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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden kimya sanayi; pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden 

bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette ülke ekonomisine oldukça büyük fayda 

sağlamaktadır. Toplam ülke ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiren, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam 

sağlayan kimya sektörü, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında en fazla katkı yapacak sektörlerin başında 

gelmektedir. 

 Türkiye’nin bir enerji koridoru üzerinde bulunma özelliğini kullanan kimya sektörünün ihracatının 

gelecek projeksiyonunda, yüksek katma değerli üretim yapısına geçip, ara girdi ithalatını azaltma 

yoluyla, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 70’e çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

 Fizibilite konusuna talebi belirleyen en temel neden; TDI ve poliollerin kullanım alanlarının oluşturduğu 

ihtiyaç düzeyi olup; ülkemizde özellikle de TDI konusunda herhangi bir üretim/üreticinin bulunmaması 

ve bu nedenle tamamen ithalata bağımlı durumda olmamızdır. Bunun doğal sonucu olarak; söz konusu 

hammadde/ara mamulleri kullanarak üretim yapan poliüretan köpük (sünger), mobilya, yatak, ayakkabı 

tabanı, yapıştırıcı, boya, kaplama ve otomotiv sektörüne yönelik parça/bileşen üreten ve burada 

sayılamayan birçok alanda faaliyet gösteren üreticinin; yaşanabilecek darboğazlara karşı tedbirli olma, 

daha hızlı, kolay ve istikrarlı bir fiyatlandırma politikasıyla hammadde tedarik edebilme beklenti ve 

eğilimlerinin karşılanması “zorunlu ihtiyaç” durumuna gelmiştir. 

 Fizibilite raporunun hazırlanması aşamasında poliollerle ilgili (polieter, poliol ve poliester/polyester 

poliol) imalat yapan ve bu konuda üretim tesisleri tasarlayıp inşa eden mühendislik firmalarının 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

 Gerek TDI ve gerekse de polioller yoğun olarak sünger (poliüretan köpük) imalatında kullanılmakta 

olup, neredeyse hayatımızın her anında bulunmakta ve gittikçe de artan şekilde çıkmamacasına 

hayatımıza yerleşmektedirler. Poliüretan köpüklerin (süngerlerin) endüstriyel olarak kullanıldığı alanları 

aşağıda ifade edilmiştir: 

 yatak süngeri üretimi (kapitone, takoz, dolgu amaçlı),  

 ev ve ofis mobilya süngeri üretimi,  

 otomotiv sektörüne yönelik sünger üretimi (sürücü ve yolcu koltukları, güneşlik, ön göğüs ve kapı içi 

uygulamaları, oto kılıfı, oto yıkama süngeri, çocuk koltuğu, kol dayama (kolçak) süngeri vb),  

 ambalaj süngeri üretimi (özellikle seramik, cam, kozmetik ve kuyumculuk sektörlerinde 

yoğun bir şekilde kullanılan süngerler vb)  
 tekstil süngerleri (tekstil, ayakkabı, çanta üretimindeki tek kullanımlık süngerler),  

 medikal sünger üretimi (hasta yatakları, hastane ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye, muayene 

koltuğu, vb), reflü yastığı, boyun yastığı, vb), 

 Diğer süngerlerin üretimi (izolasyon/yalıtım süngeri, akustik süngerler, ayakkabı boya ve cila 

süngeri, bulaşık süngeri, klozet kapak süngeri, cam ve kapı bant süngeri vb). 

 Sünger dışında TDİ ve poliollerin endüstriyel uygulama alanları arasında ayakkabılar için poliüretan 

tabanlar, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar, elastomerler ile poliüretanlar da 

bulunmaktadır. 
 TDI, özellikle mobilya, yatak, yastıklar ve halı altlığı gibi esnek köpük uygulamalarında kullanılan 

poliüretan ürünlerin üretiminde tercih edilmektedir. Ayrıca, TDI’nin 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin 

80/20 oranında karışımı ticari olarak en çok kullanılan üründür. Bu izomerlerin 65/35 oranında 

bulunduğu TDI’nin pazarı ise daha küçüktür. İzomer oranındaki farklılıklar da poliüretanların fiziksel ve 

mekanik özellikleri üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle TDI’nin üretimi aşamasında hangi oranda 

üretiminin yapılacağı da önemlidir. Bu da kurulacak prosesi etkileyebilecek bir süreçtir. Aynı zamanda 

bu kimyasalların (TDI ve MDI) üretiminde kullanılan reaksiyon girdileri de farklıdır.  
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 Poliol seçiminde, özellikle poliol molekülü başına reaktif hidroksil gruplarının sayısı, çok önemlidir. 

Poliolün yapısındaki bu türden değişiklikler, poliüretan üretiminde polimerin mekanik özelliklerini, 

doğrudan etkilemektedir. Ticari olarak kullanılan birçok poliol bulunmakla birlikte proje kapsamında, 

özellikle polieter ve poliester/polyester poliollerin üretimine yönelik çalışmalara odaklanılmıştır.  

 Polieter polioller (polyol), polimerik MDI ile beraber, çoğunlukla ısı yalıtımında kullanılan poliüretan 

rijit köpüklerin temel hammaddesini oluştururlar. Rijit poliollerin uygulama alanları arasında; poliüretan 

panel, buzdolabı, sprey köpük ve ahşap taklidi gibi sistemler yer almaktadır. Ayrıca polieter polioller, 

slapstock veya kalıplama (cold-cure) yöntemiyle üretilebilen, poliüretan esnek süngerlerin üretiminde, 

mobilya ve yatak sektörlerinde kullanılan konvansiyonel süngerler, maksimum elastikiyet sağlayan HR 

süngerler, viskoelastik (hafızalı) süngerler, otomotiv süngerleri, ambalaj süngerleri, medikal süngerler, 

izolasyon süngerleri gibi sünger üretiminde, inşaat ve otomotiv sektöründe olmak üzere; yapıştırıcı, 

astar, membran, sızdırmazlık malzemeleri, mürekkep, mastik ve elastomerleri üretiminde 

kullanılmaktadır. 

 Poliester polioller köpüklü veya köpüksüz sert poliüretan köpükler, sandviç paneller, blok süngerler 

(batch/kesikli üretim), sprey köpük poliüretanları ile güçlü poliüretan yapıştırıcıların üretiminde 

kullanılmakta olup önemli bir bileşendir. İzosiyanat grupları ile kolayca reaksiyon verebilecek çok 

sayıda hidroksil uç grupları içermektedirler.  

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, talebi belirleyen en temel neden TDI ve poliollerin hem ülkemizde hem 

de küresel ölçekte kullanım alanlarının her geçen gün artması, neredeyse hayatımızın her anında daha 

fazla bulunarak adeta çıkmamacasına hayatımıza yerleşmesi ve bunun oluşturduğu ihtiyaç düzeyidir. 

Üstelik bu kadar artan ihtiyaca karşılık özellikle TDI konusunda tamamen dışa bağımlı durumda 

olmamız, ülkemizde yerel bir üreticinin bulunmaması ve üretici ülkelerin kendilerine olan bağımlılığı bir 

koz olarak kullanmak istemeleri, ihtiyacın ve talebin şiddetlenmesine neden olmaktadır. 

 Türkiye’nin TDI için 50.000 Ton/yıl düzeyinde bir ihtiyaç söz konusu olduğu TÜİK kayıtlarından elde 

edilen verilerden görülmektedir. İhtiyaç miktarı çok değişkenlik göstermese de fiyatlarda yaşanan 

artışlardan dolayı, 2018 yılı kesinleşen verilere göre, yaklaşık 181.322.842 $ ithalat amacıyla yurtdışına 

ödenmiştir. 

 2016 yılında 1,94 $/kg, 2017 yılında 3,22 $/kg, 2018 yılında 3,55 $/kg ve 2019 yılında ise 1,88 $/kg 

olduğu görülmektedir. 2016 yılında başlayan dünyadaki sorunlar ve darboğazlar nedeniyle; TDI’nin 

birim fiyatının, 2017 ve 2018’de görüldüğü gibi, gelecekte de neredeyse 2 katına çıkabilmesi söz 

konusudur. 2019 yılı geçici verilerine göre ise TDİ’nin birim fiyatının 1,88 $/kg’a indiği, son 5 yılın 

ortalamasının ise 2,53 $/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (2019 geçici verileri dahil).  

 TÜİK verilerinde, az da olsa, ihracata ait bilgiler bulunmakta olup, bu ihracatın ithalatçı kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilen bir satış olduğu, ülkemizde üretilerek satışı yapılan bir ihracat olarak 

yorumlanmaması gerektiğini vurgulamak da yerinde olacaktır. 

 Poliüretan esnek köpük (sünger) imalatında kullanılan bir diğer bileşen olan polieter poliollerde ithalat 

söz konusu olup, TDI’dan farkı son 5 yıllık dönemde artan değil azalan eğilim göstermesidir. Bunun 

nedeni, Türkiye’de poliol üretimi konusunda yerli tedarikçiler bulunmakta olması ve imalat tesislerinin 

kurulumunu yapan mühendislik firmalarının bulunmasıdır. Türkiye’nin polieter poliol ithalatı TÜİK 

verilerine göre 2018 yılı kesinleşmiş bilgilere göre yaklaşık 27.500 Ton düzeyinde olup, 76,5 milyon $ 

2018 yılında polieter poliol için yurt dışına ödenmiştir. 

 Sünger imalatında kullanılan bir diğer poliol ise poliester/polyester poliollerdir.  Aynen polieter 

poliollerde olduğu gibi bu poliol türünde de yerli tedarikçiler bulunmakta olup, imalat tesislerinin 

kurulumunu yapan mühendislik firmaları söz konusudur. İthalat ve ihracat rakamları incelendiğinde 

miktarların denk olduğu ve son 2 yıl içerisinde ihracatın ithalatın önüne geçtiği görülebilmektedir. Ancak 

buna rağmen yıllık 3.000 – 3.500 ton poliester poliolün ithal edildiği ve bundan dolayı 7,5 milyon $ 

ithalat döviz çıkışı gerçekleşmiştir. Özetle; TDI, polieter poliol ve poliester poliollerin ithalatından 

dolayı 2018 yılı verilerine göre 265 milyon $ harcanması söz konusudur. 

 Bu fizibilite raporu, poliol (poliester/polyester ve polieter poliol) ve TDI (Toluen Diizosiyanat) ‘ın 

Kayseri İl’inde üretilmesine yönelik çalışmaları bilimsel yöntem ve yaklaşımlara uygun şekilde 

hazırlamayı ve bu çalışmalardan elde edilen bilgileri fizibilite formatına uygun şekilde raporlayarak 
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“Yerli ve Milli” bir tesisin ülkemize kazandırılmasına yönelik öngörülerin tespit edilmesini 

kapsamaktadır. 

 Yapılabilirlik raporunun hazırlanması sürecinde, birincil ve ikincil veri toplama çalışmaları masabaşı ve 

sahada olmak üzere iki ayrı alanda yürütülmüştür. Mevcut durum analizlerinin 

yapılmasının ardından kıyaslama ve esinlenme yöntemleri ile özellikle dünyadaki benzer proje örnekleri 

incelenmiştir. Yurtdışı örneklerine yoğunlaşılmasının nedeni özellikle TDI (Toluen Diizosiyanat) üretimi 

konusunda Türkiye’de herhangi bir üretici bulunmaması ve kıyaslama yapılamamasıdır. Poliol imalatı 

konusunda ise ülkemizde hem üretici (Senyap Kimya, Briman, Kimpur, Osa Kimya, Pluskim, İnnova, 

Nuhpol) hem de anahtar teslimi poliol tesisi imalatı yapan mühendislik firmaları bulunmaktadır.  

 TDI imalatı konusunda ise özellikle dünyanın en büyük ve en gelişmiş üreticileri arasında bulunan BASF 

ve Bayer gibi kuruluşların sektörel yayınları ile uluslararası düzeydeki pazar araştırma firmalarının rapor 

ve analizlerine yoğun ilgi gösterilmiştir.  

 Dünya üzerinde üretilen TDI ve poliollerin %90’ı poliüretan esnek köpüklerin üretiminde kullanılır. 

Esnek köpükler, sınırlı boyutta esneme ve geri şekil alma özelliğine sahip, açık hücre yapılı gözenekli 

poliüretanlardır. Halk arasında yaygın kullanımıyla “sünger” olarak bilinmektedir.  

 TDI’ın endüstriyel uygulama alanı ağırlıklı olarak sünger üretimi olsa da, aynı zamanda katı roket 

yakıtlarının önemli bileşenlerinden biri olduğu ve yeni nesil kompozit bir roket yakıtı olarak 

kullanılabileceği, bu öneminden dolayı TDI’ın ülkemiz imkanları ile üretilmesinin zorunluluğu artık 

literatürlere de girmiş durumdadır. 

 Bu tür kimyasallar daha çok deniz yoluyla ülkemize giriş yapmakta olup, yatırıma konu tesislerin 

limanlara yakın olması öncelikli tercihler arasındadır. Ancak, Mersin Limanı’na ulaşacak bir kimyasal 

hammaddenin yatırım yeri olan Kayseri’ye demiryolu veya karayolu yük taşımacılığı imkanlarıyla 

ulaşabilmesinde bir engel bulunmamakta olup ilave nakliye maliyetleri söz konusu olabilecektir. Proje, 

teknik şartnamede de belirtildiği üzere, Kayseri İl sınırları içerisinde uygulanacaktır. Kimya sanayi, 

lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde yer almaktadır. Petrol ve petrol ürünleri, 

deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara 

Bölgesi’nin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya, Ege Bölgesi ve İzmir’de yerleşim 

gösterirken, gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesi’nde toplanmış durumdadır. 

 Kayseri İl’inin hammadde kaynaklarına erişebilirlik konusunda yukarıda ifade edilen imkanları, Kayseri 

ekonomisinin girdileri için olduğu kadar ilde üretilen mamuller ile bu proje yatırımıyla üretilecek olan 

kimyasalların da hem iç ve hem de dış pazarlara ulaştırılması açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu sayede ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda bölge yeni yatırım ve büyüme fırsatlarına 

kavuşacaktır. 

 Projenin birinci öncelikle hedef aldığı kitle, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan poliüretan sünger ve 

türevlerini üreten imalatçılardır. Hedef kitle içinde ülkemizde 56 adet (15 tanesi Kayseri’de) sünger 

üreticisi bulunmaktadır. Üretilen süngeri kullanarak mobilya ve yatak üretimi yapan kuruluşlar da 

projenin dolaylı olarak hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır. Bu anlamda ülkemizde binden fazla 

mobilya üreticisi bulunmakta, bu üreticilerinde en büyükleri yine Kayseri İl’inde bulunmaktadır. 

Süngerin yine en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de yatak imalatı olup Türkiye genelinde 38 adet 

(Kayseri’de 8 adet) yatak üreticisi olduğu tespit edilmiştir. Projenin öncelikli hedef kitlesi yukarıdaki 

üreticiler olmakla birlikte zaman içerisinde, yurtdışındaki sünger üreticileri ve savunma sanayiinin de 

hedef kitlenin içerisinde yer almaları kuvvetle muhtemeldir.  

 Yatırımın uygulanacağı TR72 Bölgesi diğer Düzey2 bölgeleri arasında sosyo-ekonomik açıdan 

değerlendirildiğinde, 26 Düzey2 bölgesi arasında 14. Sırada bulunmaktadır.  

 Kalkınma Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

Sıralaması çalışmasında Kayseri 17 sırada yer almıştır. Bu sıralamayla Kayseri, Birinci Kademe 

Gelişmiş İller Listesi’nde yer almaktadır. 

 Kayseri İli orta insani gelişme grubunda yer almakta, insani gelişmişlik endeksi sıralamasında 81 il 

arasında 26’ncı sırada bulunmakta ve yaşam endeksinde 81 il sıralamasında 42’nci sıradadır. 

 2016 yılı sonuçlarına göre Kayseri’nin nüfusu 1.358.980 kişidir. Net göç alan iller arasında yer alan 

Kayseri’nin, TÜİK 2023 projeksiyonuna göre nüfusunun artacağı öngörülmektedir. Nüfus yoğunluğu 

kilometrekareye 80 kişi ile Türkiye ortalamasının (104 kişi) altındadır. İl, Türkiye ortalamasına göre 
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daha genç bir nüfus yapısına sahiptir. İl’de yaşlı bağımlılık oranı Türkiye’ye göre hafifçe daha düşüktür. 

Öğretmen başına düşen öğrenci açısından Türkiye ortalaması ile önemli bir farkı yoktur. 

 TÜİK’in 2015 yılı yaşam endeksi çalışmasına göre eğitim düzeyinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilecek eğitim endeksinde Kayseri ili, 81 il içinde 42’nci sırada yer almaktadır. Okuryazarlık oranı 

Türkiye ortalaması olan %96,5’in biraz üzerindedir. İlkokul hariç okullaşma oranı Türkiye ortalamasının 

üstündedir.  

 Erişilebilirlik açısından Bölge, “Coğrafi Erişilebilirlik Endeksi”ne göre en yüksek değer alan bölgelerden 

birisidir. 

 Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Türkiye ortalaması 2018 itibari ile 45.750 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Kayseri ilinde ise 37.757 TL olarak gerçekleşmiştir.  

 Kayseri'de sanayileşme politikaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olup, 1926 yılında Kayseri 

Tayyare Fabrikası, Bünyan Halı İpliği Fabrikası ve, 1935 yılında Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasının 

faaliyete geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atılmıştır. İlde, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 16 

Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Kayseri'de 

toplam 46 milyon 552 bin m² planlı endüstri alanı bulunmaktadır. 

 Kayseri Serbest Bölgesi 6 milyon 905 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bölgede bulunan 110 

firmada toplam 4.596 kişi istihdam edilmektedir.  

 Alan genişliği 277 bin metrekare olan Erciyes Teknoparkta 225 firma bulunmakta olup, 1.032 kişi 

istihdam edilmektedir.  Teknoparkta bulunan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında; %26 ile 

Yazılım, %26 ile Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, %12 ile Elektronik, %7 ile Enerji ve %5 ile 

Makine/Teçhizat İmalatı sektörleri önde gelen sektörler olarak göze çarpmaktadır. 

 İl sanayi üretimini oluşturan başlıca imalat sektörleri; mobilya imalatı, metal ürünleri imalatı, gıda 

ürünleri imalatı, makine ve ekipmanları imalatı ile kauçuk ve plastik imalatı olarak sayılabilir. 

 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 93 patent; 59 faydalı model ve 1422 marka tescil 

müracaatında bulunulmuş olup, 28 patent, 6 faydalı model ve 1131 marka tescil edilmiştir. Bu sonuçlarla 

Kayseri İli patent başvurusunda Türkiye çapında 11. Sırada, patent tescillerinde 12. Sırada 

bulunmaktadır. 

 Kayseri İli ihracat açısından yükselen bir eğilime sahiptir. 2019 Yılı geçici verilerine göre Kayseri 

2.013.165.710,00 TL ihracat değeri ile ülke düzeyinde 11. sıradadır. Kayserinin ithalatında ise azalan bir 

ivme söz konusu olup, 2019 geçici verilerine göre 1.093.308.760,00 TL ile 14. Sırada yer almaktadır. 

 Kayseri İl’inin son 5 yıllık işgücü verilerine bakıldığında işgücüne katılım oranının istikrarlı bir şekilde 

arttığı görülmekte olup 2018 yılı sonu verilerine göre %53,2 düzeyindedir. 

 Kayseri İl’inde 2014’ten 2018 yılı sonuna kadar mevduat miktarında artan, kredi hacminde ise azalan bir 

değişim söz konusudur.  

 TDI ve poliollerin en yoğun kullanıldığı alanlar poliüretan esnek ve/veya sert köpük üretimi ile buna 

bağlı olarak mobilya, yatak, otomotiv bileşenleri, ayakkabı tabanlığı, izolasyon, boya gibi sektörlerdir. 

Bu sektörlerdeki büyüme ve genişleme TDI ve poliol üretimini de etkilemektedir.  

 Poliüretan esnek köpüklere olan ilgi dünya genelinde de yoğundur. Pazarın 2018'de 54,19 milyar ABD 

doları düzeyinde olduğu ve 2018-2023 arasında Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (CAGR)’ın %8,36 

düzeyinde seyrederek 2023 yılında 79,77 milyar ABD dolarına ulaşacağı uluslararası projeksiyonlarda 

yer almaktadır. Poliüretan köpük pazarının bu denli büyüme eğilimi göstermesi yatak, mobilya, otomotiv 

ve inşaat sektörlerindeki artan talep ile ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki yeni altyapı geliştirme 

yatırımlarının artmasından kaynaklandığı görüşü ağır basmaktadır.  

 Mobilya ve yatak üretimi, poliüretan esnek köpük (sünger) kullanımının en yoğun olduğu sektörlerdir. 

Bu alandaki artan imalat, sünger üretimini ve dolayısıyla TDI ve poliol tüketimini (ihtiyacını) bağımlı ve 

doğru orantılı bir şekilde tetikleyerek artırmaktadır. Türkiye’de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı 

ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim 

bölgeleri toplam üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, 

Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanmaktadır. 

 T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 Mobilya Sektör Raporu’na göre teknolojik gelişmeler ve yeni 

yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin önemli bir 

mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en 
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büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği Kayseri’nin, 

büyük ölçekli firmaların yoğunlaştığı bir bölge olduğunu göstermektedir. 

 Türkiye her yıl ihracat oranlarını yükselterek, dünya mobilya ihracatında 2018 yılı itibariyle 15. sırada 

yer almayı başarmış ve 2018 yılında belirtilen 4 GTİP grubunda toplamda yaklaşık 2,7 milyar dolarlık 

ihracat gerçekleştirmiştir. 

 Yatak sektörü de mobilya sektörü gibi önemli bir tetikleyici sektördür. Raporun hazırlanma aşamasında 

yapılan tespitlerde ülke genelinde 38 yatak üreticisinin olduğu ve bunun 8 tanesinin Kayseri de 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Ülkemizde üretimi bulunmayan ve ithal ara malı konumunda bulunan birçok kimyasal hammadde, bu 

hammaddeleri girdi olarak kullanan üreticiler (sünger ve mobilya gibi) tarafından doğrudan ithal 

edilebildiği gibi ithalatçı firmalar tarafından da tedarik edilerek ülkemize girişi yapılmakta ve imalatçı 

firmalara satış ve dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Rapor hazırlama sürecinde yapılan araştırmalarda 

TDI ve poliollerin ithalatını yapan 30 kadar firma olduğu tespit edilmiştir. İthalatçı kuruluşlar aynı 

zamanda ihracat da gerçekleştirdiği için yatırım konusunun potansiyel müşteri kitlesinde yer 

almaktadırlar. 

 İhtiyaç olan tüm TDI yurtdışından gelmektedir. Hal böyle olunca TDI’nin ithalat verileri, talep düzeyi 

ve geçmişten bugüne kadarki talebin büyüme eğilimi hakkında çok net ve somut bir bilgiyi ortaya 

çıkarmaktadır. 2009 yılından bu zamana kadar geçen sürede TDI’ya olan talep %62,94 oranında artış 

göstermiştir. 

