) ve bu süreçlerin sertifikalandırılması, yatırımın küresel
pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır.
Diğer yandan; dünyada Covid-19 krizinin yarattığı yeni farkındalıklar, imalat sanayi eğilimlerini de
dönüştürmektedir. Bu yatırımda Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi faaliyete geçtikten sonra muhakkak
alınmalı ve çalışan, tedarikçi ve müşteri sağlığı odaklı yaklaşım benimsenmelidir.
Yatırım konusu olan hermetik soğutma kompresörü üretimi tesisi kurulacağı bölgede, öngörülen 60
kişilik işgücüyle istihdama olumlu katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte; ilgili makinelerin birçok
bileşenden oluşması göz önünde bulundurulduğunda, alt tedarikçiler ve yan sanayi kapsamında küçük
ve orta ölçekli firmaların dahil olduğu bir imalat eko-sistemi kurulacaktır.
Ankara’nın nitelikli işgücü havuzu göz önünde bulundurulduğunda doğrudan mühendis ve tekniker
istihdamı ile mavi yaka istihdamı ilk aşamada kazanımların başında gelecektir. İkinci aşamada,
üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında motor, kart ve sürücü gibi katma değerli parçaların ARGE çalışmaları sayesinde nitelikli işgücüne dolaylı istihdam sağlanacaktır.
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Ayrıca; mesleki-teknik liselerde eğitim gören öğrencilere de staj imkanı sağlanması ve mesleki
ortaöğretim programlarının canlandırılması da ilgili yatırım sayesinde mümkün olacaktır. Bu sayede
Türkiye’nin ve Ankara ilinin son yıllarda karşılaştığı en büyük risklerden biri olan a.) işsizlik sorununa b.)
yetişmiş sanayi işgücü açığına karşı örnek bir proje hayata geçirilmiş olacaktır.
Özetle; böyle bir tesisin kurulması sayesinde Türkiye’de son yıllarda üretim ve ihracatta ciddi bir atılım
yapan soğutma üniteleri sektörünün yerli tedarik imkanı artacak, sektörün verimliliği ve katma değerinin
yükseltilmesi sağlanacak; böylece her yıl ülkemizden çıkan ciddi miktarda döviz kaynağı ülke içerisinde
tutulabilecektir.
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Ek-1: Fizibilite Çalışması için Gerekli Olabilecek Analizler
Yatırımcı tarafından hazırlanacak detaylı fizibilitede, aşağıda yer alan analizlerin asgari düzeyde
yapılması ve makine-teçhizat listesinin hazırlanması önerilmektedir.


Ekonomik Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Sektörün mevcut durumu ile önümüzdeki dönem için sektörde beklenen gelişmeler, firmanın rekabet
gücü, sektördeki deneyimi, faaliyete geçtikten sonra hedeflediği üretim-satış rakamları dikkate
alınarak hesaplanan ekonomik kapasite kullanım oranları tahmini tesis işletmeye geçtikten sonraki
beş yıl için yapılabilir.
Ekonomik KKO= Öngörülen Yıllık Üretim Miktarı /Teknik Kapasite


Üretim Akım Şeması

Fizibilite konusu ürünün bir birim üretilmesi için gereken hammadde, yardımcı madde miktarları ile
üretimle ilgili diğer prosesleri içeren akım şeması hazırlanacaktır.


İş Akış Şeması

Fizibilite kapsamında kurulacak tesisin birimlerinde gerçekleştirilecek faaliyetleri tanımlayan iş akış
şeması hazırlanabilir.


Toplam Yatırım Tutarı

Yatırım tutarını oluşturan harcama kalemleri yıllara sari olarak tablo formatında hazırlanabilir.


Tesis İşletme Gelir-Gider Hesabı

Tesis işletmeye geçtikten sonra tam kapasitede oluşturması öngörülen yıllık gelir gider hesabına
yönelik tablolar hazırlanabilir.


İşletme Sermayesi

İşletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri bakımından gerekli olan nakit ve benzeri
varlıklar ile bir yıl içinde nakde dönüşebilecek varlıklara dair tahmini tutarlar tablo formunda
gösterilebilir.


Finansman Kaynakları

Yatırım için gerekli olan finansal kaynaklar; kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı
kaynaklar ve öz kaynakların toplamından oluşmaktadır. Söz konusu finansal kaynaklara ilişkin
koşullar ve maliyetler belirtilebilir.


Yatırımın Kârlılığı

Yatırımı değerlendirmede en önemli yöntemlerden olan yatırımın kârlılığının ölçümü aşağıdaki
formül ile gerçekleştirilebilir.
Yatırımın Kârlılığı= Net Kâr / Toplam Yatırım Tutarı
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Nakit Akım Tablosu

Yıllar itibariyle yatırımda oluşması öngörülen nakit akışını gözlemlemek amacıyla tablo
hazırlanabilir.


Geri Ödeme Dönemi Yöntemi

Geri Ödeme Dönemi Yöntemi kullanılarak hangi dönem yatırımın amorti edildiği hesaplanabilir.


Net Bugünkü Değer Analizi

Projenin uygulanabilir olması için, yıllar itibariyle nakit akışlarının belirli bir indirgeme oranı ile
bugünkü değerinin bulunarak, bulunan tutardan yatırım giderinin çıkarılmasıyla oluşan rakamın
sıfıra eşit veya büyük olması gerekmektedir. Analiz yapılırken kullanılacak formül aşağıda yer
almaktadır.
NBD = Z (NA,/(l-k)t) t=0
NAt : t. Dönemdeki Nakit Akışı
k: Faiz Oranı
n: Yatırımın Kapsadığı Dönem Sayısı


Cari Oran

Cari Oran, yatırımın kısa vadeli borç ödeyebilme gücünü ölçer. Cari oranın 1,5-2 civarında olması
yeterli kabul edilmektedir. Formülü aşağıda yer almaktadır.
Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı, yatırımın bir yıl içinde stoklarını satamaması durumunda bir yıl içinde nakde
dönüşebilecek diğer varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü gösterir. Likidite
Oranının 1 olması yeterli kabul edilmektedir. Formülü aşağıda yer almaktadır.
Likidite Oranı= (Dönen Varlıklar- Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Söz konusu iki oran, yukarıdaki formüller kullanılmak suretiyle bu bölümde hesaplanabilir.


Başabaş Noktası

Başabaş noktası, bir firmanın hiçbir kar elde etmeden, zararlarını karşılayabildiği noktayı/seviyeyi
belirtir. Diğer bir açıdan ise bir firmanın, giderlerini karşılayabildiği nokta da denilebilir. Başabaş
noktası birim fiyat, birim değişken gider ve sabit giderler ile hesaplanır. Ayrıca sadece sabit giderler
ve katkı payı ile de hesaplanabilir.
Başabaş Noktası = Sabit Giderler / (Birim Fiyat-Birim Değişken Gider)
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Ek-2: Yerli/İthal Makine-Teçhizat Listesi

İthal Makine /
Teçhizat Adı

Yerli Makine /
Teçhizat Adı

Birim
Toplam
Maliyeti
İlgili Olduğu
Maliyet (KDV
(KDV Hariç,
Faaliyet Adı
Hariç, TL)
TL)

Miktarı

Birimi
(Adet, kg,
m3 vb.)

F.O.B.
Birim
Fiyatı ($)

Miktarı

Birimi
(Adet, kg,
m3 vb.)

Birim Maliyeti
(KDV Hariç, TL)
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