 Poliol talebi düzeyindeki durum, TDI’dan biraz daha farklılık arz etmekte ise de ithalatta genel olarak 

bir artış söz konusudur. Polieterler’in 2000-2019 Yılları arasındaki ithalat miktarları incelendiğinde son 

birkaç yıl dışında sürekli artan bir eğilim mevcuttur. Son yıllarda ithalatın düşüş trendinde 

görünmesinin nedeni, artık poliol üretimi konusunda yerel üreticilerin de bulunmasıdır. Polieterlerin 

2000-2019 yılları arasındaki talep değişimi %880 düzeyindedir. 

 Poliester poliollerden olan bir diğer poliol ise poliester kodlu polioldür. Bu hammaddeye yönelik artan 

bir talep büyümesi söz konusudur. 2006-2007 yıllarında en yüksek düzeyine ulaşan ithalat, son 3 yıllık 

sürede düşüş eğilimine girmiştir. 2000 yılına göre %117,47 düzeyinde bir talep büyümesi verilerden 

anlaşılmaktadır. 

 Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili talep büyümesini tetikleyen unsur poliüretan köpük (sert 

veya esnek sünger) talebine olan yoğun beklentilerin nedeni, kullanım alanlarının sürekli olarak 

genişlemesidir. PU esnek köpükler; tüketim malları, otomotiv, inşaat, mobilya ve yatak takımları ve 

sağlık hizmetleri gibi farklı endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kullanım miktar ve 

alanlarındaki artışın, yurt içinde orta ve uzun vadede TDI ve poliol pazarının büyümesini pozitif 

yönde etkileyeceğini düşündürmektedir. 

 TDI ve poliol için küresel ölçekteki talep gelişim potansiyelinin ortalama %5 civarında olacağı 

dünya ölçeğinde sektörel araştırma ve yayınları olan kurumlar tarafından tahmin edilmektedir. 

Benzer bir büyüme dünya ile entegre olan ülkemiz pazarları için de varsayım olarak kabul edilebilecek 

bir gelişmedir. 

 Dünyadaki TDI pazarının büyümesini etkileyen çeşitli itici güçler ve fırsatlar vardır. Çeşitli ülkelerde 

artan esnek köpük ihtiyacı TDI pazarını yönlendirmektedir. Ayrıca, esnek köpük (sünger) günümüzde 

dünya çapında yatak ve mobilyaya olan artan müşteri ihtiyacı nedeniyle büyük talep görmektedir. Öte 

yandan, otomotiv koltuklarının imalatında TDI uygulanması eğilimindeki artışın, önümüzdeki 5 ila 6 

yıl içinde (2019 – 2026) güçlü bir büyüme göstereceği beklenmektedir. 

 Dünya çapında küresel toluen diizosiyanat pazarının 2015'ten 2023'e kadar %4,8'lik bir Ortalama 

Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile genişleyerek 10,27 milyar USD’ye ulaşacağı tahmin 

edilmektedir.
1
 Yataklar, şilteler, uyku ürünleri, mobilyalar, otomotiv parça ve bileşenleri küresel 

toluen diizosiyanat pazarının en büyük son kullanıcı segmentleri arasındadır. 

 En önemli küresel pazar, küresel TDI pazarının %34'ünü, MDI pazarının %31'ini ve dünyadaki 

alifatik ve özel diizosiyanat pazarının % 28'ini oluşturan Çin'dir. 

                                                 
1
 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mdi-tdi-polyurethane-market-381.html 
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 Poliüretan imalatı, poliüretan üretim sürecinde ara hammadde olarak kullanıldığı için yaygın olarak 

toluen diizosiyanat (TDI) kullanır. Poliüretan, otomotiv endüstrisinde sızdırmazlık malzemeleri ve 

yapıştırıcılar, kaplamalar, sert köpük ve esnek köpük ürünleri üretmek için kullanılır. Binek ve hafif 

ticari araç satışlarının artması ve otomobil koltukları üretimi için poliüretan kullanımı TDI 

talebini artırmakta, böylece, otomotiv endüstrisindeki artan poliüretan talebi, tahmin süresi 

boyunca (2019-2023) toluen diizosiyanat pazarını artıracaktır. 

 Credence Research Inc. Tarafından yayımlanan son rapor olan “Küresel Poliüretan Köpük Pazarı – 

Büyüme, Beklentiler ve Rekabet Analizi, 2018-2026” raporuna göre küresel poliüretan köpük pazarı 

2017’de 55,85 milyar ABD Doları değerindeyken 2018’den 2026’ya kadar %5,2 Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranında (CAGR) büyümesi beklenmektedir. 

 Sert PU’nun 2018 – 2026 döneminde en hızlı büyüme tahminlerini vermesinin nedeni termal yalıtım 

özellikleri nedeniyle katı PU köpüğün yapı ve inşaat nihai kullanım sektöründe temel bir malzeme haline 

gelmesidir. Dahası, gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri iklim ve enerji 

hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliğini ve tasarrufunu teşvik eden politikalar geliştirmektedir ve bu 

da önümüzdeki yıllarda katı PU köpük pazarını güçlendirmektedir 

 TDI ve poliollerin kullanıldığı bir başka sektör ise UV yapıştırıcılar sektörüdür. Yapıştırıcı pazarının, 

2016 ile 2021 arasında %9.15'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2021 yılına kadar 

büyüyerek 1.222.5 Milyon USD'ye ulaşması öngörülmektedir. Henkel AG & Co. KGaA (Almanya), 

HB Fuller (ABD), Ashland Inc. (ABD), Dymax Corporation (ABD), 3M Şirketi (ABD) ve Permabond 

Mühendislik Yapıştırıcıları (İngiltere) gibi şirketler bu sektörde kilit oyunculardır. Anlık yapıştırıcılar 

pazarının ise 2017'den 2022'ye kadar %8,75'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 

2022 yılına kadar 2.38 Milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 Küresel toluen diizosiyanat pazarı istikrarlı bir oranda büyümesine rağmen, TDI fiyatlarındaki 

oynaklıktan dolayı hala zorluklarla karşı karşıyadır. Piyasa, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan 

da etkilenmektedir, çünkü toluen (TDI üretmek için kullanılan temel hammadde) ham petrolden elde 

edilmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetini ve TDI’nin nihai maliyetini 

etkilemekte ve TDI üreticilerinin kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. 

 Ham petrol kökenli TDI üretimlerinin alternatifi olarak biyo bazlı TDI üretimleri de piyasaya girmeye 

başlamış durumdadır. Biyo bazlı TDI üretimi gelecekte yetersiz arz sorununu gündeme getirebilir. 

 TDI ve polioller konusunda dünyadaki en büyük üreticiler Wanhua Chemical, ChemChina, Gansu 

Yinguang, Dongnan Dianhua, Cangzhou DAHUA, Jinhong, Haofei Chemical, Yantai Juli, Bluestar 

Taiyuan (Çin), BASF, DowDuPont, Huntsman, Chemtura Corporation (ABD), OCI, Hanwha Chemicals, 

MCNS Inc (Güney Kore), Mitsui Chemicals, Nippon Polyurethane Industry, Tosoh Corporation 

(Japonya), Nan Ya Plastic (Tayvan), BorsodChem (Macaristan), Sadara Chemical (Suudi Arabistan), 

Bayer (Almanya), Lyondell Chemical (Hollanda), Woodbridge Corporation (Kanada), Karun Chemical 

(KRNPC) (İran) ve Manali Petrochemicals (Hindistan). 

 Analistler polyester poliol pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık %5,6'lık bir Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranı (CAGR) ile büyümesini öngörmektedirler. Polioller, poliüretan köpük üretiminde TDI 

ile birlikte kullanılan anahtar bileşenlerden biri olup, otomotiv, boya, yapışkan ve kaplama gibi birçok 

son kullanıcı endüstrisinde kullanılmaktadır. Yalıtım için poliüretan köpüğün geliştirilmesi, küresel 

poliol pazarının büyümesini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Farklı analistler, küresel poliol pazarının 2018-2022 döneminde %8,81'lik bir Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranı (CAGR) ile büyümesini beklemektedirler. 

 Poliollerin fiyatı, ftalik asit ve adipik asit gibi hammadde arzı ve fiyatları ile doğru 

orantılıdır. Hammaddelerdeki artış, poliollerin ve poliol bazlı poliüretanların fiyatlarını doğrudan 

etkilemektedir. 

 Poliol pazarı, önemli sayıda şirketin varlığıyla orta derecede parçalanmış gibi görünmektedir. Otomotiv 

ve inşaat sektörlerinde poliole olan talebin artması ve poliüretanda (PU) istikrarlı yenilikler, 

pazarın büyümesini olumlu yönde etkilemesi beklenen faktörlerdir. Poliol pazarındaki en önemli 

şirketlerden bazıları BASF, DowDuPont, Huntsman International, Purinova, Stepan Company ve 

Sumitomo Bakalite'dir. 
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 Tesisin faaliyete başlamasını takip eden ilk 6 aylık dönemde; üretim süreçlerinin oturtulması, ürünlerde 

kalite beklentilerinin standartlaştırılması, personelin görevlerine adaptasyonu, makinelerin 

performanslarının analizi, personelin makineleri tanıması ve varsa eksik ve aksaklıkların giderilmesi gibi 

gerekçelerle minimal seviyede test maksatlı üretim yapılacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda ilk yıl için 

teknik kapasite kullanım oranının %60 olacağı tahmin edilmektedir. Sonraki yıllarda tam kapasiteye 

ulaşılabileceği öngörülmüştür. 

 Planlanan yatırım (özellikle TDI üretimi) ülkemizde henüz imalatı olmayan, farklı mühendislik 

disiplinlerinin süreç içerisinde olduğu (Makine, kimya, elektrik mühendisliği), yoğun ve detaylı bir 

mühendislik çalışması sonrası ortaya çıkarılabilecek bir projelendirmeyi gerektirmekte olup, yatırım 

kararı sonrasında tüm detayları içine alan ve uzun zaman alacak bir projelendirme gerektirmektedir.  

 Proje çıktılarının fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmış olup, girdilerin 

fiyatlandırılmasında ise ICIS ortalama maliyetleri kullanılmıştır. Gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

 Ülke genelinde hali hazırda TDI üretimi konusunda bir tedarikçinin bulunmaması ve sürekli olarak 

ithalata bağımlı olunması, 

 Mevcut durumda TDI ve poliollerin reçete (BOM) bilgilerin (ürünü üretmek için gereken bileşenler) 

ticari sır niteliğinde görülerek içeriklerinin (reçetelerin) gizli tutulması ve içeriğe ulaşılmasının 

mümkün olamaması, 

 Ürün içeriğine ait bilgilerin sadece ve çok sınırlı şekilde ve çok kısıtlı bir muhteviyatla akademik 

literatürlerde yer alması ve birtakım teorik varsayımlar/çıkarımlar yoluyla ürün bileşenlerin 

belirlenmesi, 

 Akademik literatürlerde yer alan kısıtlı içerikteki bilgilerin de endüstriyel içerikten ziyade 

laboratuvar ortamında ve prototip amaçlı çalışmalar çerçevesinde hazırlanmış olması, 

 Elde edilmeye çalışılan reçetelerdeki bileşenlerin ne oranda/miktarda kullanılması gerektiğinin tespit 

edilememesi, 

 Ürün içeriğinde yer alan bileşenlerin bir kısmının doğrudan girdi olarak değil, prosesten üretilerek 

elde edilmesi gerektiği ve bunun proses şartları hazırlanmadan öngörülememesi,  

 Her ne kadar rapor hazırlama çalışmasında akademisyenler tarafından akademik literatürlerden, 

patent ve diğer sinai mülkiyet hakkı gerektiren dokümanlardan teorik araştırmalarla ürün içeriğine 

ait bilgiler elde edildi ise de, bunun üzerinden bir maliyetlendirme çalışması yapılabilmesi için bu 

raporda yapılan teorik çalışmaların ötesinde daha detaylı ve laboratuvar imkanları gerektiren ür-

ge/ar-ge çalışmaları yapılarak onaylı reçetelerin elde edilmesinin gerekmesi, 

 gibi nedenlerden dolayı elde edilen reçete içerikleri bilgi mahiyetinde raporda ifade edilmiş olup,  

Bu gerekçelerle; sağlıklı bir maliyet hesabı yapılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu nedenle işletme 

giderleri hesabında ICIS araştırmalarında yer alan ortalama ilk madde ve malzeme birim maliyetleri ile genel 

üretim ve genel yönetim gider ortalamaları kullanılmıştır. Bu değerler ilk madde ve malzeme giderleri olarak 

TDI için 1,05 Usd/kg, polieter poliol ve poliester poliol için 1 Usd/kg’dir. Hesaplamalarda genel üretim 

giderleri olarak ilk madde ve malzeme maliyetlerinin %10’u, genel yönetim giderleri olarak da ilk madde ve 

malzeme maliyetleri ile genel üretim giderleri toplamının %15’i kullanılmıştır. 

Özellikle TDI üretim tesisi ve TDI üretimi ülkemizde bulunmayan ve daha önceden deneyimlenmemiş 

endüstriyel düzeyde bir uygulamadır. Bu nedenle başlangıç hem bilinmezlerle dolu olduğu gibi, maliyet, 

zaman, proses dizaynı, devreye alma, rekabetçi üretim, kapasite planlaması, yatırım planlaması vb konular 

hep risklerle doludur. Nitekim; Dünyadaki üretici portföyüne baktığımızda hep köklü ve büyük 

kimya/petrokimya şirketlerinin daha çok konuyla ilgilendiği ve bu ilgilerini de dünyanın birkaç noktasında 

tesisler kurarak deneyimlediği de görülecektir. Sürekli genişleyen, gelecek vadeden ve pazarın büyüyerek 

artacağının sinyallerini veren pazar araştırma ve projeksiyonları da bu büyük sermaye şirketlerinin ilgisini 

TDI ve poliol üretimi üzerinden hiç eksik olmamasını sağlamaya devam etmektedir. 

Proje konusu ürünlerin know-how, ürün reçeteleri, üretim prosesleri gibi bilgilere ulaşmak anket veya 

üretici firmalarla yapılan görüşmelerde mümkün olmamaktadır. Dünya ölçeğinde sektörel araştırma 

ve değerlendirme çalışmaları yapan 2 adet kuruluş tespit edilmiş olup; raporların dipnotta belirtilen 

adreslerden temin edilebileceği görülmüştür. Bu raporlardan birincisi "TECH Toluene Diisosiyanate 

(TDI)" raporu, fiyatı 9750 Usd,  ikincisi  “Quarterly Business Analysis: Global - Petrochemicals, 
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Polymers and C1 Chemicals - Q4 2019” raporu fiyatı 2500 Usd’dir.  Bu çalışma bütçesi çerçevesinde 

teminleri mümkün olmamıştır. 
2
 
3
 

 Aşağıda, proje kapsamında yapılan sektörel pazar araştırmalarında tespit ettiğimiz birkaç kuruluşun tesis 

yatırımları hakkındaki bulgularını paylaşarak yatırım tutarı/büyüklüğü hakkında bir öngörü oluşturmak 

istenmiştir:  

o Alman polimer ve plastik üreticisi Bayer MaterialScience, Almanya'nın Dormagen şehrindeki 

Chempark tesisinde 300.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir tolüen diizosiyanat (TDI) tesisinin 

kurulumu için yaklaşık 250.000.000 € yatırım yaptı. 

o BorsodChem yeni tesisin inşasına 200 milyon € 'dan fazla yatırım yapmıştır. Yeni tesisin yıllık 

kapasitesi 160.000 ton/yıl olup, gelecekteki talebe bağlı olarak 40.000 ton/yıl daha 

artırılabilecektir. BorsodChem'in tescilli en son teknolojisini kullanan tesis, mevcut TDI tesisinden 

çok daha verimli çalışmaktadır. 

o MOL (Macaristan) ve Thyssenkurp (Almanya) arasında 2019 yılında 1,2 milyar USD tutarında 

200.000 ton/yıl kapasiteli polieter poliol üretim tesisi kurmak üzere sözleşme imzalanmıştır. 

 ÖngörülenProjede öngörülen modelde, yatırımın finansmanının, kamu teşvikleri/destekleri ile Kayseri 

OSB tarafından kurulacak anonim şirketin sermayesi ile karşılanacağı varsayılmaktadır. Mevcut 

durum analizi çalışmasında TDI ve poliol yatırımı söz konusu olduğunda projede yatırımcı olarak 

yer almak isteyen kuruluşların da olduğu tespit edilmiştir. Yatırım aşamasında bu kuruluşlarla 

görüşmeler yapılarak yatırım için davet edileceklerdir. Herhangi bir geri ödeme söz konusu olmadığı için 

sağlanacak destekler de öz kaynak olarak değerlendirilmektedir.  

 TDI ve poliollerin (polieter poliol) yurt içinde üretilememesinin oluşturduğu kısıtlar ve riskler birçok 

sektörü ve bu sektörlerden hizmet alan tarafları (müşterileri) olumsuz etkilemektedir. Nitekim geçmiş 

dönemlerde yaşanan tedarik sorunu, fiyatların %100’e varan oranda artmasına neden olmuştur. Yatırımın 

faaliyete başlaması ile birlikte bu tür dalgalanmalar kontrol altında tutulabilecektir. 

 Ulusal düzeyde imalat yapan poliüretan esnek sünger işletmelerine yerli imkanlarla hammadde desteği 

sağlanacaktır. 

 Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte 81 yeni istihdam alanı oluşacaktır. Ailelerin 4 kişiden oluşan küçük 

yapılar olduğu varsayımından hareketle, oluşacak istihdamdan doğrudan etkilenecek nüfus 330 kişiye 

yükselecektir.  

 Yatırımın faaliyete başlaması durumunda ortaya çıkacak ekonomik kazanımlar bölgenin refah düzeyine, 

kişi başı GSYH’sına, bölgenin GSYH’sına, ekonomik güven endeksi ile diğer sektörel endekslerin 

yükselmesine doğrudan katkı sağlayacak, bölgedeki gelirin, oluşacak sinerji ile, daha da fazla artmasına 

neden olacaktır. 

 Yatırım konusuna yönelik en önemli risk, tesisin hayata geçirilmesi esnasında yaşanacak talep 

yetersizliğidir. Yatırım ortamının bozulması ve yatırım kârlılıklarının çeşitli nedenlerle düşmesi halinde, 

tesise olan yatırım ilgisi ve sürdürülebilirlik şartları zora girebilecektir. Bu durumda farklı bölgelere de 

satış yapmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması gerekebilir. 

 Tesisin girdi maliyetlerinin yükselmesi diğer önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya 

sektörü genel yapısı itibariyle üretim için kullandığı hammaddenin yaklaşık %70’ini ithal etmektedir. 

Her ne kadar ulusal strateji belgelerinde ve destek programlarında 2023 yılı hedefleri olarak, sektörde 

kullanılan hammaddenin yerlilik oranının %70’e çıkarılması, hedeflenmekte ise de; tesisin girdi 

maliyetlerinin yükselmesi risk faktörünün olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldırmayabilecektir. Bu 

durumda tek bir pazar bölgesinden ziyade alternatif pazarlardan da hammadde tedarik bağlantılarının 

yapılması, sürekli olarak alternatif pazarların araştırılması gerekecektir. Hammadde tedarikinde yerli 

üretimin de gelişmesi, olası riskleri hafifletecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hizmete sunduğu 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik programında da kimya sektörü desteklenecek hedef yatırım 

alanları arasında yer almaktadır. 

                                                 
2
 https://www.nexantsubscriptions.com/reports/toluene-diisocyanate-tdi-2018-program   

3
 https://www.nexantsubscriptions.com/reports/quarterly-business-analysis-global-petrochemicals-polymers-

and-c1-chemicals-q4-2019   
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 Bir başka önemli risk de ithal TDI ve poliol tedarikine yönelik bir ikame etkisi oluşturamaması yani fiyat 

açısından ithal girdilerle rekabet edebilir bir fiyatlandırma politikasının oluşturulamamasıdır. Bu 

durumda yatırım, fizibilite raporunun ilgili bölümlerinde de açıklandığı şekliyle, bölgesel ve ulusal 

boyutta hedeflenen kazanımları sağlayamayacak, ithalatın önünü kapatamayacak, hatta ekonomik açıdan 

sürdürülebilirlik şartlarını yerine getiremeyeceği için, üretim durma noktasına bile gelebilecektir. Bu 

durumda, piyasa şartlarına göre bir fiyatlandırma politikası tercih edilecek, en düşük maliyetle girdi 

temini sağlanmasına yönelik politikalar oluşturulacak, tesisi kendi içinde birtakım girdilerini kendi 

üretebilir hale getirebilecek alternatif tedbirlere başvurulabilecektir. Özellikle TDI imalatına yönelik 

çalışmalar hakkında ülkemizde herhangi bir yatırım örneğinin bulunmaması, konuyla ilgili kapasite 

planlaması çalışmalarında bazı belirsizliklere neden olabilecektir. Detaylı bir çalışmanın yapılabilmesi, 

zaman alıcı ve bir takım plan/programların çok daha teknik düzeyde etüt edilmesiyle ve geniş katılımlı 

bir mühendislik ekibinin tesise yönelik prosesleri teknik çizim ve mühendislik hesaplarını yapmasıyla 

netleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu teknik projeksiyonun tespit edilebilmesine yönelik sunulan 

şartlar yeterli olmamıştır. Bu yüzden tesisin gerçek kapasitesinin net olarak ne olacağı yatırım öncesi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları 

Yönetmeliği'ne göre düzenlenecek daha detaylı tesis mühendislik çalışması ile teyit edilmesinde ve 

fiyatlandırmaların da bu teyit edilmiş verilere göre yeniden planlanmasında fayda görülmektedir.  

 Yatırım bütçesinin yetersiz kalması, yatırımın uzamasına ve planlanan ekonomik ve stratejik faydaların 

sağlanamamasına sebep olabilecektir. Yatırım bütçesinin finansmanı için kamu kaynaklarının ve teşvik 

mekanizmalarının kullanılarak yatırımın planlanan sürede faaliyete başlatılması önemlidir. Tesisin 2023 

yılında hizmete girebilmesi, ülkemizin makro boyuttaki hedefleri ile politika ve stratejileriyle de 

uyumluluk göstermesi açısından tutarlılık gösterecektir.  

 Fizibilitenin ekonomik açıdan analizi için ürünlerin fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas 

alınmıştır. Girdi hammadde fiyatlarında ICIS Avrupa ve ICIS Pasifik-Asya fiyatlarının ağırlıklı 

ortalaması alınmıştır. Buna göre TDI için girdi maliyetleri ortalaması 1,05 USD/kg, Polieter poliol için 

girdi maliyet ortalaması 1,00 USD/Kg ve polyester poliol için ise 1,00 USD/Kg'dır (Düşük OH grubunda 

1.1 USD/Kg ve yüksek OH grubunda 0.9 USD/kg olduğundan ortalama fiyat üzerinden hesap 

yapılmıştır). 

 Üretim ve hizmetin fiyatlandırılmasında normal şartlarda TDI ve poliollerin ürün reçeteleri belirleyici bir 

faktördür. Ancak formül bilgisinin yanında n proses ve üretimin geriye entegrasyon seviyesi de 

önemli unsurlar arasındadır.  
 TDI üretimi, toluen seviyesinden başlatılabildiği gibi, eğer stratejik kaynaklar el veriyorsa, 

kömürden anilin üretimine kadar geriye doğru entegrasyon sağlanarak üretim maliyetleri 

düşürülebilir fakat bu kararın verilebilmesi için çok kapsamlı bir araştırma yapılması 

gerekmektedir.  
 EPC (Engineering, Procurement, Construction) sözleşmesinin yürütücülüğünü yapacak firma ve proje 

sahibinin kuracağı ortak bir kurul tarafından yapılarak belirlenmelidir ve ön fizibilite raporu ile 

netleştirilmelidir. Bu sürecin gerçekleştirilebilmesi için olası EPC yürütücüsü ile interim sürecine 

girilmiş olması gerektiğinden ön çalışma ile belirlenmesi hem sağlıksız hem de uzun sürecek bir 

çalışma olacaktır.  

 Tesisin amortisman süresi azami 20 yıl olarak hesaplanmaktadır. Fakat son 30 yıl baz alındığında, global 

piyasadaki arz talep dalgalanmaları ve çevresel beklentilerin artmasıyla tesisin çevrecilik şartlarına 

eksiksiz cevap verememesi bu sureyi genelde öne çekme eğiliminde olmuştur.  

 Pazarın hakim oyuncuları olan Yantai Wanhua (Çin), DOW Chemicals (USA), BAYER (Almanya) ve 

BASF (Almanya) genel fiyat ve arz talep dengesini belirleyebilecek üretim hacmine sahiptir. Ayrıca 

uzun suredir bu ürünü ürettikleri için hem üretim hem pazar anlamında deneyime sahip firmalardır. 

Diğer yandan lokal üretimin avantajları ve Türkiye iç pazarının güçlü talebi, bu firmaların avantajlarına 

karşı dengeleyici rol oynayacaktır. 

 Bu bilgiler ışığında ve gerek yurt içinde ve gerekse de yurtdışındaki genişleyen pazar talepleri dikkate 

alındığında kapasitelerin, Toluen Diizosiyanat (TDI) için 75.000 Ton/Yıl, polieter poliol için 100.000 

Ton/Yıl ve poliester poliol için ise 36.000 Ton/Yıl olarak belirlenmesinin optimum kurulu kapasite 

olacağı varsayılabilir. Kapasite TDI üretiminde kesintisiz bir üretim süreci gerektirmekte olup 3 
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vardiya şeklinde çalışma zorunludur. Yine Poliol üretimleri için de şarjlı üretim ve 3 vardiya 

şeklinde çalışma esas alınmıştır.  

 Planlanan yatırım, 25.11.2014 Tarih ve 29186 Resmî Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK–1 Listesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler 

Listesi kapsamında yer almakta olduğu için, ÇED Raporu alınması gereken yatırım konuları 

arasındadır. 

 Yatırımın faaliyet geçmesi için yapılan fizibilite çalışmasında projenin sabit yatırım tutarı 4.535.044.059 

TL ve işletme sermayesi yatırımı 95.639.769 TL olmak üzere toplam yatırım tutarı 4.630.683.827  TL 

olarak hesaplanmıştır. 

 Yatırım tutarının tamamının öz kaynaklarla karşılanması öngörülmüştür. 

 Değerlemede, sermaye maliyeti olarak %15 indirgeme oranı kullanılmıştır. Elde edilen net 

bugünkü değer tutarı pozitif olmasına rağmen oldukça yetersizdir. Zaten iç karlılık oranı da 

sermaye maliyetinin çok az üzerinde, %17,65 olarak hesaplanmıştır. Yatırımın geri ödeme 

süresi 82 ay-6,81 yıldır. Yine fayda/maliyet oranı 1,26 olarak bulunmuştur. Yatırım yeterlilik 

kriterlerinin karşılandığı söylenebilecek olmasına karşın projenin, işletme gelirlerindeki azalış 

ve/veya işletme giderlerindeki artışlara aşırı duyarlı olduğu görülmektedir. Küçük oranlardaki 

olumsuz değişimler bile projeyi rantabl olmaktan çıkaracaktır. 
 

a-Sünger Üreticileri İle Yapılan Mevcut Durum Analizi Çalışması Sonuçları 

Kayseri’de ve Türkiye genelinde yaklaşık 56 adet sünger üretici araştırma çalışmasının evrenini oluşturmuş 

ve hepsine gerek yüz yüze, gerek online ve gerekse de telefonla ulaşılarak konu hakkında bilgi verilmiş ve 

ısrarla anketi cevaplamaları istenmiştir. Buna rağmen ankete cevap verenlerin sayısı 7’dir. Önemli bulgular 

aşağıdaki şekilde olup, detayları birinci bölümde ayrıntılandırılmış ve raporun ekine ilave edilmiştir. 

 Ankete cevap verenlerin %66,7’si TDI ve poliol’ü İthalatçı ve/veya distribütörlerden, %33,3’ü ise 

doğrudan kendileri ithal ederek tedarik etmektedirler. 

 İthalatçı/distribütörler yoluyla tedarik edenler daha çok KTM, APEKS, SODİTAŞ ve BAYEGAN 

ünvanlı tedarikçileri kullanmaktadırlar. 

 Doğrudan ithalat yapanlar ise Almanya ve Güney Kore’den ithalatları gerçekleştirmektedirler. 

 TDI tüketiminde aylık ortalama 10.000 – 50.000 Kg düzeyindedir, Poliol de ise 50.000 – 100.000 Kg 

arası tüketim söz konusudur. 

 Ankete iştirak edenler TDI’nın kg’ını 1.40 – 3.7 Avro, poliol’ün kg’ını 1.20 – 3.0 Avro arasında tedarik 

edebildiklerini belirtmişlerdir.  

 Ankete katılanlar gerek TDI ve gerekse de poliol üretime yönelik taleplerin artarak gelişeceğini 

öngörmektedir. Bu durum uluslararası projeksiyonlarla uyumludur. 

 TDI ve poliol tesisinin ülkemizde inşa edilerek bu tür kimyasalların yerli ve milli imkanlarla üretilebilir 

olmasına yönelik soruyu ankete katılanlar olumlu cevaplamışlar, %66,7’lik bir oranla kesinlikle 

üretilebileceği, %33,3 geç bile kalındığı, %16,7 asgari şartlarda yabancı bir ortakla bile bu yatırımın 

yapılması gerektiği ve fiyatların rekabetçi olacağını belirtmişlerdir. 

 Ankete katılanlar böyle bir tesisin yatırımının yapılması durumunda beklentilerinin rekabetçi bir fiyat 

politikası izlemesi, ülkenin dışarıya ihtiyaç duymayacak şekilde toplam talebi karşılaması ve tekel 

oluşturmaması yönünde cevaplamışlardır. 

 Aynı şekilde ankete katılanların %66,7’si fiyatların ekonomik olması durumunda tedariklerini bu tesisten 

karşılayacağını, %33,7’si kalite açısından eksiklik olsa bile tedariklerini bu tesisten gidermek 

istediklerini, %16,7’si her durumda tesisi tercih edeceklerini ve diğer %16,7’si ise TDI ve poliol 

kullanmadıklarını ancak kullanma durumunda kaldıklarında tesisi tercih edeceklerini belirtmişlerdir.  

 Tesisin kurulması durumunda %20 dışındaki tüm hedef kitle üyeleri, tesise ortak olma isteklerini 

belirtmişlerdir. 

 

b-Mobilya ve Yatak Üreticileri İle Yapılan Mevcut Durum Analizi Çalışması Sonuçları 
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Türkiye genelinde 90’dan fazla mobilya ve yatak üreticisine gerek online ve gerekse de telefonla ulaşılarak 

konu hakkında bilgi verilmiş ve ısrarla anketi cevaplamaları istenmiştir. Anketteki önemli bulgular aşağıdaki 

şekilde olup, detayları birinci bölümde ayrıntılandırılmış ve raporun ekine ilave edilmiştir. 

 Anketi cevaplayan firmaların %4’ü süngerlerini kendilerinin ürettiğini, kalan %96’sının ise başka 

kuruluşlardan tedarik ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Üretimlerinde süngerleri başka kuruluşlardan temin edenlerin de %95,9’u tedariklerinde yerli firmaları 

tercih edeceklerini beyan etmişlerdir. 

 Ankete katılanlar, üretimde kullandıkları süngerlerin tedarik yeri konusunda ithalat belirtmemesine 

rağmen Almanya, Rusya, Amerika ve Çin’den tedarik ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Ankete katılanlar %80,8 oranında gerek TDI ve gerekse de poliol üretime yönelik taleplerin artarak 

gelişeceğini öngörmektedir. Bu durum uluslararası projeksiyonlarla uyumludur. 

 TDI ve poliol tesisinin ülkemizde inşa edilerek bu tür kimyasalların yerli ve milli imkanlarla üretilebilir 

olmasına yönelik soruya ankete katılanlar olumlu cevaplamışlar, %63,3’ü geç bile kalındığı ve %50,6’sı 

ise kesinlikle yerli imkanlarla üretilebileceğini belirtmişlerdir. 

 Ankete katılınlar böyleBöyle bir tesisin yatırımının yapılması durumunda; ankete katılanların %35,4’ü 

beklentilerinin kalite açısından ithal ürünlerden daha düşük kalitede olmaması gerektiği, %48,8’i 

fiyatların ithal ürünlere göre daha ekonomik olması gerektiği, %46,3’ü yurtiçi taleplerin tamamını 

karşılaması gerektiği ve %22’si de tekel oluşturmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 Aynı şekilde ankete katılanların %35,6’sı tesis faal olduğunda tedarik edebileceklerini, %16,4’ü ürünleri 

kullanmadıklarını, ancak ihtiyaç olduğunda tedarik edebileceklerini, %38,4’ü fiyatların ekonomik olması 

durumunda tedariklerini, %34,2’si kalite açısından herhangi bir eksiklik söz konusu değilse tedarik 

yapabileceklerini ve % 6,9’u da mevcut tedarikçilerini değiştirmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

 Tesisin kurulması durumunda %50’si tesise ortak olabilecekleri yönünde beyanda bulunmuşlardır. 
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1. GİRİŞ 

Dışa bağımlılık, bugün ülkeler arası ilişkilerde yabancı kaynakların kullanılmasından çok daha fazla anlam 

ifade etmektedir. Dışa bağımlı bir ülke, siyasî anlamda bağımsız olarak kabul edilse bile gerek diğer uluslarla 

ilişkilerini, gerekse de iç işlerini bağımlı olduğu ülkeye göre belirlemek zorundadır. Bu yönüyle dışa 

bağımlılık, diğer ülkelere hükmetmek ve yeni nesil bir sömürgecilik oluşturmak için modern ve kullanışlı bir 

yöntemdir. Bir ülkenin güç kullanmadan başka bir ülkeyi kendi millî menfaatleri doğrultusunda hareket 

etmeye zorlamanın en uygun yöntemlerinden birisini oluşturmaktadır.
4
  

Türkiye ekonomisi gelişme sürecinde olan bir ekonomidir. Gelişme sürecinde olan ülkelerin temel 

makroekonomik hedeflerinden birisi kaynaklarını tam ve etkin kullanarak üretim kapasitesini ve milli gelir 

düzeyini arttırmak, ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlamaktır. Bir ülkenin kalkınmasında ve uluslararası 

rekabet gücü kazanmasında sanayi politikalarının, dolayısıyla sanayi sektörünün önemi büyük olup, refah 

seviyesinin ve kalkınmanın önemli belirleyicilerinden birisidir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış açıkların artmasının nedenlerinden biri; imalat sanayinin giderek 

artan oranlarda ithalata ve ithal girdilere bağımlı olmasıdır.
5
 

İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı 

ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk 

oluşturmaktadır.  

Hem cari işlemler açığını azaltmak hem de ihtiyaç duyduğumuz yüksek büyüme oranlarını korumak için 

üretimde, özellikle ara malı üretiminde yerli katkı oranını yükseltmek gerekliliğin ötesinde artık bir 

zorunluluk halini almıştır. Türkiye’nin sahip olduğu üretim kapasitesini kullanması, yıllardır süren, ticarette 

dışarıya bağımlılığı azaltması ve en önemlisi de ekonomiye yönelik dışarda oluşturulan manipülasyonları 

etkisiz hale getirmesi için yerlileştirme hayati derecede önemlidir.
6
 

TDI (Toluen diizosiyanat), ağırlıklı olarak sünger, mobilya, yatak, araba koltuk ve direksiyonu, hava 

filtreleri, araç ön paneli, ambalaj malzemesi, esnek köpük imalatı, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, 

yapışkanlar, elastomerler ile poliüretan üretiminde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Yakın geçmişte, 

dünyadaki önemli üreticilerden biri olan Bayer’in üretimi belirli bir süre durdurması ve yine bir başka önemli 

üretici olan BASF’ta çıkan yangın, sünger hammaddesi olan TDI hammaddesinin piyasaya arzında sıkıntılar 

ortaya çıkmasına sebep oldu ve bu sıkıntılar Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde etkiledi. Bu 

süreci fırsat bilen Çinli ve Koreli TDI üreticileri de fiyatları artırmasıyla birçok sektörü yakından ilgilendiren 

TDI’in fiyatlarında fahiş artışların yaşanmasına ve global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına neden 

oldu. Önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı olan 

mobilya sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim olmuştur.  

Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. TDI ve poliolün ülkemize girişlerindeki yaşanan sorunların giderilmesi durumunda, 

problemlerin azalmasını mümkün kılacaktır. Ancak, üreticilerimiz ülkeler ve hükümetler arasında yaşanan 

veya yaşanacak ticaret savaşları gibi sürtüşmelerin etkisiyle sürekli diken üstünde bulunmaya devam 

edecektir. Bu durum, bu hammaddelerin tedariği konusunda dışa bağımlı olan ülkemizi ve bu hammaddeleri 

kullanan üretici ve tüketicileri sürekli olarak rahatsız edeceği gibi, ülkemiz kaynaklarının sömürülmesine de 

fırsat vermektedir.  

Önemli kırılmaların yaşandığı küresel ekonomik ve jeopolitik atmosferde Türkiye, “yerli ve milli üretim” 

vurgusuyla ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girmiştir. Döviz kurları üzerinden Ülkemiz ekonomisine 

karşı oluşturulan spekülasyonlar, birçok konudaki hammadde ve ara malı tedariği konusunda karşımıza 

çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmanın zamanının 

                                                 
4
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5
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geldiğini, ithal yoluyla tedarik edilen bir çok hammadde ve ürünün artık “yerli üretim”le tedarik edilebilir, 

hatta ihraç edilebilir hale getirilmesi gerektiğini şiddetli şekilde bizlere hatırlatarak uyarmaktadır. 

1.1. Raporun Amacı 

Bu fizibilite çalışması; birçok sektörün dinamosu mahiyetinde olan Poliol ve TDI’nın “yerli imkanlarla 

üretilebilir olmasını” sağlayacak imalat tesislerinin kurulabilmesine yönelik ekonomik, teknik, finansal, yasal 

ve örgütsel şartlar ile tesisin altyapısı (personel, ekipman ve donanım, depolama, vb), organizasyon ve 

çalışma modeli, ürün çeşitliliği ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini tespit ederek, yatırım konusunun yaşama 

geçebilme yeteneğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

1.2. Raporun Kapsamı ve Organizasyonu 

Hazırlanan bu rapor, poliol (poliester/polyester ve polieter poliol) ve TDI (Toluen Diizosiyanat)‘ın Kayseri 

İli’nde üretilmesine yönelik tesislerin; 

 Teknik ve organizasyonel boyutu (makine-ekipman parkuru ve nitelikleri, kullanılacak teknoloji, ürün 

çeşitliliği, kapasitesi, kuruluş yeri, çalışacak personelin sayısı ve niteliği, organizasyon şeması, vb), 

 Sektör ve pazar boyutu (sektörün ülkemizdeki ve bölgemizdeki durumu, bölgesel ve ulusal pazar 

potansiyeli, rekabet koşulları, vb), 

 Talep-arz boyutu (Talep analizi, dış ticaret durumu, kapasite ve üretim analizi, vb), 

 Yatırımın finansmanı ve maliyet boyutu (tesis maliyeti, inşaat maliyeti, yatırım tutarı, işletme sermayesi, 

gelir-gider hesabı, nakit akım hesabı, karlılık analizi, net bugünkü değer analizi, ayrıntılı tahmini gelir 

tablosu vb), 

 Hammadde ve girdi boyutu (Hammadde ve diğer girdilerin temin koşulları, hammadde ve diğer girdi 

miktarları ve maliyet analizi, vb), 

 Teşvik ve hibelerden yararlanma boyutu (Proje kapsamında faydalanılacak vergi, KDV, yer, sigorta 

primi gibi teşvik olanakları, kurulacak tesisin teşvik potansiyeli, sektörle ilgili teşvikler, vb) 

konularındaki çalışmaları bilimsel yöntem ve yaklaşımlara uygun şekilde hazırlamayı ve bu çalışmalardan 

elde edilen bilgileri de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) fizibilite formatına uygun şekilde 

raporlayarak “Yerli ve Milli” bir tesisin ülkemize kazandırılmasına yönelik öngörülerin tespit edilmesini 

kapsamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında ayrıca; 

 Bu kimyasalları ülkemizde üretebilmek için bir tesise bir ihtiyaç var mıdır, varsa bu ihtiyaç nasıl ve 

hangi boyuttadır? 

 Bu hammaddeleri kullanan farklı sektörlerdeki işletmelerin böyle bir tesise bakış açıları nasıldır? 

 Böyle bir merkezin olası riskleri nelerdir ve nasıl bertaraf edilir?  

sorularının cevapları da aranacaktır. 

1.3. Raporun Organizasyonu 

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm tarafların birlikte ve uyumlu işbirliği önemli olup, tüm 

tarafların katılımı süreci hızlandırıcı ve katılımı artırıcı etkilere sahip olacaktır. Bu aşamada; 

 taraflar arasındaki hiyerarşik yapı ve iletişim kanalları, 

 taraflar ve proje ekibi arasındaki yetki ve sorumlulukların dağılımı, 

 iş bölümü, 

 ortak çalışma yapılabilecek kişi veya kurumların olup olmadığı, 

 katılımcı kitlenin belirlenmesi ve bunlara ait gerekli izin ve bilgilendirmelerin yapılması, 

organize edilmelidir. 
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Proje çerçevesinde fizibilite çalışmalarını Mali, Ekonomik ve Teknik yönden analizini yapabilecek 

yetkinlikte olan ekip yürütmüştür. Çalışma kapsamında CV’leri yer alan isimler dışında da farklı 

disiplinlerde uzmanlar çalışmış, anket uygulamalarında yer alan ekip üyelerinin lisans mezunu ve saha 

deneyimi olmasına özen gösterilmiştir. Proje çerçevesinde CV’leri verilen uzmanlar ve projede üstlendikleri 

görevleri şöyledir: 

 

Tablo 1: Uzmanların Çalışma Başlıkları 

Adı Soyadı  Uzmanlık Alanı  Rapor Hazırlanmasında Sorumluluk 

Alanı 

Prof. Dr. İbrahim ÇİL Endüstri Mühendisliği Proje Koordinasyonu  

 

Prof. Dr. Meral KARAKIŞLA Kimya Bölümü 

(Araştırma) 

Teknik Analiz ve Tasarım, Proje 

Girdileri 

Prof. Dr. Nurullah UÇKUN İktisadi ve İdari 

Bilimler 

(Araştırma)  

İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri 

Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara 

Dağılımı 

Projenin Finansmanı 

Dr. İsmail BENEK İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi ve İzleme  

Fatih DENEK  Mali Analiz 

(Saha Raporlama)  

Proje Analizi 

Mal ve/veya Hizmetlerin Satış 

Üretim Programı 

Organizasyon Yapısı Yönetim ve 

İnsan Kaynakları 

Mustafa OĞUZ  Yönetim Danışmanı  

(Veri Analiz Saha 

Sorumlusu) 

Araştuırma ve Veri Analizi  

Fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik organizasyon aşağıdaki grafikte belirtilen aşamalara uygun 

gerçekleştirilmiştir : 

 

Şekil 1: Fizibilite Raporu Hazırlama Süreci Organizasyon Aşamaları 
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1.4. Çalışma Yöntemi ve Metodoloji 

1.4.1. Hazırlık Aşaması Çalışmaları 

Çalışmanın bu ilk aşamasında Kayseri OSB Müdürlüğü Proje Koordinatörleri ile yüz yüze görüşmeler 

yapılarak çalışmaların arka planı, amaçları, hedefleri, projenin ortak/paydaşları ve projeden doğrudan istifade 

edecek olan hedef kitlesi hakkında değerlendirmeler yapılmış, fizibilite çalışmasının odağında bulunan 

taraflar hakkında detaylı diyaloglar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, sonraki aşamalarda yüz yüze 

görüşmelerle ve yüz yüze/online anketlerle ulaşılacak olan hedef kitlenin ve paydaşların genel 

karakterizasyonu hakkında çalışmalar yapılmıştır. 

Fizibilite raporu hazırlık sürecinde yapılacak çalışmaları düzenleyen iş/koordinasyon planı da bu aşamada 

gözden geçirilerek revize edilmiş, veri toplama (anket uygulaması) çalışmalarındaki olası sorunların önceden 

tespit edilerek ortadan kaldırılması amacıyla gerekli koordinasyonel düzenlemelere yoğunlaşılmıştır.  

Teknik şartnamede belirtildiği gibi;  firma ziyaretleri kapsamında proje ekibi tarafından anlamlı bir istatistiki 

örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Belirlenen örnekleme yönelik yüz yüze görüşmeler ve derinlemesine 

mülakatlarla doldurulacak yarı yapılandırılmış soru formları aracılığıyla veri toplama çalışmaları bu aşamada 

başlatılmıştır. Mevcut durum analizi çalışmasında öncelik Kayseri İli olarak belirlenmiş ve anket uygulama 

planı hazırlanarak deneyimli anketörlerle işletme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde kullanılan soru 

formları (anketler) Kayseri OSB yetkililerince onaylanmış olan yarı yapılandırılmış anketler olup ilgili 

kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak doldurulmuştur. Ayrıca işletmelerden ankete katıldıklarına dair 

imzalı yazılar da alınmıştır.   

Bu kapsamda teknik şartnamede ifade edildiği gibi 100 firmayla anket yapılmıştır.  Bu anketlerin 93 adedi 

Mobilya ve Yatak Üretici Kuruluşlarıyla,  7 adedi Poliüretan Köpük (Sünger) Üretici Kuruluşlarıyla 

yapılmıştır. Daha fazla veriye ulaşmak için başka anket formları da hazırlanılmış olup, teknik yeterlilikler ve 

veriler sağlandığından yapılan anketler yeterli görülmüştür. 

Proje konusu ürünlerin know-how, ürün reçeteleri, üretim prosesleri gibi bilgilere ulaşmak anket veya üretici 

firmalarla yapılan görüşmelerde mümkün olmamaktadır. Dünya ölçeğinde sektörel araştırma ve 

değerlendirme çalışmaları yapan 2 adet kuruluş tespit edilmiş olup; raporların dipnotta belirtilen adreslerden 

temin edilebileceği görülmüştür. Bu raporlardan birincisi "TECH Toluene Diisosiyanate (TDI)" raporu, fiyatı 

9750 Usd,  ikincisi  “Quarterly Business Analysis: Global - Petrochemicals, Polymers and C1 Chemicals - 

Q4 2019” raporu fiyatı 2500 Usd’dir.  Bu çalışma bütçesi çerçevesinde teminleri mümkün olmamıştır. 
7
 
8
 

1.4.2. Beklentilerin Tespiti ve Mevcut Durum Analizi 

Belirlenen örnekleme yönelik yüz yüze görüşmeler ve derinlemesine mülakatlarla doldurulacak yarı 

yapılandırılmış soru formları aracılığıyla veri toplama çalışmaları bu aşamada başlatılmıştır. Mevcut durum 

analizi çalışmasında öncelik Kayseri İli olarak belirlenmiş ve anket uygulama planı hazırlanarak deneyimli 

anketörlerle işletme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde kullanılan soru formları (anketler) Kayseri 

OSB yetkililerinde onaylanmış olan yarı yapılandırılmış anketler olup ilgili kişilerle yüz yüze görüşmeler 

yapılarak doldurulması sağlanmış, anlaşılmayan veya yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek sorulara 

açıklamalar getirilerek cevaplayanlara ışık tutulmuştur. Bu aşamada görüşüne başvurulan kişinin dikkat 

çekmeye çalıştığı meseleler de dikkatlice not edilerek görüşme yapılan kişilerle her başlık ayrı ayrı 

irdelenmiştir.  

Kayseri İli dışında buluna diğer işletmeler için soru formları bilgisayar ortamına aktarılmış, ilgili firmalarla 

telefona en az 3’er kez aranarak konu hakkında bilgi verilmiş ve anketleri cevaplaması istenmiştir. Soru 

formlarına online olarak ulaşılamayan firmalara faks ve/veya kargo yoluyla da gönderim yapılarak 

örneklemde yer alan firmaların katılım sayısı artırılmaya çalışılmıştır.  

                                                 
7
 https://www.nexantsubscriptions.com/reports/toluene-diisocyanate-tdi-2018-program   

8
 https://www.nexantsubscriptions.com/reports/quarterly-business-analysis-global-petrochemicals-polymers-

and-c1-chemicals-q4-2019   
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1.4.3. Fizibilite Raporunun Hazırlanması 

Mevcut durum analizlerinin yapılmasının ardından özellikle dünyadaki benzer proje örnekleri incelenmiştir. 

Yurtdışı örneklerine yoğunlaşılmasının nedeni özellikle TDI (Toluen Diizosiyanat) üretimi konusunda 

Türkiye’de herhangi bir üretici bulunmaması ve kıyaslama yapılamamasıdır. Poliol imalatı konusunda ise 

ülkemizde hem üretici hem de anahtar teslimi poliol tesisi imalatı yapan mühendislik firmaları 

bulunmaktadır. Çalışmanın projelendirilmesine yönelik işbirliği teklifine olumlu yanıt veren, 

kimya/petrokimya (polioleter ve poliester) tesisleri imalatı ve montajı konusunda yerli ve yabancı 

referansları olan firmalardan katkılar istenmiştir. 

TDI imalatı konusunda ise özellikle dünyanın en büyük ve en gelişmiş üreticileri arasında bulunan BASF ve 

Bayer gibi kuruluşların sektörel yayınları ile uluslararası düzeydeki pazar araştırma firmalarının rapor ve 

analizlerine yoğun ilgi gösterilmiştir (Bu kuruluşlar ve faydalanılan kaynaklar bu raporun 4. Bölümü’nde 

ayrıntılandırılarak verilmiş olup, 16. Bölümü’nde ise toplu halde listelenmiştir).  

Fizibilite raporunun hazırlanmasında TDI, poliol, poliüretan köpük, mobilya ve yatak imalatı ile ithalatçı 

kuruluşlara ait sektörel veriler, küresel standartlar, bilimsel yayınlar, patent ve/veya faydalı modeller, Kimya 

Sanayileri Derneği verileri, TİM verileri, ICIS verileri, OECD verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı raporları, Kayseri Organize 

Sanayi Bölgesi raporları ve verileri, Kayseri Sanayi Odası verileri, Kayseri Ticaret Odası verileri, Kayseri 

Valiliği verileri, İstanbul Sanayi Odası verileri, yurtdışındaki profesyonel pazar analiz şirketlerinin raporları, 

internet üzerinden yapılan literatür ve sektörel araştırmalardan elde edilen en güncel veriler derlenerek 

varsayımlarda kullanılmıştır. Bu aşamada internet üzerinden yapılan literatür taramaları da önemli veri 

kaynakları olarak araştırmaya dahil edilmiştir (Hakemli dergilerin taranması (Sciencedirect, Scopus, Wiley 

Online Library, Springer, Google Akademik, Ulakbim, Ulusal Tez Merkezi gibi siteler), sektörel dergi, 

gazete ve broşürlerin taranması, vb). 

Elde edilen mevcut durum analizi çalışmaları ile sektörel ve akademik araştırmalardan elde edinilen bilgiler 

sentezlenerek fizibilite raporunun içeriğinin hazırlanmasında kullanılmış, mevcut durum tespiti araştırması 

sonuçları ile sektörel/literatürel araştırma çalışmalarının sonuçlarına göre talep analizleri yapılmıştır. El 

edilen mevcut durum analizi çalışmaları ile sektörel ve akademik araştırmalardan elde edinilen bilgiler 

sentezlenerek fizibilite raporunun içeriğinin hazırlanmasında kullanılmış, faydalanılan tüm kaynaklar ve 

yapılan alıntılar raporun ilgili bölümlerine varsayımları destekleyecek şekilde eklenmiştir.  

Bu aşamada temelde  4 ana konuda analiz ve varsayımlar yapılmış, Merkezin statüsü ve sürdürülebilirlik 

şartları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu varsayım ve analizler şunlardır: 

 Ekonomik analiz (Yatırım konusu tesisin ekonomik açıdan ne kadar sürdürülebilir ve mantıklı olduğu, 

talep yapısı, vb), 

 Teknik analiz (Temelde hizmet/imalat metodunun seçimi, işgücü ihtiyacının tespiti, sunulacak 

hizmetlerin 

çeşitleri, fiziki gereklilikler, kullanılacak ekipman ve donanımların nitelikleri, vb), 

 Mali/finansal analiz (Kuruluş döneminde gerekli toplam yatırım tutarı ile faaliyete başladıktan sonraki 

dönemlere ait işletme sermayesi ihtiyacı, gelir ve gider tahmini, vb), 

Örgütsel analiz (Ortaya çıkacak yasal sorumluluklar, uzmanlaşma, yetkiler, sorumlulukların dağıtımı, 

iletişim kanallarının kullanılabilirliği ve organizasyon yapısı, vb). 

Fizibilite çalışması kapsamında yürütülen tüm adımlara ilişkin faaliyetler teknik şartnamede belirtilen 

fizibilite etüd formatına uygunluk sağlayacak formata getirilmiş, yayınlanmadan önceki son taslak hali  

Kayseri OSB’ye gönderilerek önerileri alınmıştır.  

Öne çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda raporda gerekli revizyon ve düzenlemeler yapılarak 

rapor son haline getirilmiştir. Ardından teknik şartnameye uygun şekilde, rapor içinden derlenen bilgilerden 

oluşan 4-5 sayfalık yönetici özeti hazırlanarak son haline fizibilite raporu, A4 boyutunda renkli kapaklı ve 

ciltli olarak Kayseri OSB’ye teslim edilmiştir. 
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1.4.4. Fizibilite Sonuçlarının Paylaşımı ve Kapanış 

Fizibilite raporunun tamamlanmasının ardından geniş katılımlı bir kapanış çalıştayı yapılarak elde edilen 

sonuçlar kamuoyu ve ilgili tüm taraflarla paylaşılabilir. 

1.5. Bulguların Özeti, Sonuç ve Öneriler 

Gerek TDI ve gerekse de polioller yoğun olarak sünger (poliüretan köpük) imalatında kullanılmakta olup, 

neredeyse hayatımızın her anında bulunmakta ve gittikçe de artan şekilde hayatımıza çıkmamacasına 

yerleşmektedirler. Poliüretan köpüklerin (süngerlerin) endüstriyel olarak kullanıldığı alanları aşağıda ifade 

edilmiştir : 

 yatak süngeri üretimi (kapitone, takoz, dolgu amaçlı),  

 ev ve ofis mobilya süngeri üretimi,  

 otomotiv sektörüne yönelik sünger üretimi (sürücü ve yolcu koltukları, güneşlik, ön göğüs ve kapı içi 

uygulamaları, oto kılıfı, oto yıkama süngeri, çocuk koltuğu, kol dayama (kolçak) süngeri vb),  

 ambalaj süngeri üretimi (özellikle seramik, cam, kozmetik ve kuyumculuk sektörlerinde yoğun bir 

şekilde kullanılan süngerler),  

 tekstil süngerleri (tekstil, ayakkabı, çanta üretimindeki tek kullanımlık süngerler),  

 medikal sünger üretimi (hasta yatakları, hastane ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye, muayene 

koltuğu, vb), reflü yastığı, boyun yastığı, vb), 

 Diğer süngerlerin üretimi (izolasyon/yalıtım süngeri, akustik süngerler, ayakkabı boya ve cila süngeri, 

bulaşık süngeri, klozet kapak süngeri, cam ve kapı bant süngeri vb). 

Sünger dışında TDİ ve poliollerin endüstriyel uygulama alanları arasında ayakkabılar için poliüretan 

tabanlar, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar, elastomerler ile poliüretanlar da bulunmaktadır. 

Bu kimyasallara olan talebi belirleyen en temel neden TDI ve poliollerin hem ülkemizde hem de küresel 

ölçekte kullanım alanlarının her geçen gün artması, neredeyse hayatımızın her anında daha fazla bulunarak 

adeta hayatımıza çıkmamacasına yerleşmesi ve bunun oluşturduğu ihtiyaç düzeyidir. Üstelik bu kadar artan 

ihtiyaca karşılık özellikle TDI konusunda tamamen dışa bağımlı durumda olmamız, ülkemizde yerel bir 

üreticinin bulunmaması ve üretici ülkelerin bu kendilerine olan bağımlılığı bir koz olarak kullanmak 

istemeleri ihtiyacın ve talebin şiddetlenmesine neden olmaktadır. 

Türkiye’nin TDI için 50.000 Ton/yıl düzeyinde bir ihtiyacı söz konusu olduğu TÜİK kayıtlarından elde 

edilen verilerden görülmektedir. İhtiyaç miktarı çok değişkenlik göstermese de fiyatlarda yaşanan artışlardan 

dolayı 2018 yılı kesinleşen verilere göre yaklaşık 181.322.842 $ yurtdışına çıkmıştır. 

2015 Yılında TDI birim fiyatının ortalama 1,80 $/kg, 2016 yılında 1,94 $/kg 2017 yılında 3,22 $/kg, 2018 

yılında 3,55 $/kg ve 2019 yılında ise 1,88 $/kg olduğu görülmektedir. TDI konusunda 2016 yılında başlayan 

dünyadaki sorunların ve darboğazların TDI’ın birim fiyatını neredeyse 2 katına çıktığını da doğrulamaktadır. 

2019 yılı geçici verilerine göre ise TDI’ın birim fiyatının 1,88 $/kg’a indiği, son 5 yılın ortalamasının ise 

2,53 $/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (2019 geçici verileri dahil).  

Poliüretan esnek köpük (sünger) imalatında kullanılan bir diğer bileşen olan polieter poliollerde ithalat söz 

konusu olup, TDI’dan farkı son 5 yıllık dönemde artan değil azalan eğilim göstermesidir. Nedeni ise 

Türkiye’de poliol üretimi konusunda yerli tedarikçiler bulunmakta olup, imalat tesislerinin kurulumunu 

yapan mühendislik firmaları da söz konusudur. Türkiye’nin polieter poliol ithalatı TÜİK verilerine göre 2018 

yılı kesinleşmiş bilgilere göre yaklaşık 27.500 Ton düzeyinde olup, 76,5 milyon $ 2018 yılında polieter 

poliol için yurt dışına gitmiştir. 

Sünger imalatında kullanılan bir diğer poliol ise poliester/polyester poliollerdir.  Aynen polieter poliollerde 

olduğu gibi bu poliol türününde de yerli tedarikçiler bulunmakta olup, imalat tesislerinin kurulumunu yapan 

mühendislik firmaları söz konusudur. İthalat ve ihracat rakamları incelendiğinde miktarların denk olduğu ve 

son 2 yıl içerisinde ihracatın ithalatın önüne geçtiği görülebilmektedir. Ancak buna rağmen yıllık 3.000 – 

3.500 ton poliester poliolün thal edildiği ve bundan dolayı 7,5 milyon $ ithalat döviz çıkış gerçekleşmiştir. 
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Özetle; TDI, polieter poliol ve poliester poliollerin ithalatından dolayı 2018 yılı verilerine göre 265 milyon $ 

döviz çıkış gerçekleşmiştir. 

Bu tür kimyasallar daha çok deniz yoluyla ülkemize giriş yapmakta olup, yatırıma konu tesislerin limanlara 

yakın olması öncelikli tercihler arasındadır. Ancak, Mersin Limanı’na ulaşacak bir kimyasal hammaddesinin 

yatırım yeri olan Kayseri’ye demiryolu veya karayolu yük taşımacılığı imkanlarıyla ulaşabilmesinde bir 

engel bulunmamakta olup ilave nakliye maliyetleri söz konusu olabilecektir. Tesis için en uygun lokasyon 

olarak Adana Yumurtalık Bölgesi veya Balıkesir Bigadic Bölgesi öngörülmektedir. Proje, teknik şartnamede 

de belirtildiği üzere Kayseri İl sınırları içerisinde uygulanacaktır.  

Kayseri İli’nin hammadde kaynaklarına erişebilirlik konusunda yukarıda ifade edilen imkanları, Kayseri 

ekonomisinin girdileri için olduğu kadar ilde üretilen mamüller ile bu proje yatırımıyla üretilecek olan 

kimyasalların da hem iç ve hem de dış pazarlara ulaştırılması açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu 

sayede ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda bölge yeni yatırım ve büyüme fırsatlarına 

kavuşacaktır. 

Projenin hedef aldığı en odak kitle, öncelikle ülkemiz sınırları içerisinde bulunan poliüretan sünger ve 

türevlerini üreten imalatçılardır. Hedef kitle içinde ülkemizde 56 adet (15 tanesi Kayseri’de) sünger üreticisi 

bulunmaktadır. Üretilen sünger, kullanarak mobilya ve yatak üretimi yapan kuruluşlar da projenin dolaylı 

olarak hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır. Bu anlamda ülkemizde binden fazla mobilya üreticisi 

bulunmakta, bu üreticilerinde en büyükleri yine Kayseri İli’nde bulunmaktadır. Süngerin yine en çok 

kullanıldığı alanlardan bir tanesi de yatak imalatı olup Türkiye genelinde 38 adet (Kayseri’de 8 adet) yatak 

üreticisi olduğu tespit edilmiştir. Projenin öncelikli hedef kitlesi yukarıdaki üreticiler olmakla birlikte zaman 

içerisinde, yurtdışındaki sünger üreticileri ile savunma sanayii de hedef kitlenin içerisinde yer almaları 

kuvvetle muhtemeldir.  

TDI ve poliollerin en yoğun kullanıldığı alanlar poliüretan esnek ve/veya sert köpük üretimi ile buna bağlı 

olarak mobilya, yatak, otomotiv bileşenleri, ayakkabı tabanlığı, izolasyon, boya gibi sektörlerdir. Bu 

sektörlerdeki büyüme ve genişleme TDI ve poliol üretimini de etkilemektedir.  

Poliüretan esnek köpüklere olan ilgi dünya genelinde de yoğundur. Pazarın 2018'de 54,19 milyar ABD dolar 

düzeyinde olduğu ve 2018-2023 arasında Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (CAGR)’ın % 8,36 düzeyinde 

seyrederek 2023 yılında 79,77 milyar ABD dolarına ulaşacağı uluslararası projeksiyonlarda yer almaktadır. 

Poliüretan köpük pazarının bu denli büyüme eğilimi göstermesi yatak, mobilya, otomotiv ve inşaat 

sektörlerindeki artan talep ile ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki yeni altyapı geliştirme yatırımlarının 

artmasından kaynaklandığı görüşü ağır basmaktadır.  

Mobilya ve yatak üretimi, poliüretan esnek köpük (sünger) kullanımının en yoğun olduğu sektörlerdir. Bu 

alandaki artan imalat, sünger üretimini ve dolayısıyla TDI ve poliol tüketimini (ihtiyacını) bağımlı ve doğru 

orantılı bir şekilde tetikleyerek artırmaktadır. Türkiye de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya 

orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam 

üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve 

Mersin olarak sıralanmaktadır. 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 Mobilya Sektör Raporu’na göre teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla 

bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin önemli bir mobilya merkezi 

haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en büyüklerini 

içerisinde barındırmaktadır. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği Kayseri’nin, büyük ölçekli 

firmaların yoğunlaştığı bir bölge olduğunu göstermektedir. Kayseri, ülkemizin en önemli mobilya üretim ve 

ihracat merkezi durumundadır. Türkiye her yıl ihracat oranlarını yükselterek, dünya mobilya ihracatında 

2018 yılı itibariyle 15. sırada yer almayı başarmış ve 2018 yılında belirtilen 4 GTİP grubunda toplamda 

yaklaşık 2.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Yatak sektörü de mobilya sektörü gibi önemli bir tetikleyici sektördür. Raporun hazırlanma aşamasında 

yapılan tespitlerde ülke genelinde 38 yatak üreticisinin olduğu ve bunun da 8 tanesinin Kayseri de bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

Ülkemizde üretimi bulunmayan ve ithal ara malı konumunda bulunan birçok kimyasal hammaddeler, bu 

hammaddeleri girdi olarak kullanan üreticiler (sünger ve mobilya gibi) tarafından doğrudan ithal edilebildiği 

gibi ithalatçı firmalar tarafından da tedarik edilerek ülkemize girişi yapılmakta ve imalatçı firmalara satış ve 

dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Rapor hazırlama sürecinde yapılan araştırmalarda TDI ve poliollerin 
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ithalatını yapan 30 kadar firma olduğu tespit edilmiştir. İthalatçı kuruluşlar aynı zamanda ihracat da 

gerçekleştirdiği için yatırım konusunun potansiyel müşteri kitlesinde yer almaktadırlar. 

2009 yılından 2019 yılına kadar yapılmış olan TDI ithalat miktarları yer almakta olup, 2009 yılından bu 

zamana kadar geçen sürede TDI’a olan talep %62,94 oranında artış göstermiştir. 

Poliol talebinde düzeyindeki durum TDI’dan biraz daha farklılık arz etmekte ise de, ithalat genel olarak bir 

artış söz konusudur. Polieterler’in 2000-2019 Yılları arasındaki ithalat miktarları incelendiğinde son birkaç 

yıl dışında sürekli artan bir eğilim mevcuttur. Son yıllarda düşüş trendinde görünmesinin nedeni, poliol 

üretimi konusunda yerel üreticilerin de artık bulunmasından kaynaklanmaktadır. Polieterlerin 2000-2019 

yılları arasındaki talep değişimi %880 düzeyindedir. 

Poliester poliollerden olan bir diğer poliol ise Poliester kodlu polioldür. Bu hammaddeye yönelik artan bir 

talep büyümesi söz konusudur. 2006-2007 yıllarında en yüksek düzeyine ulaşan ithalat, son 3 yıllık süre de 

düşüş eğilimine girmiştir. 2000 yılına göre %117,47 düzeyinde bir talep büyümesi verilerden 

anlaşılmaktadır. 

Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili talep büyümesini tetikleyen poliüretan köpük (sert veya esnek 

sünger) talebine olan yoğun beklentiler ve kullanım alanlarının sürekli olarak genişlemesidir. PU esnek 

köpükler, tüketim malları, otomotiv, inşaat, mobilya ve yatak takımları ve sağlık hizmetleri gibi farklı 

endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu artan kullanımlar, yurt içinde orta ve uzun vadede TDI 

ve poliol pazarının büyümesini pozitif yönde etkileyecektir. 

TDI ve poliol için küresel ölçekteki talep gelişim potansiyelinin ortalama %5 civarında olacağı dünya 

ölçeğinde sektörel araştırma ve yayınları olan kurumlar tarafından tahmin edilmektedir. Benzer bir büyüme 

dünya ile entegre olan ülkemiz pazarları için de varsayım olarak kabul edilebilecek bir gelişmedir.Dünyadaki 

TDI pazarının büyümesini etkileyen çeşitli itici güçler ve fırsatlar vardır. Çeşitli ülkelerde artan esnek köpük 

ihtiyacı TDI pazarını yönlendirmektedir. Ayrıca, esnek köpük (sünger) günümüzde dünya çapında yatak ve 

mobilyaya olan artan müşteri ihtiyacı nedeniyle büyük talep görmektedir. Öte yandan, otomotiv koltuklarının 

imalatında TDI uygulaması talebinin artmasının, önümüzdeki 5 ila 6 yıl içinde (2019 – 2026) güçlü bir 

büyüme gözlemleneceği beklenilmektedir. 

Dünya çapında küresel toluen diizosiyanat pazarının 2015'ten 2023'e kadar % 4.8'lik bir Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranı (CAGR) ile genişleyerek 10.27 milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yataklar, 

şilteler, uyku ürünleri, mobilyalar, otomotiv parça ve bileşenleri küresel toluen diizosiyanat pazarının en 

büyük son kullanıcı segmentleri arasındadır. 

En önemli küresel pazar, küresel TDI pazarının %34'ünü, MDI pazarının %31'ini ve dünyadaki alifatik ve 

özel diizosiyanat pazarının %28'ini oluşturan Çin'dir. 

Poliüretan imalatı, poliüretan üretim sürecinde ara hammadde olarak kullanıldığı için yaygın olarak toluen 

diizosiyanat (TDI) kullanır. Poliüretan, otomotiv endüstrisinde sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar, 

kaplamalar, sert köpük ve esnek köpük ürünleri üretmek için kullanılır. Binek ve hafif ticari araç satışlarının 

artması ve otomobil koltukları üretimi için poliüretan kullanımı TDI talebini artırmakta, böylece, otomotiv 

endüstrisindeki artan poliüretan talebi, tahmin süresi boyunca (2019-2023) toluen diizosiyanat pazarını 

artıracaktır. 

Credence Research Inc. tarafından yayımlanan son rapor olan “Küresel Poliüretan Köpük Pazarı – 

Büyüme, Beklentiler ve Rekabet Analizi, 2018-2026” raporuna göre küresel poliüretan köpük pazarı 2017’de 

55,85 milyar ABD Doları değerindeyken 2018’den 2026’ya kadar %5,2 Ortalama Yıllık Büyüme Oranında 

(CAGR) büyümesi beklenmektedir. 

Sert PU’nun 2018 – 2026 döneminde en hızlı büyüme tahminlerini vermesinin nedeni termal yalıtım 

özellikleri nedeniyle katı PU köpüğün yapı ve inşaat nihai kullanım sektöründe temel bir malzeme haline 

gelmesidir. Dahası, gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri iklim ve enerji 

hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliğini ve tasarrufunu teşvik eden politikalar geliştirmektedir ve bu da 

önümüzdeki yıllarda katı PU köpük pazarını güçlendirmektedir 

TDI ve poliollerin kullanıldığı bir başka sektör ise UV yapıştırıcılar sektörüdür. Yapıştırıcı pazarının, 2016 

ile 2021 arasında % 9.15'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2021 yılına kadar büyüyerek 

1.222.5 Milyon USD'ye ulaşması öngörülmektedir. Henkel AG & Co. KGaA (Almanya), HB Fuller (ABD), 

Ashland Inc. (ABD), Dymax Corporation (ABD), 3M Şirketi (ABD) ve Permabond Mühendislik 

Yapıştırıcıları (İngiltere) gibi şirketler bu sektörde kilit oyunculardır. Anlık yapıştırıcılar pazarının ise 
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2017'den 2022'ye kadar %8.75'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2022 yılına kadar 2.38 

Milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Küresel toluen diizosiyanat pazarı istikrarlı bir oranda büyümesine rağmen, TDI fiyatlarındaki oynaklıktan 

dolayı hala zorluklarla karşı karşıyadır. Piyasa, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan da 

etkilenmektedir, çünkü toluen (TDI üretmek için kullanılan temel hammadde) ham petrolden elde 

edilmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetini ve TDI'nın nihai maliyetini 

etkilemekte ve TDI üreticilerinin kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. 

Ham petrol kökenli TDI üretimlerinin alternatifi olarak biyo bazlı TDI üretimleri de piyasaya girmeye 

başlamış durumdadır. Biyo bazlı TDI üretimi gelecekte yetersiz arz sorununu gündeme getirebilir. 

TDI ve polioller konusunda dünyadaki en büyük üreticiler Wanhua Chemical, ChemChina, Gansu Yinguang, 

Dongnan Dianhua, Cangzhou DAHUA, Jinhong, Haofei Chemical, Yantai Juli, Bluestar Taiyuan (Çin), 

BASF, DowDuPont, Huntsman, Chemtura Corporation (ABD), OCI, Hanwha Chemicals , MCNS Inc 

(Güney Kore), Mitsui Chemicals, Nippon Polyurethane Industry, Tosoh Corporation (Japonya), Nan Ya 

Plastic (Tayvan), BorsodChem (Macaristan), Sadara Chemical (Suudi Arabistan), Bayer (Almanya), 

Lyondell Chemical (Hollanda), Woodbridge Corporation (Kanada), Karun Chemical (KRNPC) (İran) ve 

Manali Petrochemicals (Hindistan). 

Analistler polyester poliol pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık %5,6'lık bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı 

(CAGR) ile büyümesini öngörmektedirler. Polioller, poliüretan köpük üretiminde TDI ile birlikte kullanılan 

anahtar bileşenlerden biri olup, otomotiv, boya, yapışkan ve kaplama gibi birçok son kullanıcı endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Yalıtım için poliüretan köpüğün geliştirilmesi, küresel poliol pazarının büyümesini olumlu 

yönde etkilemektedir. 

Farklı analisler, küresel poliol pazarının 2018-2022 döneminde %8,81'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı 

(CAGR) ile büyümesini beklemektedirler. 

Poliollerin fiyatı, ftalik asit ve adipik asit gibi hammadde arzı ve fiyatları ile doğru 

orantılıdır. Hammaddelerdeki artış, poliollerin ve poliol bazlı poliüretanların fiyatlarını doğrudan 

etkilemektedir. 

Poliol pazarı, önemli sayıda şirketin varlığıyla orta derecede parçalanmış gibi görünmektedir. Otomotiv ve 

inşaat sektörlerinde poliole olan talebin artması ve poliüretanda (PU) istikrarlı yenilikler, pazarın büyümesini 

olumlu yönde etkilemesi beklenen faktörlerdir. Poliol pazarındaki en önemli şirketlerden bazıları BASF, 

DowDuPont, Huntsman International, Purinova, Stepan Company ve Sumitomo Bakalite'dir. 

Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili talep büyümesini tetikleyen poliüretan köpük (sert veya esnek 

sünger) talebine olan yoğun beklentiler ve kullanım alanlarının sürekli olarak genişlemesidir. PU esnek 

köpükler, tüketim malları, otomotiv, inşaat, mobilya ve yatak takımları ve sağlık hizmetleri gibi farklı 

endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu artan kullanımlar, yurt içinde orta ve uzun vadede TDI 

ve poliol pazarının büyümesini pozitif yönde etkileyecektir. 

Yatırım konusu ile ilgili kapasite belirlemek için milli kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere çok 

kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bu araştırma EPC (Engineering, Procurement, 

Construction) sözleşmesinin yürütücülüğünü yapacak firma ve proje sahibinin kuracağı ortak bir kurul 

tarafından yapılarak belirlenmelidir ve on fizibilite raporu ile netleştirilmelidir. Bu süreç, tesisin inşaası için 

olası EPC yürütücüsü ile interim surecine girilmiş olması gerektiğinden on çalışma ile belirlenmesi hem 

sağlıksız hem de uzun sürecek bir çalışma olacaktır.  

Bu tip bir tesisin amortisman süresi azami 20 yıl olarak hesaplanmaktadır. Fakat son 30 yıl baz alındığında, 

global piyasadaki arz talep dalgalanmaları bu sureyi genelde öne çekme eğiliminde olmuştur. Ayrıca 

Avrupa’daki birçok TDI tesisinin çevresel etkilerden ötürü kapatılması durumu da tesislerin yenilenme 

hızlarının yüksekliğini göstermektedir.  

Kayseri mobilya ve yatak üreticileriyle yapılan ankette üretimin 9.510.222 m
3
/yıl olduğu 

görülmüştür. Sünger yoğunluğunun 0,2 gr/cm
3 
olduğunu varsayarsak TDI ve poliol tüketiminin 

1.902.000 ton/yıl olduğu tahmin edilmiştir. 
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Başlangıçta market oluşturmak için belli bir süre geçeceği düşünülerek TDI üretiminde 75.000 

ton/yıl, polieter poliol için 100.000 ton/yıl ve poliester poliol için ise 36.000 ton/yıl olarak belirlenmesinin 

optimum kurulu kapasite olacağı varsayılabilir  

Kapasite TDI üretiminde kesintisiz bir üretim süreci gerektirmekte olup 3 vardiya şeklinde çalışma 

zorunludur. Poliol için ise şarjlı üretim ve yine 3 vardiya esas alınmıştır.  

Planlanan yatırım (özellikle TDI üretimi) ülkemizde henüz imalatı olmayan, farklı mühendislik 

disiplinlerinin süreç içerisinde olduğu (Makine, kimya, elektrik mühendisliği), yoğun ve detaylı bir 

mühendislik çalışması sonrası ortaya çıkarılabilecek bir projelendirmeyi gerektirmekte olup, yatırım kararı 

sonrasında tüm detayları içine alan ve uzun zaman alacak bir projelendirme gerektirmektedir.  

TDI üretimi hali hazırda dünya genelinde çok sayıda firma tarafından yapılmaktadır ve bunun temel 

sebeplerinden biri üretiminin sağlanması için formül bazında bilginin tek başına yeterli olmamasıdır. Formül 

bilgisinden daha elzem olan proses ve üretimin geriye entegrasyon seviyesidir. TDI üretimi, Toluene 

seviyesinden başlatılabildiği gibi eğer stratejik kaynaklar el veriyorsa kömürden anilin üretimine kadar 

geriye doğru entegrasyon sağlanarak üretim maliyetleri düşürülebilir fakat bu kararın verilebilmesi için milli 

kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere çok kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bahsi 

gecen bu araştırma EPC (Engineering, Procurement, Construction) sözleşmesinin yürütücülüğünü yapacak 

firma ve proje sahibinin kuracağı ortak bir kurul tarafından yapılarak belirlenmelidir ve on fizibilite raporu 

ile netleştirilmelidir. Bu süreç yapılması için olası EPC yürütücüsü ile interim sürecine girilmiş olması 

gerektiğinden ön çalışma ile belirlenmesi hem sağlıksız hem de uzun sürecek bir çalışma olacaktır. 

Proje çıktılarının fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmış olup, gerekçeleri ise aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır: 

 Ülke genelinde hali hazırda TDI üretimi konusunda bir tedarikçinin bulunmaması ve sürekli olarak 

ithalata bağımlı olunması, 

 Mevcut durumda TDI ve poliollerin reçete (BOM) bilgilerin (ürünü üretmek için gereken bileşenler) 

ticari sır niteliğinde görülerek içeriklerinin (reçetelerin) gizli tutulması ve içeriğe ulaşılmasının mümkün 

olamaması, 

 Ürün içeriğine ait bilgilerin sadece ve çok sınırlı şekilde ve çok kısıtlı bir muhteviyatla akademik 

literatürlerde yer alması ve birtakım teorik varsayımlar/çıkarımlar yoluyla ürün bileşenlerin belirlenmesi, 

 Akademik literatürlerde yer alan kısıtlı içerikteki bilgilerin de endüstriyel içerikten ziyade laboratuvar 

ortamında ve prototip amaçlı çalışmalar çerçevesinde hazırlanmış olması, 

 Elde edilmeye çalışılan reçetelerdeki bileşenlerin ne oranda/miktarda kullanılması gerektiğinin tespit 

edilememesi, 

 Ürün içeriğinde yer alan bileşenlerin bir kısmının doğrudan girdi olarak değil, prosesten üretilerek elde 

edilmesi gerektiği ve bunun proses şartları hazırlanmadan öngörülememesi,  

 Her ne kadar rapor hazırlama çalışmasında akademisyenler tarafından akademik literatürlerden, patent ve 

diğer sinai mülkiyet hakkı gerektiren dokümanlardan teorik araştırmalarla ürün içeriğine ait bilgiler elde 

edildi ise de, bunun üzerinden bir maliyetlendirme çalışması yapılabilmesi için bu raporda yapılan teorik 

çalışmaların ötesinde çalışmaları gerektirmesi, 

gibi nedenlerden dolayı elde edilen reçete içerikleri bilgi mahiyetinde raporda ifade edilmiş olup, fizibilitenin 

ekonomik açıdan analizi için ürünlerin fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmıştır. Girdi 

hammadde fiyatlarında ICIS Avrupa ve ICIS Pasifik-Asya fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Buna 

göre TDI için girdi maliyetleri ortalaması 1,05 USD/kg, Polieter poliol için girdi maliyet ortalaması 1,00 

USD/Kg ve polyester poliol için ise 1,00 USD/Kg'dır (Düşük OH grubunda 1.1 ve yüksek OH grubunda 0.9 

USD kg olduğundan ortalama fiyat üzerinden hesap yapılmıştır). 

Dünyadaki üretici portföyüne baktığımızda hep köklü ve büyük kimya/petrokimya şirketlerinin daha çok 

konuyla ilgilendiği ve bu ilgilerini de dünyanın birkaç noktasında tesisler kurarak deneyimlediği de 

görülecektir. Sürekli genişleyen, gelecek vadeden ve pazarın büyüyerek artacağının sinyallerini veren pazar 

araştırma ve projeksiyonları da bu büyük sermaye şirketlerinin ilgisini TDI ve poliol üretimi üzerinden hiç 

eksik olmamasını sağlamaya devam etmektedir. 
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Aşağıda, proje kapsamında yapılan sektörel pazar araştırmalarında tespit ettiğimiz birkaç kuruluşun tesis 

yatırımları hakkındaki bulgularını paylaşarak yatırım tutarı/büyüklüğü hakkında bir öngörü oluşturmak 

istenmiştir:  

 Alman polimer ve plastik üreticisi Bayer MaterialScience, Almanya'nın Dormagen şehrindeki Chempark 

tesisinde 300.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir tolüen diizosiyanat (TDI) tesisinin kurulumu için yaklaşık 

250.000.000 € yatırım yaptı.
9
 

 BorsodChem yeni tesisin inşasına 200 milyon € 'dan fazla yatırım yaptı. Yeni tesisin yıllık kapasitesi 

160.000 ton/yıl olup, gelecekteki talebe bağlı olarak 40.000 ton/yıl daha artırılabilir. BorsodChem'in 

tescilli en son teknolojisini kullanan tesis, mevcut TDI tesisinden çok daha verimli çalışmaktadır.
10

 

 MOL (Macaristan) ve Thyssenkurp (Almanya) arasında 2019 yılında 1,2 milyar USD tutarında 200.000 

ton/yıl kapasiteli polieter poliol üretim tesisi kurmak üzere sözleşme imzalanmıştır. 

Öngörülen modelde yatırımın finansmanını, kamu teşvikleri/destekleri ile Kayseri OSB tarafından kurulacak 

anonim şirketin sermayesi ile karşılanacağı varsayılmaktadır. Mevcut durum analizi çalışmasında TDI ve 

poliol yatırımı söz konusu olduğunda projede yatırımcı olarak yer almak isteyen kuruluşların da olduğu 

tespit edilmiştir. Yatırım aşamasında bu kuruluşlar da görüşmeler yapılarak yatırım için davet edilecektir. 

Herhangi bir geri ödeme söz konusu olmadığı için sağlanacak destekler de öz kaynak olarak 

değerlendirilmektedir.  

Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 81 yeni istihdam alanı oluşturacaktır. Ailelerin 4 kişiden 

oluşan küçük yapılar olduğu varsayımından hareketle, oluşacak istihdamdan doğrudan etkilenecek nüfus 330 

kişiye yükselecektir.  

Yatırımın faaliyete başlaması durumunda ortaya çıkacak ekonomik kazanımlar bölgeni refah düzeyine, kişi 

başı GSYH’sına, bölgenin GSYH’sına, ekonomik güven endeksi ile diğer sektörel endekslerin yükselmesine 

doğrudan katkı sağlayacak, bölgedeki gelirin oluşacak sinerji ile daha da fazla artması anlamına gelmektedir 

Yatırım konusuna yönelik en önemli risk, tesisin hayata geçirilmesi esnasında yaşanacak talep azlığıdır. 

Yatırım ortamının bozulması ve yatırım karlılıklarının çeşitli nedenlerle düşmeye devam etmesi tesise olan 

yatırım ve sürdürülebilirlik şartlarını zora sokabilir. Bu durumda farklı bölgelere de satış yapmak için tanıtım 

ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması gerekebilir. 

Tesisin girdi maliyetlerinin yükselmesi diğer önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya sektörü 

genel yapısı itibariyle üretim için kullandığı hammaddenin yaklaşık %70’ini ithal etmektedir. Her ne kadar 

ulusal strateji belgelerinde ve destek programlarında 2023 yılı hedefleri olarak sektörde kullanılan 

hammaddenin yerlilik oranının %70’e çıkarılması hedeflenmekte ise de tesisin girdi maliyetlerinin 

yükselmesi risk faktörünün olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Bu durumda tek bir pazar 

bölgesinden ziyade alternatif pazarlardan da hammadde tedarik bağlantılarının yapılması, sürekli olarak 

alternatif pazarların araştırılması gerekecektir. Hammadde tedariğinde yerli üretimin de gelişmesi, olası 

riskleri hafifletecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hizmete sunduğu Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

teşvik programında da kimya sektörü desteklenecek hedef yatırım alanları arasında yer almaktadır. 

Bir başka önemli risk de, ithal TDI ve poliol tedariğine yönelik bir ikame etkisi oluşturamaması yani fiyat 

açısından ithal girdilerle rekabet edebilir bir fiyatlandırma politikasının oluşturulamamasıdır. Bu durumda 

yatırım, fizibilite raporunun ilgili bölümlerinde de açıklandığı şekliyle, bölgesel ve ulusal boyutta hedeflenen 

kazanımları sağlayamayacak, ithalatın önünü kapatamayacak hatta ekonomik açıdan sürdürülebilirlik 

şartlarını yerine getiremeyeceği için üretim durma noktasına bile gelebilecektir. Bu durumda, piyasa 

şartlarına göre bir fiyatlandırma politikası tercih edilecek, en düşük maliyetle girdi temini sağlanmasına 

yönelik politikalar oluşturulacak, tesis kendi içinde birtakım girdilerini kendi üretebilir hale getirebilecek 

alternatif tedbirlere başvurulacaktır.  

Yatırım bütçesinin yetersiz kalması yatırımın uzamasına ve planlanan ekonomik ve stratejik faydaların 

sağlanamamasına sebep olabilecektir. Yatırım bütçesinin finansmanı için kamu kaynaklarının ve teşvik 

mekanizmalarının kullanılarak yatırımın planlanan sürede faaliyete başlatılması önemlidir. Tesisin 2023 

yılında hizmete girebilmesi, ülkemizin makro boyuttaki hedefleri ile politika ve stratejileriyle de uyumluluk 

göstermesi açısından tutarlılık gösterecektir.  

                                                 
9
 https://www.chemicals-technology.com/projects/bayermaterialscience 

10
 http://www.borsodchem-group.com/News--media/News/BorsodChem-inaugurates-its-new-TDI-plant.aspx 
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Mevcut Durum Analizi Çalışması Sonuçları 

Teknik şartnamede belirtildiği gibi; firma ziyaretleri kapsamında proje ekibi tarafından anlamlı bir istatistiki 

örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Belirlenen örnekleme yönelik yüz yüze görüşmeler ve derinlemesine 

mülakatlarla doldurulacak yarı yapılandırılmış soru formları aracılığıyla veri toplama çalışmaları bu aşamada 

başlatılmıştır. Mevcut durum analizi çalışmasında öncelik Kayseri İli olarak belirlenmiş ve anket uygulama 

planı hazırlanarak deneyimli anketörlerle işletme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde kullanılan soru 

formları (anketler) Kayseri OSB yetkililerince onaylanmış olan yarı yapılandırılmış anketler olup ilgili 

kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak doldurulmuştur. Ayrıca işletmelerden ankete katıldıklarına dair 

imzalı yazılar da alınmıştır.   

Bu kapsamda teknik şartnamede ifade edildiği gibi 100 firmayla anket yapılmıştır.  Bu anketlerin 93 adedi 

Mobilya ve Yatak Üretici Kuruluşlarıyla, 7 adedi Poliüretan Köpük (Sünger) Üretici Kuruluşlarıyla 

yapılmıştır. Daha fazla veriye ulaşmak için başka anket formları da hazırlanılmış olup, teknik yeterlilikler ve 

veriler sağlandığından yapılan anketler yeterli görülmüştür. 

a-Sünger Üreticileri İle Yapılan Mevcut Durum Analizi Çalışması Sonuçları 

Kayseri de ve Türkiye genelinde yaklaşık 56 adet sünger üretici araştırma çalışmasının evrenini oluşturmuş 

ve hepsine gerek yüz yüze, gerek online ve gerekse de telefonla ulaşılarak konu hakkında bilgi verilmiş ve 

ısrarla anketi cevaplamaları istenmiştir. Ankete cevap verenlerin sayısı 7’dir. Önemli bulgular aşağıdaki 

şekilde olup, detayları birinci bölümde ayrıntılandırılmış ve raporun ekine ilave edilmiştir. 

 Ankete cevap verenlerin %66,7’si TDI ve poliol’ü İthalatçı ve/veya distribütörlerden, % 33,3’ü ise 

doğrudan kendileri ihraç ederek tedarik etmektedirler. 

 İthalatçı/distribütörler yoluyla tedarik edenler daha çok KTM, APEKS, SODİTAŞ ve BAYEGAN 

ünvanlı tedarikçileri kullanmaktadırlar. 

 Doğrudan ithalat yapanlar ise Almanya ve Güney Kore’den ithalatları gerçekleştirmektedirler.  

 TDI tüketiminde aylık ortalama 10.000 – 50.000 Kg düzeyindedir, Poliol de ise 50.000 – 100.000 Kg 

arası tüketim söz konusudur. 

 Ankete iştirak edenler TDI fiyatlarını 1.40 – 3.7 Avro, poliol fiyatlarını ise 1.20 – 3.0 Avro arasında 

tedarik edebildiklerini belirtmişlerdir. Bu rakamlar, TÜİK verilerinin ortalamasına yakın fiyatlardır. 

 Ankete katılanlar gerek TDI ve gerekse de poliol üretime yönelik taleplerin artarak gelişeceğini 

öngörmektedir. Bu durum uluslararası projeksiyonlarla uyumludur. 

 TDI ve poliol tesisinin ülkemizde inşa edilerek bu tür kimyasalların yerli ve milli imkanlarla üretilebilir 

olmasına yönelik soruya ankete katılanlar olumlu cevaplamışlar, %66,7’lik bir oranla kesinlikle 

üretilebileceği, %33,3 geç bile kalındığı, %16,7 asgari şartlarda yabancı bir ortakla bile bu yatırımın 

yapılması gerektiği ve fiyatların rekabetçi olacağını belirtmişlerdir. 

 Ankete katılınlar böyle bir tesisin yatırımının yapılması durumunda beklentilerinin rekabetçi bir fiyat 

politikası izlemesi, ülkenin dışarıya ihtiyaç duymayacak şekilde toplam talebi karşılaması ve tekel 

oluşturmaması yönünde cevaplamışlardır. 

 Aynı şekilde ankete katılanların %66,7’si fiyatların ekonomik olması durumunda tedariklerini bu tesisten 

karşılayacağını, %33,7’si kalite açısından eksiklik olsa bile tedariklerini bu tesisten gidermek 

istediklerini, %16,7’si her durumda tesisi tercih edeceklerini ve diğer %16,7’si ise TDI ve poliol 

kullanmadıklarını ancak kullanma durumunda kaldıklarında tesisi tercih edeceklerini belirtmişlerdir.  

 Tesisin kurulması durumunda %20 dışındaki tüm hedef kitlenin tesise ortak olmak isteklerinin 

bulunduğunu belirtmişlerdir. 
 

b-Mobilya ve Yatak Üreticileri İle Yapılan Mevcut Durum Analizi Çalışması Sonuçları 

Türkiye genelinde 90’dan fazla mobilya ve yatak üreticisine gerek online ve gerekse de telefonla ulaşılarak 

konu hakkında bilgi verilmiş ve ısrarla anketi cevaplamaları istenmiştir. Anketteki önemli bulgular aşağıdaki 

şekilde olup, detayları birinci bölümde ayrıntılandırılmış ve raporun ekine ilave edilmiştir. 

 Anketi cevaplayan firmaların %4’ü süngerlerini kendilerinin ürettiğini, kalan %96’sının ise başka 

kuruluşlardan tedarik ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Üretimlerinde süngerleri başka kuruluşlardan temin edenlerin de %95,9’u tedariklerinde yerli firmaları 

tercih beyan etmişlerdir. 
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 Ankete katılanlar, üretimde kullandıkları süngerlerin tedarik yeri konusunda ithalat belirtmemesine 

rağmen Almanya, Rusya, Amerika ve Çin’den tedarik ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Ankete katılanlar %80,8 oranında gerek TDI ve gerekse de poliol üretime yönelik taleplerin artarak 

gelişeceğini öngörmektedir. Bu durum uluslararası projeksiyonlarla uyumludur. 

 TDI ve poliol tesisinin ülkemizde inşa edilerek bu tür kimyasalların yerli ve milli imkanlarla üretilebilir 

olmasına yönelik soruya ankete katılanlar olumlu cevaplamışlar, %63,3’ü geç bile kalındığı ve %50,6’sı 

ise kesinlikle yerli imkanlarla üretilebileceğini belirtmişlerdir. 

 Ankete katılınlar böyle bir tesisin yatırımının yapılması durumunda beklentilerinin %35,4 kalite 

açısından ithal ürünlerden daha düşük kalitede olmaması gerektiği, %48,8 fiyatların ithal ürünlere göre 

daha ekonomik olması gerektiği, %46,3 yurtiçi taleplerin tamamını karşılaması gerektiği ve %22’si de 

tekel oluşturmaması gerektiği yönünde cevaplamışlardır. 

 Aynı şekilde ankete katılanların %35,6’sı tesis faali olduğunda tedarik edebileceklerini, %16,4’ü ürünleri 

kullanmadıklarını, ancak ihtiyaç olduğunda tedarik edebileceklerini, %38,4 fiyatların ekonomik olması 

durumunda tedariklerini, %34,2 kalite açısından herhangi bir eksiklik söz konusu değilse tedarik 

yapabileceklerini ve  %6,9’u da mevcut tedarikçilerini değiştirmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

 Tesisin kurulması durumunda %50’si tesise ortak olabilecekleri yönünde beyanda bulunmuşlardır. 
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2. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI  

2.1. Projenin Adı 

Kayseri İli’nde Toluen Diizosiyanat (TDI) ve Poliol Üretimi Fizibilite Raporu 

 

2.2. Projenin Amacı 

Ağırlıklı olarak sünger, mobilya, yatak, araba koltuk ve direksiyonu, hava filtreleri, araç ön paneli, ambalaj 

malzemesi, esnek köpük imalatı, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar, elastomerler ile poliüretan 

üretiminde kullanılan TDI (Toluen Diizosiyanat) ve poliolün  (poliester/polyester ve polieter) yerli ve milli 

imkanlarla üretilebilir olmasını sağlayacak imalat tesislerinin kurulabilmesine yönelik fizibilite raporu 

hazırlama çalışmasıdır. 

 

2.3. Projenin Türü 

Yapılacak yatırım, imalat sektörüne yönelik komple yeni bir yatırımdır. 

2.4. Projenin Teknik İçeriği 

Yatırım ulusal sermaye ile (yerli ve milli) gerçekleştirilecek olan TDI (Toluen Diizosiyanat) ve poliol’ün 

(poliester/polyester ve polieter) ülkemiz imkanları ile üretilmesini sağlayacak olan imalat tesisinin 

kurulmasını içermektedir. 

Dünya üzerinde üretilen TDI ve poliollerin büyük çoğunluğu poliüretan esnek köpüklerin üretiminde 

kullanılır (yaklaşık % 90).
11

 Esnek köpükler, sınırlı boyutta esneme ve geri şekil alma özelliğine sahip, açık 

hücre yapılı gözenekli poliüretanlardır. Halk arasında yaygın kullanımıyla “sünger” olarak bilinirler.  

Düşük ve orta yoğunluklu süngerler (13–50 kg/m³) slabstock teknolojisiyle sürekli hatlarda, yüksek 

yoğunluklu süngerler (40–80 kg/m³) ise kalıplama teknolojisiyle üretilmektedir.  

Kalıplama teknolojisiyle yapılan uygulamalarda poliol ve izosiyanat (genellikle MDI ya da TDI 

kullanılmaktadır) bir makine yardımıyla kalıba enjekte edilir. Reaksiyon sonucu oluşan köpük kalıbın şeklini 

alır ve esnek bir yapıda olur. Türkiye’de ve dünyada sünger üretiminin çok büyük bir yüzdesi Slabstock diye 

adlandırılan, sürekli blok üretim tekniği ile üretilmektedir. Bu teknikte ise hammaddeler yüksek hızla çalışan 

bir miksere pompalanarak sürekli ilerleyen konveyörler üzerine dökülür ve köpük oluşumu konveyörler 

üzerinde gerçekleşir.  

Slabstock teknolojili üretimde kullanılan diizosiyanatlar ise genellikle TDI izomerlerinin karışımıdır. Farklı 

uygulamalara göre 2,4 - Toluen Diizosiyanat ve 2,6 - Toluen Diizosiyanat’ın karışımları kullanılır. Güncel 

uygulamalara baktığımızda 80% 2,4 - Toluen Diizosiyanat, 20% 2,6 - Toluen Diizosiyanat izomerlerinin 

karışımı öncelikle kullanılmakta olup, bu karışım TDI 80 olarak adlandırılmaktadır. Sünger üretiminde 

kullanılan polioller ise üretilecek süngerlerin özelliğine göre değişmekte olup genellikle OH numarası 25–

                                                 
11

 http://ect-center.com/blog-en/global-isocyanate-market 
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100 ve moleküler ağırlığı 1000–6500 aralığında olan polieter poliollerdir.
12

 

 

 

 
Şekil 2: TDI ve Poliol Kullanılarak Üretilen Süngerlerin Farklı Amaçlı Kullanımlarına Dair Örnekler 

 

 
Şekil 3:TDI ve Poliol Kullanılarak Üretilen Poliüretan Köpüklerin Otomotiv Sektöründe Kullanımlarına Dair 

Örnekler 

 

TDI’ın endüstriyel uygulama alanı ağırlıklı olarak sünger üretimi olsa da, aynı zamanda katı roket 

yakıtlarının önemli bileşenlerinden biri olduğu ve yeni nesil kompozit bir roket yakıtı olarak 

kullanılabileceği, bu öneminden dolayı TDI’ın ülkemiz imkanları ile üretilmesinin zorunluluğu artık 

literatürlere de girmiş durumdadır.
13

 

 

 
Şekil 4:TDI ve Poliol Kullanılarak Üretilen Katı Roket Yakının Farklı Savunma Sanayii Ürünlerinde 

Kullanılması 

 

                                                 
12

 https://laselgroup.site123.me/pol%C4%B0%C3%9Cretan-ned%C4%B0r 
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 Ayşegül Hisar Telli, Synthesis And Characterization Of Toluene Diisocyanate, METU 
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2.5. Projenin Bileşenleri  

Proje poliüretan esnek köpüklerin (süngerlerin) üretiminde aromatik polidizosiyanatların ticari olarak önemli 

olan 2 türünden biri olan toluen diizosiyanate (TDI) ile poliol (polieter ve poliester) üretimi üzerinedir.  

2.5.1. Toluen Diizosiyanate (TDI) 

TDI, özellikle mobilya, yatak, yastıklar ve halı altlığı gibi esnek köpük uygulamalarında kullanılan 

poliüretan ürünlerin üretiminde tercih edilmektedir. Ayrıca, TDI’nın 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin 80/20 

oranında karışımı ticari olarak en çok kullanılan üründür. Bu izomerlerin 35/65 oranında bulunduğu TDI’nın 

pazarı ise daha küçüktür.  

2.5.2. Polieter Poliol 

Polieter polioller hidroksil grubu (-OH) sonlu, büyük çoğunluğu etilen-propilen ve bütilen oksitlerinin halka 

açılma polimerizasyonu sonucu oluşan poliüretan ailesinin temel elemanıdır. Tüm dünyada yaygın olarak 

kullanılan poliüretan sistemlerin hammaddesidir. Endüstriyel olarak çok tercih edilen polioksialkilen polieter 

poliolüdür. Polioksialkilen polieter poliolleri, polioksialkillenmiş sukroz, polioksialkillenmiş gliserol ve 

polioksialkilen glikolleri içerir. Polieter poliollerden moleküler ağırlığı 500-2000 arası olanlar dioller, 250-

3.000 arası olanlar triollerdir. Polieter polioller hidroksil sayılarına ve fonksiyonalitelilerine göre farklı 

sektörlerde kullanılmaktadır. Rijit poliüretan olarak adlandırılan yalıtım köpüğü (panel, buzdolabı, frigofrik 

taşıma araçları vb.) eldesinde, mobilya sektörünün sünger sistemlerinin hazırlanmasında, otomotiv 

sektöründe direksiyon vb. gibi plastik parçalarının yapımında, zemin kaplama sistemlerinde, tekstil 

sektöründe kaplama malzemesi olarak kullanılan poliüretanların hazırlanmasında, silikon surfactantların 

yapımı gibi sayacağımız onlarca sektörde ana hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Düşük molekül ağırlıklı, yüksek fonksiyonaliteli polioller rijit köpük uygulamalarında tercih edilmekle 

birlikte iki bileşenli, hızlı kürlenen üretan yapıştırıcılar için çapraz bağlayıcı olarak da kullanılmaktadırlar. 

Köpük alanlarının çoğunda ve de sızdırmazlık uygulamalarında poliester polioller büyük oranda polieterlerle 

yer değiştirmişlerdir. Ancak polieter polioller, elastomerlerin, kaplamaların ve spandeks elyafların üretimi 

için hala yaygın olarak kullanılmaktadırlar 

Polieter polioller poliester poliollerden daha düşük viskoziteye sahip oldukları için viskoziteyi düşürmek ya 

da ayarlamak için kullanılırlar. Poliesterlerden daha az polardır ve düşük yüzey gerilimi gösterdikleri için 

kaplandıkları yüzeylere ıslanma özelliği kazandırırlar. 

2.5.3. Poliester/Polyester Poliol 

Polyester polioller, doymuş alifatik/aromatik karboksilik asitler, dioller ve diol karışımlarından oluşmaktadır. 

Tipik OH ile sonlanmış polyesterler adipik asit ve diol fazlasının (etilen glikol, 1,4-bütandiol, 1,6-

hekzandiol, neopentil glikol yada bu diollerin karışımıdır.) reaksiyonu ile oluşur. Adipik asit ve düz zincirli 

diollerden elde edilen polioller kristalindir ve erime noktaları 60°C’den fazladır.  Molekül ağırlıkları 1000-

2000 arasındadır. Sıvı veya düşük erime noktalı katı formdadırlar. Doymuş olarak kullanılırlar. Bu 

polyesterlerin en önemli özelliği OH ile sonlanmış olmalarıdır. 

Elastomerler için, molekül ağırlığı yaklaşık 2000 olan lineer polyester polioller tercih edilir. Dallanmış 

polyester polioller köpükten kaplama uygulamalarına kadar kullanılır. Polieter poliollerle polyester polioller 

kıyaslanırsa, polieter poliollerin daha düşük hidrolitik stabiliteye, daha iyi oksidasyon ve termal stabiliteye 

sahip olduğu görülür.  

Polyester poliolden üretilen poliüretan yapıştırıcıların yapıştırma gücü iyidir. Polieterlere göre daha az 

esnektir. Daha kuvvetli yapıştırıcı film verir. Viskoziteyi ve uygulama sıcaklığını artırır. 
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2.6. Projenin Büyüklüğü 

TDI üretimi için (75.000 Ton/Yıl) 45.000 m², polieter poliol  üretimi için (100.000 Ton/Yıl) 40.000 m² ve 

polyester poliol üretimi için (36.000 Ton/Yıl) 10.000 m² olmak üzere toplam 95.000 m
2
 arazi ihtiyacı 

hesaplanmıştır. Tesislerin yüksek derecede güvenlik gerektiren nitelikte olması  ve riskleri minimize etmek 

için tesislerin yerleşiminin birbirinden uzaklaşacak şekilde dizayn ihtiyacı da gözetilerek toplam 95.000 m2 

olan ihtiyaç 190.000 m
2 

olarak dikkate alınmıştır.  Arazi üzerinde toplam 27.000 m
2 

fabrika binaları ve 500 

m
2
 idari bina inşa edilecektir.  

2.7. Projenin Uygulama Süresi 

Seçeneklere göre değişmekle birlikte yatırımın 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

2.8. Projenin Uygulama Yeri ve Alanı 

Proje Kayseri İl sınırları içerisinde uygulanacaktır. Proje Kayseri Organize Bölgesi dışında kurulacaktır. 

 

 
Şekil 5: TDI Üretim Tesisi Yerleşim Planı 

 

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 2 Sayfa | 18 

 

 
Şekil 6: Polıol Üretim Tesisi Yerleşim Planı 

 

MOL (Macaristan) ve Thyssenkurp (Almanya) arasında 2019 yılında imzalanan ve 200.000 ton/yıl kapasiteli 

bir üretim tesisinin yerleşim düzenine ait görüntü ve çizimler aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 7:Tesis Yerleşim Planı Örneği ve Görüntüleri-1 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 2 Sayfa | 19 

 

 
Şekil 8:Tesis Yerleşim Planı Örneği ve Görüntüleri-2 

 

 

 
Şekil 9:Tesis Yerleşim Planı Örneği ve Görüntüleri-3 
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Şekil 10:Tesis Yerleşim Planı Örneği ve Görüntüleri-4 

 

2.9. Proje Çıktıları 

Savunma sanayii de dahil olmak üzere endüstrinin birçok alanında kullanım imkanı olan, ağırlıklı 

olarak sünger/esnek köpük imalatı, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar, elastomerler ve  

poliüretanların üretiminde kullanılan TDI (Toluen Diizosiyanat) ve poliolleri  (poliester ve 

polieter) yerli imkanlarla üretebilecek tesislerin kurulması, bu sayede ülkemizin bu kimyasallara 

olan ihtiyacının ithalata gerek kalmadan karşılanabilmesi bu projenin en temel çıktısıdır. 

Özetle ifade etmek gerekirse bu projenin en temel iki çıktısı bulunmaktadır : 

a- Toluen Diizosiyanate (TDI)  

 TDI 80/20 2,4-Toluen Diizosiyanat 

 TDI 80/20 2,6-Toluen Diizosiyanat 

 TDI 65/35 2,4-Toluen Diizosiyanat 

 TDI 65/35 2,6-Toluen Diizosiyanat 

  

b- Poliol 

 Polieter Polioller 

 Poliester/Polyester Polioller. 

 

2.10. Projenin Ana Girdileri 

Projenin hedefi olan TDI, polieter ve poliester poliol üretiminde kullanılacak ana girdileri aşağıdaki 

kimyasal hammadde ve bileşenlerden oluşmaktadır: 
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2.10.1. Toluen Diizosiyanate (TDI) Üretimine Ait Girdiler 

TDI üretiminde kullanılacak temel bileşenler ve katkılar aşağıdaki listede önem sırasına göre sıralanarak 

verilmiştir. Tablo 2.,TDI üretiminde gerekli olan kimyasalları göstermektedir. Tabloda belirlenen miktarlar, 

TDI sentezi veya üretimine yönelik patentlerin  (EK-7:Patent No: US 8,030,522 B2, U.S. Pat. No. 6,900,348, 

U.S. Pat. No. 5,872.278, U.S. Pat. No. 6,140,539, Industrial Engineering. Chemistry Research. 2013, vol:52, 

page:15353−15358) incelenmesi sonunda doğrudan veya uyarlanarak hesaplanmış değerlerdir. TDI 

üretiminde temel kimyasalların (girdilerin) yanında kullanılan katkıların da neler olduğu belirlenmiş ve 

listeye ilave edilmiştir.  

Toluen, nitrik asit, sülfürik asit, diklorometan, raney nikel katalizörü, selenium katalizörü, aktif karbon 

katalizörü, ruthenium, chromium, copper, bismuth bileşikleri katalizör olarak (HCl nin katalitik 

yükseltgenmesi için kullanılacaktır), metanol, etanol, o-diklorobenzen çözücüsü, magnezyum sülfat, fosgen 

(Karbonil klorür), diyatermik yağ, metal oksitler, CaCO3 (kalsiyum karbonat), azot, elementel kükürt, 

sodyum klorür, potasyum klorür, diğer katkılar (Bentonite, CaSO4, Fe, Feldspar) ve reaksiyon için 

kullanılacak sudur. 

 

Tablo 2: TDI Üretimi İçin Gerekli Olan Temel Kimyasallar 

Kimyasal Adı 

Toluen 

Nitrik Asit (% 23 kadar su içerebilir) 

Sülfürik Asit  

Diklorometan 

Raney nikel katalizörü  

Selenium Katalizörü 

Aktif Karbon Katalizörü 

Ruthenium, Chromium, Copper, Bismuth Bileşikleri Katalizör Olarak  

Metanol 

Etanol 

O-Diklorobenzen Çözücüsü 

Magnezyum Sülfat (Kurutma Amaçlı) 

Fosgen (Karbonil klorür) 
Veya Karbonmonoksit Gazı (2.480,0 Lt) 
Hidrojen Gazı (2.480,0 Lt) 

Oksijen Gazı 

Diyatermik Yağ (Sistem İçin) 

Metal Oksitler 

Su (Reaksiyon İçin) 

CaCO3 (Kalsiyum Karbonat) (Limestone) 

Azot 

Elementel Kükürt 

Sodyum Klorür 

Potasyum Klorür 

Su (Sistem İçin) 

Diğer Katkılar  
Bentonite (60 mg), CaSO4 (6 mg), Fe (570 mg), Feldspar (7 mg) 
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Muhtelif patentler ve akademik araştırmalardan bir birim üretim için gerekli girdi miktarları 

incelenmiş, ancak bu değerlerin sağlıklı bir maliyet hesabı yapılmasına yeterli olmadığı 

görülmüştür. Bu nedenle birim başına girdi miktarları kullanılarak ürün maliyeti hesabı yöntemi 

yerine ICIS araştırmalarında yer alan ortalama ilk madde ve malzeme birim maliyet tutarları 

kullanılmıştır. Bu tutar 1,05 Usd/kg’dır.  

2.10.2. Poliol (Polieter ve Poliester/Polyester) Üretimine Ait Girdiler 

Polieter ve poliester poliollerin üretiminde, kısmen ortak kimyasal girdiler yer almaktadır. Sentez 

ve üretiminde kullanılacak girdi kimyasalların neler olduğu literatürdeki çalışmalar sonucunda elde 

edilmiştir. Bu bilgilerin kesin değerlerine ancak yapılacak laboratuvar çalışmaları (Ar-Ge) sonucu 

ulaşılabilecektir.  

Sentezlenecek ve kullanılacak poliester ve polieter poliol türleri, TDI’dan farklı olarak, kullanılacak 

girdi kimyasalın yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Tablo 3 ve Tablo 4’de iki tür 

poliester ve polieter poliol sentezine yönelik girdiler sunulmuştur (EK-8:Patent No: 

US005756636A, US 2013/0289151 A1, US 8.481,606 B2) 

 
Tablo 3: Poliester Poliol Sentezi İçin Gerekli Olan Kimyasallar 

Kimyasal Adı Miktarı 

Ftalik Anhidrit (PA) 0,500000 kg 

Adipik Asit 0,110000 kg 

Dietilen Glikol (DEG) 0,600000 kg 

Etilen Glikol (EG) 0,130000 kg 

Kalay Tuzları (kalay(II)klorür) dihydrate 0,000025 kg 

Organik Titanatlar (titanyum tetraalkoksilatlar) 0,000020 kg 

Alkilaril ve Alkilsülfonik asitler  0,000020 kg 

Fosforik Asitler 0,100000 L 

Sodyum Klorür (NaCl)  2,0 kg 

Kalsiyum Karbonat (Limestone ,CaCO3)  0,55 

Dolomite 430 mg 0,001 

Fe 1400 mg - 

Feldspar    0,000770 kg 

N2    0,110000 kg 

O2  0,120000 kg 

Fosforpentaoksit (P2O5)     0,002500 kg 

Potasyum Klorür (KCl)  0,013000 kg 

S (elemental)   0,002100 kg 

Silisyum Dioksit (SiO2)   - 
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Tablo 4: Polieter Poliol Sentezi İçin Gerekli Olan Kimyasallar 

Kimyasal Adı Miktarı 

Etilen Oksit 0,7 Kg 

Propilen Oksit 0,55 Kg 

1,2,6-Hekzantriol 0,3 Kg 

1,2,4-Bütantriol 0,3 Kg 

Pentaeritritol 0,42 Kg 

Metanol 5 Lt 

Etanol 10 Lt 

 

Her ne kadar muhtelif patentler ve akademik araştırmalardan bir birim üretim için gerekli girdi 

miktarları tespit edilmiş ise de bu değerlerin sağlıklı bir maliyet hesabı yapılmasına yeterli olmadığı 

görülmüştür. Bu nedenle birim başına girdi miktarları kullanılarak ürün maliyeti hesabı yöntemi 

yerine ICIS araştırmalarında yer alan ortalama ilk madde ve malzeme birim maliyet tutarları 

kullanılmıştır. Bu tutarlar hem polieter poliol hem de polyester poliol için 1 Usd/kg’dır.  

Ayrıca sektördeki üretici firma yetkililerinden ilk madde ve malzeme maliyetlerinin;   

Polieter poliol için;   

 Propilenoksit 75%    

 Etilenoksit 15%    

 Diğer kimyasallar  10% şeklinde, 
 

Polyester poliol için;  

 Monoetilenglikol 50%   

 Phtalic asit 40%    

 Diğer kimyasallar 10% şeklinde oluştuğu bilgisi edinilmiştir.    

2.11. Projenin Hedef Aldığı Kitle ve/veya Bölge 

Projenin hedef aldığı müşteri kitlesi, öncelikle ülkemiz sınırları içerisinde bulunan sünger ve türevlerini 

üreten imalatçılardır. Ancak zaman içerisinde, yurtdışındaki sünger üreticileri ile savunma sanayii de hedef 

kitlenin içerisinde yerlerini almaları kuvvetle muhtemeldir.  

2.12. Proje Sahibi Kuruluş ve Yasal Statüsü 

Proje sahibi kuruluş Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olup, sorumluluk alanındaki bölgede 

sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını 

önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden 

yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 29 Mart 

1973 tarih ve 7/6177 sayılı kararnamesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla hayata geçmiş bir hizmet 

birimidir.
14
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 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 2017-2020 Stratejik Planı 
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2.13. Yürütücü Kuruluş 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’dür.  
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3. PROJENİN ARKA PLANI 

3.1. Sosyo-Ekonomik Durum (Genel, Sektörel ve/veya Bölgesel) 

Türkiye’nin merkezinde yer alan, 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip en eski yerleşim yerlerinden biri 

ve İpek yolu üzerinde olan Kayseri, uygun coğrafi konumunun da etkisiyle her devirde önemini 

korumuştur. Pek çok uygarlığa beşiklik yapmakla birlikte önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olma 

özelliğini, her geçen gün gelişen sanayisiyle daha da pekiştirmektedir.
15

 

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat illeri 

sınırlarını içine alan Düzey 2 bölgesi) yer alan Kayseri, İç Anadolu'nun güney bölümü ile Toros 

dağlarının birbirine yaklaştığı yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alan, doğu ve kuzeydoğusu 

Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş 

illeri ile çevrili bir ilimizdir. İl’in ekonomik faaliyetlerinde başat rol oynayan sektör, imalat 

sanayiidir. Ancak tarım sektörü de ekonomik faaliyet olarak önemini korumaya devam etmektedir. 

İller arası karşılaştırmalarda pek çok ekonomik ve sosyal gösterge açısından Kayseri ön sıralarda 

yer almaktadır. 

Yatırımın planlandığı Kayseri İli’ne ait sosyo-ekonomik faktörlerin durumu başlıklar halinde ve 

özetlenerek verilmiştir: 

 

a-Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Verileri 

TR72 Bölgesi diğer Düzey2 bölgeleri arasında sosyo-ekonomik açıdan birtakım veriler ışığında 

değerlendirildiğinde, 26 Düzey2 bölgesi arasında 14. sıradadır. Nüfus artış hızı olarak 2010-2011 

döneminde negatif değere sahip Bölge, şehirleşme oranı olarak Türkiye ortalamasına yakın bir 

değere sahiptir.
16

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

Sıralaması çalışmasında 81 il içerisinde Bölge illerinden Kayseri 17, Sivas 49, Yozgat 65. sırada yer 

almıştır. Bu sıralamayla Kayseri, Birinci Kademe Gelişmiş İller Listesi’nde yer almaktadır.
17

 

Kayseri ili, diğer TR72 illeri ile birlikte orta insani gelişme grubunda yer almaktadır. Kayseri ili 

insani gelişmişlik endeksi sıralamasında 81 il arasında 26’ncı sıradadır.  

Yaşam endeksi konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, 

altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu 

kapsamaktadır. Kayseri, yaşam endeksinde 81 il sıralamasında 42’nci sıradadır. 

Sosyal ve kültürel gelişmişlik şartları açısından bakıldığında Kayseri’de 35 adet sinema salonu, 11 

adet tiyatro salonu ve 21 adet de kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerden kişi başına yararlanma 

sayısı Kayseri’de 168 iken, TR72 Bölgesi’nde 188’dir.  

 

b-Nüfus 

2016 yılı sonuçlarına göre Kayseri’nin nüfusu 1.358.980 kişidir. Net göç alan iller arasında yer alan 

Kayseri’nin, TÜİK 2023 projeksiyonuna göre nüfusunun artacağı öngörülmektedir. Nüfus 

yoğunluğu kilometrekareye 80 kişi ile Türkiye ortalamasının (104 kişi) altındadır. İl, Türkiye 

ortalamasına göre daha genç bir nüfus yapısına sahiptir. İl’de yaşlı bağımlılık oranı Türkiye’ye göre 
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 TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Hızlı Bakış, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
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hafifçe daha düşüktür. Öğretmen başına düşen öğrenci açısından Türkiye ortalaması ile önemli bir 

farkı yoktur. 

 

c-Eğitim 

TÜİK’in 2015 yılı yaşam endeksi çalışmasına göre eğitim düzeyinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilecek eğitim endeksinde Kayseri ili, 81 il içinde 42’nci sırada yer almaktadır. Okuryazarlık 

oranı Türkiye ortalaması olan %96,5’in biraz üzerindedir. İlkokul hariç okullaşma oranı Türkiye 

ortalamasının üstündedir. İlde bulunan en büyük üniversite olan Erciyes Üniversitesi’nin 63.634 

öğrencisi bulunmaktadır. 2016 yılı kamu harcamalarında eğitim %17 ağırlığa sahip olmuştur.
18

 

 

d-Turizm 

Kış turizmi açısından da Bölge önemli bir konuma sahiptir. Erciyes Master Planı’nın tamamlanması 

ile Erciyes Dağı uluslararası seviyede bir kış turizmi merkezi olacaktır. Bölgedeki jeotermal 

potansiyeli de önümüzdeki dönemlerde yapılacak doğru yatırımlarla Bölgenin turizm değerlerinin 

başında gelecektir. Erişilebilirlik açısından Bölge, “Coğrafi Erişilebilirlik Endeksi”ne göre en 

yüksek değer alan bölgelerden birisidir. Bu durum özellikle yerli turist çekmek açısından önemli bir 

turizm potansiyeli teşkil etmektedir.
19

 

 

e-Tarım ve Hayvancılık 

Bölge, geniş arazileriyle tarım ve hayvancılık konusunda büyük potansiyele sahiptir. Son yıllarda 

Türkiye’nin de ilişkilerini geliştirdiği Ortadoğu ülkeleri, gıda açısından önemli pazar olanakları 

sunmaktadır.
20

 

 

f-Enerji 

Enerji eksenine gelindiğinde ise, enerjinin günümüz dünyasının en büyük gereksinimlerinden biri 

olduğu açıktır. Ancak fosil enerji kaynaklarının tükenmesi söz konusudur ve şimdiden yeni enerji 

kaynakları arayışına girilmiştir. Bu enerji kaynakları arasında özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi ön 

plana çıkmakta olup, Bölgede söz konusu enerji sanayilerinin üretim sürecinde kullanılacak 

malzemelerin tedariki konusunda değerlendirilmeyi bekleyen önemli bir potansiyel mevcuttur.
21

 

 

g-Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Türkiye ortalaması 2014 yılında 26.489 TL 

iken 2018 itibari ile %72,71 artış ile 45.750 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Kayseri 

ilinde 23.129 TL’den 37.757 TL’ye %63,24 artış göstererek gerçekleşmiştir. Kayseri ili bu değerle 

Türkiye ortalaması olan 45.750 TL’nin altında gerçekleşmiştir.  
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Tablo 5: Kayseri ve Türkiye Kişi Başına Düşen GSYH (TL) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kayseri 23.129,00 25.500,00 28.186,00 33.004,00 37.757,00 

Türkiye 26.489,00 29.899,00 32.904,00 38.732,00 45.750,00 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

2018 Yılı itibari ile Türkiye’deki GSYH 2014 yılına göre %82,16 artış ile 3.724.387.936,00 TL’ye 

yükseldi. Aynı dönemde Kayseri ili GSYH değeri %52,71 artış ile 30.273.400,00 TL’den 

52.225.220,00 TL’ye yükselmiştir. TR72 bölgesinde 2018 sonu itibari ile kişi başına GSYH’sı 

133.264.674,00 TL olarak kayıtlara geçerken 2014 yılına göre %74,47 artış göstermiştir. 

 

Tablo 6: TR72 Bölgesi GSYH 

 Kayseri TR72 Bölgesi Türkiye 

2014 30.273.400,00 76.379.737,00 2.044.465.876,00 

2015 33.958.097,00 86.649.841,00 2.338.647.494,00 

2016 38.051.098,00 95.794.708,00 2.608.525.749,00 

2017 45.145.222,00 113.301.288,00 3.110.650.155,00 

2018 52.225.220,00 133.264.674,00 3.724.387.936,00 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

h-Ekonomik Güven Endeksi 

Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı tarafından sektörel 

ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanan “Ekonomik Güven Endeksi” tüketici ve üreticilerin ulusal 

ekonomiye ilişkin beklenti, değerlendirme ve eğilimlerini kapsayan bir bileşik endekstir. Ekonomik 

Güven Endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat 

sektörü alt endeks değerlerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Tablo 3.4. ‘te 

yer alan tüm endeksler 2018 yılı sonuna göre yükselme eğilimine girmiştir. 2018 Yılı sonuna göre 

2019 yılı endeks değerleri inşaat sektöründe %24,7, perakende ticaret sektöründe %6,4, hizmet 

sektöründe %14,4, reel kesim güven endeksi %11,3, tüketici güven endeksinde %1 ve ekonomik 

güven endeksinde %24,4 oranlarında pozitif yönlü artışlar gerçekleşmiştir. 
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Tablo 7: Ekonomik Güven Endeksi 

 
2017 2018 2019 

Ocak 86,3 104,9 78,5 

Şubat 91,9 103,0 79,4 

Mart 96,4 100,2 81,9 

Nisan 99,8 99,3 84,7 

Mayıs 100,8 93,5 77,5 

Haziran 99,3 90,4 83,4 

Temmuz 103,7 92,2 80,7 

Ağustos 106,4 83,9 87,1 

Eylül 103,4 71,0 86,0 

Ekim 101,8 67,5 89,8 

Kasım 98,3 73,7 93,1 

Aralık 95,3 75,12 93,8 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

Tablo 8: Ekonomik Güven Endeksi, Sektörel Endeksler ve Değişim Oranı (2018/2019) 

  Aralık'2018 Aralık'2019 Değişim 

Ekonomik Güven Endeksi 75,2 93,8 24,7% 

Tüketici Güven Endeksi 58,2 58,8 1,0% 

Reel Kesim Güven Endeksi 97,7 108,7 11,3% 

Hizmet Sektörü Güven Endeksi 81,5 93,2 14,4% 

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 96,4 102,6 6,4% 

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 55,4 68,9 24,4% 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

i-Sanayi 

Kayseri'de sanayileşme politikaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olup, 1926 yılında Kayseri 

Tayyare Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında ise Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasının 

faaliyete geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atılmıştır. 

İlimizde, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 16 Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi bulunmaktadır. Kayseri'de toplam 46 milyon 552 bin m² planlı endüstri alanı bulunmaktadır. 

Kayseri Serbest Bölgesi 6 milyon 905 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bölgede bulunan 110 firmada 

toplam 4.596 kişi istihdam edilmektedir. 2018 yılı ticaret hacmi 948.782.890 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir.  

Alan genişliği 277 bin metrekare olan Erciyes Teknoparkta 225 firma bulunmakta olup, 1.032 kişi istihdam 

edilmektedir.  Teknoparkta bulunan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında; %26 ile Yazılım, %26 ile 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, %12 ile Elektronik, %7 ile Enerji ve %5 ile Makine/Teçhizat İmalatı 

sektörleri önde gelen sektörler olarak göze çarpmaktadır. 

İl sanayi üretimini oluşturan başlıca imalat sektörleri; mobilya imalatı, metal ürünleri imalatı, gıda ürünleri 

imalatı, makine ve ekipmanları imalatı ile kauçuk ve plastik imalatı olarak sayılabilir.
22
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j-Ar-Ge, Yenilik ve Sınai Mülkiyet Hakları 

 

Tablo 9: Kayseri İli Patent, F. Model ve Marka Müracat/Tescil Sayıları 

 

Patent Müracaat Patent Tescil F. Model Müracaat F. Model Tescil Marka Müracaat Marka Tescil 

Kayseri Türkiye Kayseri Türkiye Kayseri Türkiye Kayseri Türkiye Kayseri Türkiye Kayseri Türkiye 

1995 6 170 4 58 1 36 0 0 344 12805 122 5250 

1996 6 189 4 47 14 182 0 0 403 15852 153 7178 

1997 1 205 0 7 11 223 9 113 295 16113 200 9769 

1998 7 218 0 31 11 288 8 140 253 14605 125 6672 

1999 1 290 0 28 3 313 1 160 368 18251 203 12343 

2000 4 320 0 23 31 453 3 145 379 21156 183 10640 

2001 5 380 1 57 21 629 12 257 337 20256 208 10129 

2002 8 465 1 73 38 913 14 373 389 28534 234 13479 

2003 12 569 0 92 52 1205 26 704 403 30469 222 14514 

2004 9 738 2 68 92 1477 26 677 565 38491 277 18865 

2005 9 960 3 94 118 1884 46 963 765 48917 379 26933 

2006 19 1099 1 122 143 2423 71 1659 825 54712 488 34509 

2007 24 1844 5 317 151 2968 105 2146 927 58596 632 40705 

2008 31 2268 3 337 137 2942 62 1833 938 60597 591 35543 

2009 35 2588 1 456 120 2842 89 2151 786 59838 668 41414 

2010 73 3250 6 642 115 2994 79 2022 929 73142 463 32397 

2011 55 4087 13 847 111 3175 71 1948 1627 103747 470 35858 

2012 70 4543 7 1025 94 3725 69 2245 1315 97311 728 52386 

2013 55 4528 17 1244 123 3454 52 1997 1264 93305 1084 68391 

2014 88 4861 9 1251 137 3474 104 2471 1256 97142 975 72326 

2015 63 5512 19 1730 92 3451 105 2681 1435 95962 1023 70111 

2016 88 6445 24 1794 119 3457 70 2347 1320 94575 1260 83665 

2017 88 8625 9 1964 95 3256 65 2014 1517 106099 1097 77394 

2018 93 7349 28 2805 59 2698 6 307 1422 105550 1131 81911 

(Kaynak :Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019) 

 

Tablo 10: 2018 Yılında Patent Başvurusunda Bulunan İllerin Başvuru Sayılarına Göre Sıralanması 

 
İller Başvuru Sayısı 

1. İstanbul 3.342 

2. Ankara 931 

3. Bursa 440 

4. Kocaeli 294 

5. İzmir 289 

6. Manisa 236 

7. Konya 186 

8. Sakarya 143 

9. Gaziantep 142 

10. Antalya 98 

11. Kayseri 93 

(Kaynak :Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019) 
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Tablo 11: 2018 Yılında Patent Tescil Belgesi Almış İllerin Tescil Sayılarına Göre Sıralanması 

 

İller Tescil Sayısı 

1. İstanbul 1.478 

2. Ankara 282 

3. Bursa 186 

4. İzmir 135 

5. Kocaeli 109 

6. Konya 81 

7. Sakarya 61 

8. Tekirdağ 54 

9. Gaziantep 47 

10. Eskişehir 45 

11. Manisa 38 

12. Kayseri 28 

(Kaynak :Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019) 

k-Dış Ticaret 

Bölgedeki dış ticaret incelendiğinde; Kayseri ili diğer bölge illerine göre ön plana çıkmaktadır. 

2015 yılında ihracat miktarı bakımından ise Kayseri ili 12. sıradadır. Ancak Kayseri ili ihracatçı 

firma sayısı ve ihracat miktarı bakımından iller arasında üst sıralarda yer alırken, ihracatçı firma 

başına düşen ortalama ihracat miktarına göre yapılan sıralamada üst sıralarda bulunmamaktadır. 

Kayseri ilinde ihracat potansiyeli yüksek, ilden yapılan ihracatı büyük oranda karşılayan firmalar 

bulunurken, aynı zamanda çok düşük miktarlarda ihracat yapan firmalar da bulunmaktadır.  

2012 yılında Bölgenin en çok ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde Irak başta gelmektedir. Bu 

ülkenin ardından Almanya, ABD, Çin ve İtalya üst sıralarda yer almaktadır.  

2019 Yılı verilerine göre Kayseri İli’nin ihracatının büyük çoğunluğunu mobilya, metal eşya ve 

elektrikli makine ve cihazlar oluşturmaktadır. 

 

Tablo 12: Yıllara Göre Kayseri İli İhracat Değişimi (USD) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Türkiye Sıralama 12 12 12 11 11 

Kayseri İhracat 1.583.302,32 1.527.163,01 1.641.959,28 2.087.986,59 2.013.165,71 

Türkiye İhracat 143.838.871,43 142.529.583,81 156.992.940,41 167.920.613,46 156.885.510,76 

(Kaynak TÜİK, 2019 Yılı Verileri Henüz Kesinleşmemiştir) 

 

  



  

 

 
 

 

 Bölüm | 3 Sayfa | 31 

 

Tablo 13: Kayseri İli İlk 10 Sektöre Ait İhracat Rakamları (2019, TL) 

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik 
yapılar 

2.790.848.625 

Demir veya çelikten eşya 1.846.594.950 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı 

1.577.953.989 

Bakır ve bakırdan eşya 697.584.193 

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 528.442.614 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 391.198.077 

Örme eşya 391.151.939 

Plastikler ve mamulleri 387.936.514 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 354.559.593 

Demir ve çelik 345.200.857 

Metal cevherleri, cüruf ve kül 314.499.754 

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 192.021.107 

Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 181.699.290 

Sentetik ve suni devamsız lifler 140.656.669 

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 117.228.182 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve mamul eşya 115.202.013 

(Kaynak TÜİK, 2019 Yılı Verileri Henüz Kesinleşmemiştir) 
 

Tablo 14: Yıllara Göre Kayseri İli İthalat Göstergeleri (USD) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Türkiye Sıralama 13 13 13 13 14 

Kayseri İthalat 1.471.654,19 1.459.758,84 1.812.450,49 1.403.324,31 1.093.308,76 

Türkiye İthalat 207.234.358,62 198.618.235,05 233.799.651,23 223.047.094,48 183.685.849,04 

(Kaynak TÜİK, 2019 Yılı Verileri Henüz Kesinleşmemiştir) 

Kayseri İli’nin ithalat verileri incelendiğinde ise son 5 yıla ait ithalatın azalan bir eğilim içerisinde olduğu 

görülmektedir. 
 

l-İstihdam 

Türkiye’de 2018 Aralık ayı sonu itibari ile 15-64 yaş arası kurumsal olmayan nüfusun %49,9’u 

istihdam edilmektedir. 2018 Aralık ayı sonu itibari ile Türkiye genelindeki 15-64 yaş arası nüfusun 

31.293.415’i kadın ve 31.526.138’i erkeklerden oluşmaktadır.  

Tablo 15:  Türkiye Geneli İstihdam ve İşsizlik Oranı (15-64 Yaş Arası) 

 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 
İstihdam Oranı 49,0 49,3 50,0 50,6 50,7 51,1 51,0 51,0 50,8 

   
İşsizlik Oranı 15,0 15,0 14,3 13,3 13,1 13,3 14,2 14,3 14,1 

   

2018 
İstihdam Oranı 50,9 51,1 51,7 52,6 52,7 53,1 52,9 53,0 52,4 52,1 51,1 49,9 

İşsizlik Oranı 11,1 10,9 10,3 9,8 9,9 10,4 11,0 11,4 11,7 11,9 12,6 13,7 

(Kaynak TÜİK, 2019 Yılı Verileri Henüz Kesinleşmemiştir) 
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Kayseri İli’nin son 5 yıllık işgücü verilerine bakıldığında işgücüne katılım oranının istikrarlı bir 

şekilde arttığı görülmektedir. 

Tablo 16: Kayseri İli İşgücüne Dahil Olan Nüfus 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 50,5 51,3 52,0 52,8 53,2 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

m-Mevduat ve Kredi Varlığı 

Kayseri İli’nde 2014’ten 2018 yılı sonuna kadar mevduat toplamlarında %122,28 yüzdesel artış söz 

konusudur.  

Tablo 17: Kayseri İli Banka Mevduatları Toplamı (1.000 TL) 

 

2018 2017 2016 2015 2014 

Tasarruf Mevduatı 6.099.907,00 5.292.980,00 4.584.835,00 3.686.699,00 2.970.552,00 

Mevduat Sertifikası 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resmi Kuruluşlar Mevduatı 398.400,00 420.945,00 370.089,00 304.169,00 354.062,00 

Ticari Kuruluşlar Mevduatı 2.175.782,00 1.737.931,00 1.459.353,00 1.187.836,00 1.050.875,00 

Bankalar Mevduatı 432,00 34,00 25,00 306,00 105,00 

Döviz Tevdiat Hesapları 11.281.952,00 8.093.732,00 6.571.553,00 5.500.779,00 4.522.505,00 

Diğer Mevduat 239.545,00 204.909,00 173.425,00 211.226,00 219.288,00 

Altın Depo Hesabı 424.749,00 269.268,00 178.994,00 99.787,00 158.319,00 

 
20.622.785,00 16.021.816,00 13.340.290,00 10.992.817,00 9.277.720,00 

(Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği, 2019) 

 

Kayseri’de 2014’ten 2018 yılı sonuna kadar olan dönemdeki kredi toplamlarında yüzdesel artış 

olarak %61,13 oranında bir değişim söz konusudur.  

 

Tablo 18: Kayseri İli Banka Kredileri Toplamı (1.000 TL) 

 

2018 2017 2016 2015 2014 

İhtisas Kredileri / Tarım 1.607.360,00 1.372.551,00 1.138.389,00 868.636,00 646.604,00 

İhtisas Kredileri / Gayrimenkul 53.244,00 41.812,00 35.157,00 28.575,00 0,00 

İhtisas Kredileri / Mesleki 1.201,00 715,00 432,00 464,00 165.053,00 

İhtisas Kredileri / Denizcilik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

İhtisas Kredileri / Turizm 5.002,00 3.209,00 2.375,00 2.124,00 0,00 

İhtisas Kredileri / Diğer 482.019,00 423.204,00 363.123,00 351.068,00 251.523,00 

İhtisas Dışı Krediler 20.403.262,00 19.754.510,00 16.455.903,00 14.543.113,00 12.933.032,00 

 
22.552.088,00 21.596.001,00 17.995.379,00 15.793.980,00 13.996.212,00 

(Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği, 2019) 

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 3 Sayfa | 33 

 

 

n-Teşvikler 

Kayseri teşvik sistemine göre 2’nci bölgede yer almaktadır. Kayseri’de yapılacak yeni bir yatırım OSB’de 

yapılması halinde 3. bölge teşviklerinden yararlanacaktır. 2’nci bölgede yatırıma katkı oranı büyük ölçekli 

yatırımlarda OSB içi %25, OSB dışı %20, bölgesel yatırımlarda OSB içi %35, OSB dışı %30’dur. Vergi 

indirim oranı, OSB içi %60, OSB dışı %55’tir. Sigorta primi işveren hissesi desteği OSB içi büyük ölçekli 

yatırımlarda 3 yıl, bölgesel yatırımlarda 5 yıldır. OSB’lerde yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası 

cinsi kredilerde 3 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puan faiz desteği vardır. 

2001-2017/10 döneminde teşvik sistemi kapsamında Kayseri’deki yatırımlar toplam 1.172 adet yatırım 

teşvik belgesi almıştır. Yatırım Teşvik Belgelerindeki sabit sermaye yatırım tutarı 8,5 milyar TL, bu 

yatırımların öngördüğü istihdam ise 60 bin kişidir.
23

 
 

3.2. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar 

Kalkınma planları Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla 

gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan en temel politika dokümanlarıdır. En geniş anlamıyla kalkınma 

planlaması bir ülkede geçerli ekonomik, sosyal ve siyasal değer yargıları ışığında, belirli bir dönemde 

toplumun ulaşmak istediği sosyo-ekonomik amaçlara ve sayısal olarak belirlenmiş hedeflere en uygun bir 

biçimde varmak için, kaynakların belirli organlar tarafından yönetilmesi sürecidir. 

Kalkınma, salt üretimin ve kişi başına gelirin artırılması demek olmayıp, az gelişmiş bir toplumda iktisadi ve 

sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi, yenileştirilmesidir. Kişi başına düşen milli gelirin artması yanında, 

genel olarak üretim faktörlerinin etkinlik ve miktarlarının değişmesi, sanayi kesiminin milli gelir ve ihracat 

içindeki payının artması gibi yapısal değişiklikler, kalkınmanın temel öğesidir.
24

 

Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölgesel ve 

yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını 

kalkınma yönünde birlikte harekete geçirmesini esas alan; bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler 

arası gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel bir politika 

olarak görülmektedir.  

Bölgesel gelişmenin hemen tüm sektörlerle ilişkili olması nedeniyle sektörler arası etkileşimin bölgesel 

gelişme amaçları bakımından ele alınması, merkezi ve yerel düzeyde politika geliştirme ve uygulamada 

koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, merkezi yönetim kuruluşlarının 

yanında bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kurumların teşkil edilmesi, mahalli idarelere giderek daha fazla 

yetki ve sorumluluk verilmesi, büyükşehir belediyelerinin yaygınlaştırılması merkezi, bölgesel ve yerel 

düzeyler arasında da etkili bir koordinasyon çerçevesinin oluşturulmasını zaruri kılmaktadır.25
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Kayseri İli’nin de içinde olduğu TR72 Düzey2 Kayseri-Sivas-Yozgat 

bölgesinin kalkınmasına yönelik sektörel, ulusal ve bölgesel politika ve programlar bulunmakta olup, bu 

programlarda fizibilite konusuyla ilgili destekleyici ifadelere, strateji ve hedeflere de yer verilmiştir. Bu 

anlamdaki strateji, politika ve programlar aşağıda listelenmiştir.  

 On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

 Orta Vadeli Program (2018-2020) 

 Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (2019 – 2021) 

 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014 – 2023) 

 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (2019 – 2023) 

 TR72 Bölge Planı (2014 - 2023) 

                                                 
23

 Kayseri İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
24

 Türkiye’de Planlı Kalkınma Deneyimleri, Marmara Üniversitesi, Volkan ÖZDEMİR 
25

 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Kalkınma Bakanlığı 

 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf
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 TR72 Bölgesel Yenilik Stratejisi 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Stratejik Planı (2015 – 2019) 

 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı (2017-2020) 

 

Bu politika ve programlar ile proje konusunun ilişkisi aşağıdaki grafikte görselleştirilmiştir : 

 

 
Şekil 11: Yatırım Konusunun Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlarla İlişkisi 

 

Tablo 19: Yatırım Konusunun Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlarla İlişkisi 

Plan & Doküman Adı Hazırlayan Kuruluş 

On Birinci Kalkınma Planı 2019 - 2023 Cumhurbaşkanlığı 

Rekabetçi üretim ve verimlilik 

 Bu kapsamda verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin hızlandırılması ve istikrarlı 

büyümenin dinamiği olarak değerlendirilen imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik 

sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, imalat sanayii sektörlerinin ticaret, 

üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri 

bağlantılarının analizi sonucunda aşağıdaki öncelikli sektörler belirlenmiştir. • Kimya • İlaç-tıbbi cihaz • 

Makine-elektrikli teçhizat • Otomotiv • Elektronik • Raylı sistem araçları 
Öncelikli Sektörler (Kimya Sektörü) 

 Kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği, sürdürülebilir, 

ileri teknoloji kullanan, koordineli yatırımların yapılması ve böylece ülkemizin ithalat bağımlılığının 

azaltılması, sektörün dünya üretim ve ihracatındaki payının artırılması temel amaçtır. 

 Kimya sektöründe; ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı 

ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacaktır. 

 Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecektir. 

Orta Vadeli Program 2018 - 2020 Kalkınma Bakanlığı 

İmalat Sanayii ve Madencilik 

 Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin yatırımcılara tanıtımına ağırlık verilecek, başta petrokimya sektöründe 

olmak üzere büyük ölçekli stratejik yatırımlar desteklenecektir. 

Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı 2019-2021 Cumhurbaşkanlığı 

 Doğrudan İlişkilendirilmiş Bir Strateji veya Plan/Faaliyetten Bahsedilmemiştir 

 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 - 2023 Kalkınma Bakanlığı 
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Devlet desteklerinin ulusal kalkınma yanında bölgesel gelişme hedefine de hizmet etmesi 

 Teşvik sistemi bölgesel gelişme politikaları doğrultusunda sektörel ve bölgesel açıdan daha hassas hale 

getirilecek, yerel potansiyeli değerlendirecek ve bölgesel uzmanlaşmayı teşvik edecek şekilde 

uygulanmasına devam edilecektir. Uygulamada yerindenlik esas alınacaktır. 
Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 

 Gelişmiş bölgelerde ajans destekleri ağırlıklı olarak geri dönüşü olan destek uygulamalarına 

yönlendirilecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi  2019 - 2023 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi 

 Türkiye’nin odak sektörleri olarak belirlenen kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı 

sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyacı olan 

stratejik malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri belirlenecektir. 
Rekabet Öncesi İş Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları 

 Savunma ve havacılık, elektrikli otomobil, petrokimya, iletişim teknolojileri gibi stratejik kümelerin 

kurulması ve desteklenmesi amaçlanmaktadır 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

 Ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılarak cari açığın azaltılması amaçlanmaktadır. 

Onbirinci Kalkınma Planında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki kimya ve ilaç, motorlu kara 

taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay 

sektörleri odak sektörler olarak belirlenmiştir 
Katma değeri, teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesini artırmak ve ara malı girdilerinde ithalat bağımlılığını 

azaltmak için orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli üretimine Ar-Ge ve yatırım teşviği 

sağlanacaktır. 

TR72 Bölge Planı 2014-2023 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Eksen 1. Rekabet edebilirlik 

 İmalat Sanayiinin Geliştirilmesi : Katma değeri yüksek yenilikçi ve stratejik sektörel oluşumlar 

desteklenecektir. 

 Geleneksel Sektörlerin Geliştirilmesi  (Tarım Hayvancılık ve Madencilik) : Bölgede endüstriyel 

hammaddelerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır 

TR72 Bölgesel Yenilik Stratejisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Doğrudan İlişkilendirilmiş Bir Strateji veya Plan/Faaliyetten Bahsedilmemiştir 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Stratejik Planı 2015 - 2019 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

 Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artmasına Katkı Sağlanması 

 Bölgeye Yapılan Yatırımların Artırılması 

(Dolaylı Bir İlişki Söz Konusudur) 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2017-2020 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü 

Kayseri Bölge ve Çevre : 

 Kayseri bölgesinde istihdama katkı, katma değerli dönüşüm, Ar-Ge ve Sosyal Sorumluluk projelerinde 

öncülük edilmesi 
(Dolaylı Bir İlişki Söz Konusudur) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 3 Sayfa | 36 

 

3.3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 

Yatırım konusunun, ağırlıklı olarak kamu kaynaklarıyla gerçekleştirileceği varsayılmaktadır. 

Bu durumda projenin geliştirilmesi ve aşamalarının hazırlanacak olan yol haritasına uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kalkınma ajansları, il özel idareleri, ticaret ve sanayi odaları, iş adamları kuruluşları, 

belediyeler ve diğer yerel ve ulusal paydaşların bir araya gelerek ortak olacakları bir tüzel kişilik kurulması 

öngörülmektedir. Oluşturulacak tüzel kişiliğin “Anonim Şirket” (A.Ş.) olması halinde genel kabul görmüş 

kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk esastır. Anonim Şirket kurulması yerine kâr amacı olmayan vakıf ve 

benzeri örgütlenme yapıları da seçilebilir. Ancak finansman modellerinin gerektirmesi halinde A.Ş.’lerin 

ticari yatırım kredilerine ulaşmada daha avantajlı olacağı da açıktır.  

3.3.1. Yatırım Teşvik Uygulamaları 

Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat 

bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. 

tır. yatırımların Teşvik edilmeyecekdesteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer 

almaktadır. 

Yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır. 

1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları 

2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları 

3. Yatırım “Teşvik Uygulamaları 

4. “Teşviki Belirli Şartlara BağlıStratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları 

Yatırım konusu yukarıdaki teşvik rejimlerinden tamamının kapsamına girmektedir. Ancak, yatırımın 

büyüklüğü dikkate alındığında yukarıdaki başlıklardan yer 2, 3 ve 4 maddesindeki destek unsurlarından daha 

üst düzeyde yararlanabilmektedir. 

A. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları (Bölge 5 Teşvikleri) 

Yeni yatırım teşvik sistemi bazı yatırım alanlarını "öncelikli" olarak tanımlamakta ve bunlara yatırımın 

bölgesine bakılmaksızın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 5’e verilen bölgesel 

destekleri sunmaktadır. Yatırımın konusu Bölge 5 destek unsurlarıyla desteklenecek özel öneme sahip 

yatırım konuları arasında yer almakta olup, “Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar Türk lirasının üzerinde olan 

öncelikli yatırımlar, stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir” şeklinde belirtilerek stratejik yatırım teşvik 

kapsamına alınmaktadır. 

Genel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri, genel prensip 

B. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları 

Potansiyel olarak Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım 

konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir. Bu teşvik unsuru 

proje konusu ile uyumlu bir destek unsuru olarak kabul edilebilir. 

 

Tablo 20: Büyük Ölçekli Yatırım Destekleri 

Yatırımın Konusu 
Asgari Sabit Yatırım 
Tutarı (Milyon TL) 

1 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 1.000 

2 Kimyasal ürünlerin imalatı 200 

3 Limanlar, liman hizmetleri ve hava alanı yatırımları 200 

4 Motorlu kara taşıtları ana sanayi 200 
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Motorlu kara taşıtları yan sanayi 50 

5 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı 

50 

6 Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri 

7 Elektronik sanayi 

8 Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı 

9 İlaç üretimi 

10 Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı 

11 Makine (elektrikli makine ve cihazlar dâhil) imalatı 

12 Madencilik (metal üretimi dâhil) 

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

  
Tablo 21: Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması Destek Oran ve Süreleri 

Teşvik Unsurları 
Bölgeler 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90 

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 

OSB Dışı 25 30 35 40 50 60 

OSB İçi 30 35 40 50 60 65 

SGK Prim 
Desteği 
(İşveren Payı) 

Destek 
Süresi 

OSB dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 

OSB içi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl 

Üst 
Sınır 
(%) 

OSB dışı 3 5 8 10 11 Sınırsız 

OSB içi 5 8 10 11 Sınırsız Sınırsız 

Arazi Tahsisi VAR 

SGK Prim Desteği (Çalışan Payı) YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl 

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl 

 

 

Tablo 22: Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım/İşletme Dönemlerinde 

Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı 

Bölge Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

I % 80 % 20 

II % 80 % 20 

III % 80 % 20 

IV % 80 % 20 

V % 80 % 20 

VI % 80 % 20 
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C. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları 

Aşağıdaki kriterlere uyan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir: 

 Yatırımla imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalıdır. 

 Yatırımın asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olmalıdır. 

 Yatırım asgari % 40 katma değer yaratmalıdır. (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart 

aranmamaktadır) 

 Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD olmalıdır. (yurt içi 

üretimi olmayan mallarda bu şart aranmamaktadır) 

  

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

  

 

Tablo 23: Stratejik Yatırım Teşvik Uygulaması Destek Oran ve Süreleri 

Teşvik Unsurları 
Bölge 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı (%) 90 

Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 

SGK Prim Desteği 
(İşveren Payı) 

Destek Süresi 7 Yıl (Bölge 6 için 10 yıl) 

Destek Üst Sınırı (%) 15 (Bölge 6 için sınır bulunmamaktadır) 

Arazi Tahsisi VAR 

Faiz Oranı Desteği 

TL Endeksli Krediler (puan) 5 

Döviz Endeksli Krediler (puan) 2 

Maksimum Destek Tutarı (*) 50 milyon TL 

SGK Prim Desteği (Çalışan Payı) 10 yıl (sadece Bölge 6’da gerçekleştirilecek yatırımlar için) 

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 10 yıl (sadece Bölge 6’da gerçekleştirilecek yatırımlar için) 

KDV İadesi 
VAR (500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımların 
inşaat harcamaları için) 

 *Yatırım tutarının % 5’ini aşmamak kaydıyla 

  

 

 

Tablo 24: Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında  Yatırım/İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir 

Yatırıma Katkı Oranı 

Bölge Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

I, II, III, IV, V % 80 % 20 

VI % 80 % 20 
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D. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

Proje konusu Öncelikli Yatırım Konuları arasında yer almaktadır. 2020-2022 Yeni Ekonomi 

Programı (YEP) kapsamında enerji ve petrokimya yatırımlarının teşvik kapsamında 

değerlendirilmesine yönelik tespitler yer almakta ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Destekleri 

kapsamında yatırımların desteklenmesi uygun görülmektedir. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı 

doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek 

pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına 

yönelik özel bir programdır. 

Hamle programı kapsamında desteklenmesi öngörülen 8 adet sektör tespit edilmiştir. Bu sektörler; 

1. Makine 

2. Kimya 

3. Eczacılık 

4. Bilgisayar 

5. Eletronik 

6. Optik 

7. Elektrikli teçhizat 

8. Ulaşım araçları 
Programın Hedefleri 

İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, 

başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırılacak 

etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmaktır. 

 Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamüllerin ve teknolojsi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde 

olan sektör, ürün ve mamüllerin önceliklendirilmesi 

 Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi 

 Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması 

 Yetenek - yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve üretim 

teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi 

 Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı sunabilecek 

sektör ve alanların belirlenmesi 

 Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup 

teşvik mekanizmaları ile desteklemek 

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik 

mekanizmaları ile desteklemek 

 Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin gelişimi için 

gereken ortamı sağlamak 

 Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini sağlamak 

 Seçilen alanlarda global ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek 

 

Destek Kapsamı 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Destekleri temelde 2 ana kapsamda uygulanmaktadır. 

 

1. Stratejik Yatırım Destekleri 

Stratejik yatırım destekleri “2012/3305 – Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” mevzuat şartları 

çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen 

hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın 

artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük 

ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, 

bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  
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Bu kapsamda sağlanacak olan desteğin üst limiti 10 milyon TL olup proje bütçesinin bütçesi ile 

karşılaştırıldığında bu destek beklentileri karşılamayacaktır. 

 

2. Proje Bazlı Destekler 

Proje bazlı destekler ise “2016/9495 – Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 

mevzuat şartları çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda 

öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik 

ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü 

gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak 

desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Proje bazlı destekler için minimum 50 milyon TL yatırım bütçesinin olması gerekmekte olup, proje bütçesi 

ile kıyaslandığında desteklenebilecek projeler arasında yer almaktadır. 

Proje bazlı destekler için Hamle Programı’nda yatırımcılara sağlanacak teşvikler/destekler aşağıdaki 

şekildedir: 

 

Tablo 25: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Proje Bazlı Destek Unsurları 

Destek Unsurları Destek Oranları ve Süreleri 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı : % 200 

Vergi İndirimi Oranı  : % 100 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği 

10 Yıl Boyunca Brüt Ücret 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Yok 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl Boyunca Asgari Ücret – Kişi Limiti Yok 

Faiz Veya Kar Payı Desteği 10 Yıla Kadar Limitsiz 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

KDV İadesi Var 

Enerji Desteği 10 Yıl Boyunca Enerji Girdilerinin Yarısı 

Nitelikli Personel Desteği 5 Yıl Boyunca 20 x Brüt Asgari Ücret 

Sermaye Desteği Var 

Kamu Alım Garantisi Var 

(Kaynak : www.hamle.gov.tr, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

Proje konusu yatırım, büyük ölçekli yatarımlar kapsamına girmekte olup, V. bölge bölgesel teşviklerinden 

yararlanabilecektir. Yararlanılabilecek teşvik uygulamaları çalışmada değerlendirilmiş olup aşağıdaki 

gibidir:  

 KDV İstisnası  

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 Yatırıma Katkı Oranı %50 

 Vergi İndirimi Oranı %80  

 SGK Prim Desteği İşveren Payı: 7 Yıl  
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3.4. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 

Proje fikrinin kaynağı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’dür. Kayseri mobilya sektörünün en 

önemli üretim üslerinden biridir. Yakın geçmişte, dünyadaki önemli üreticilerinde yaşanan sorunlardan 

dolayı üretimi belirli bir süre durdurmaları sünger hammaddesi olan TDI hammaddesinin piyasaya arzında 

sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu sıkıntılar Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde 

etkilemiştir. Bu süreci fırsat bilen Çinli ve Koreli TDI üreticileri de fiyatları artırmasıyla birçok sektörü 

yakından ilgilendiren TDI’in fiyatlarında fahiş artışların yaşanmasına ve global piyasalarda darboğazların 

ortaya çıkmasına neden olmuş, önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri 

ve buna bağımlı olan mobilya sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim olmuştur.  

Bununla birlikte Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. Bu durum, bu tür hammaddelerin tedariği konusunda dışa bağımlı olan ülkemizi ve bu 

hammaddeleri kullanan üretici ve tüketicileri sürekli olarak rahatsız etmesi, birçok hammadde ve ara malı 

tedariği konusunda Ülkemizin karşısına çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan 

bağımlılığı azaltmak konusunda TDI ve poliolün “yerli ve milli üretim” yoluyla tedarik edebilmesi fikrini 

gündeme getirmiştir. 

 

3.4.1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu 

Yatırım konusu proje bu raporun 3.2. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar başlığı altında da 

açıklandığı gibi ulusal ve bölgesel politika ve stratejilerle çelişmemekte, bir kısmıyla doğrudan ilgili iken bir 

kısım strateji ve politikalarla da paralellik göstermektedir.  

 

3.4.2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi 

Bölgede, proje konusu ile ilgili olarak geçmiş dönemde gündeme gelmiş olan herhangi bir proje söz konusu 

değildir.  

Proje konusuyla ilgili olarak geçmiş dönemlerde PETKİM Aliağa Tesislerinde TDI’ın hammaddesi olan 

Toluen üretimi söz konusu olmuş, ancak birim maliyetlerin yüksek olmasından dolayı tesisler bir süre sonra 

kapatılmıştır. Konu ile ilgili olarak bu raporun 4. PROJENİN GEREKÇESİ bölümünde ayrıntılı bilgiler 

verilmiştir. 

Sünger üretimi ile ilgili olarak polieter poliol ve poliester poliol üretimleri kısmen de olsa ülkemizde 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 

3.4.3. Projenin Diğer Kurum Projeleri İle İlişkisi 

3.4.3.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri 

Yatırım konusu ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer bir kurum projesi bulunmamaktadır. 
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3.4.3.2. Projede Başka Kurum Projesi İle Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik 

Tedbirler 

Proje konusu yatırımla (TDI-Toluen Diizosiyanat) ilgili olarak ülkemizde yerli veya yabancı herhangi bir 

yatırımın olduğu bilgisine ulaşılmamıştır. Ancak poliol (poliester ve polieter poliol) üretimi konusunda tesis 

kurulumu yapan yerli kuruluşların olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Fizibilite raporunda gerek TDI ve gerekse de poliol üretimi ile ilgili yatırım detayları açıklanmış olup, poliol 

üretimi konusundaki yatırım kararı Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından fizibilite sonrasında karara 

bağlanabilir.  

 

3.4.3. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu 

Proje konusu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı (2017-2020) ’nda Kayseri Bölge ve Çevre başlığı 

altında “Kayseri bölgesinde istihdama katkı, katma değerli dönüşüm, Ar-Ge ve Sosyal Sorumluluk projelerinde öncülük 

edilmesi” hedefi ile dolaylı bir ilişki söz konusudur. 

Proje fikrinin sahibi olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve bu fizibilite raporunun 

hazırlanmasını yöneten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yasa ve mevzuatlarından kaynaklanan 

sorumlukları da proje fikri ile uyumluluk göstermektedir. 

 

3.4.4. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 

Kayseri mobilya sektörünün en önemli üretim üslerinden biridir. Yakın geçmişte, dünyadaki önemli 

üreticilerinde yaşanan sorunlardan dolayı üretimi belirli bir süre durdurmaları sünger hammaddesi olan TDI 

hammaddesinin piyasaya arzında sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu sıkıntılar Türkiye’deki 

sünger pazarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreci fırsat bilen Çinli ve Koreli TDI üreticileri de 

fiyatları artırmasıyla birçok sektörü yakından ilgilendiren TDI’in fiyatlarında fahiş artışların yaşanmasına ve 

global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına neden olmuş, önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini 

kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı olan mobilya sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim 

olmuştur.  

Bununla birlikte Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. Bu durum, bu tür hammaddelerin tedariği konusunda dışa bağımlı olan ülkemizi ve bu 

hammaddeleri kullanan üretici ve tüketicileri sürekli olarak rahatsız etmesi, birçok hammadde ve ara malı 

tedariği konusunda Ülkemizin karşısına çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan 

bağımlılığı azaltmak konusunda TDI ve poliolün yerli üretim yoluyla tedarik edebilmesi fikrini gündeme 

getirmiştir. 

 

3.4.5. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar 

Proje konusuyla ilgili geçmişte yapılmış herhangi bir etüd veya araştırma yapılmamıştır
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4. PROJENİN GEREKÇESİ 

Toluen diizosiyanat (TDI), ağırlıklı olarak sünger, mobilya, yatak, araba koltuk ve direksiyonu, hava 

filtreleri, araç ön paneli, ambalaj malzemesi, esnek köpük imalatı, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, 

yapışkanlar, elastomerler ile poliüretan üretiminde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Yakın geçmişte, 

dünyadaki önemli üreticilerdeki arz sıkıntıları dünyadaki ve Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde 

etkileyerek fiyatlarda fahiş artışların yaşanmasına ve global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına 

neden oldu. Önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı 

olan mobilya sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim olmuştur.  

Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. TDI ve poliolün ülkemiz sınırları içinde üretilmesi durumunda yaşanan sorunlardan 

etkilenmesi engellenebilecek ya da en aza indirilebilecektir. Aksi durumda, üreticilerimiz ülkeler ve 

hükümetler arasında yaşanan veya yaşanacak ticaret savaşları gibi sürtüşmelerin etkisiyle sürekli diken 

üstünde bulunmaya devam edecektir. Bu durum, bu hammaddelerin tedariği konusunda dışa bağımlı olan 

ülkemizi ve bu hammaddeleri kullanan üretici ve tüketicileri sürekli olarak rahatsız edeceği gibi, ülkemiz 

kaynaklarının dışarıya akması da devem edecektir.  

Önemli kırılmaların yaşandığı küresel ekonomik ve jeopolitik atmosferde Türkiye, “yerli ve milli üretim” 

vurgusuyla ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girmiştir. Döviz kurları üzerinden ülkemiz ekonomisine 

karşı oluşturulan spekülasyonlar, birçok konudaki hammadde ve ara malı tedariği konusunda karşımıza 

çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmanın, ithal yoluyla 

tedarik edilen birçok hammadde ve ürünün artık “yerli ve milli üretim” ile tedarik edilebilir, hatta ihraç 

edilebilir hale getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Proje poliüretan esnek köpüklerin (süngerlerin) üretiminde aromatik polidizosiyanatların ticari olarak önemli 

olan 2 türünden biri olan TDI ile poliol üretimi üzerinedir. 

 

4.1. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 

4.1.1. Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler 

Talebi belirleyen en temel neden TDI ve poliollerin kullanım alanlarının oluşturduğu ihtiyaç düzeyi olup, 

ülkemizde özellikle de TDI konusunda herhangi bir üretim/üreticinin bulunmaması ve bu nedenden dolayı da 

tamamen ithalata bağımlı durumda olmamızdır. Bu durum, bu hammadde/ara mamülleri kullanarak üretim 

yapan poliüretan köpük (sünger), mobilya, yatak, ayakkabı tabanı, yapıştırıcı, boya, kaplama ve otomotiv 

sektörüne yönelik parça/bileşen üreten ve daha burada saymadığımız birçok konudaki üreticinin, 

yaşanabilecek darboğazlara karşı tedbirli olma, daha hızlı, daha kolay ve daha istikrarlı bir fiyatlandırma 

politikasıyla hammadde tedarik edebilme beklenti ve eğilimlerinin artık “zorunlu ihtiyaç” durumuna 

getirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Fizibilite raporunun hazırlanması aşamasında poliollerle ilgili (polieter poliol ve poliester  poliol) imalat 

yapan ve bu konuda üretim tesisleri tasarlayıp inşa eden mühendislik firmalarının olduğu tespit edilmiştir.  

Gerek TDI ve gerekse de polioller yoğun olarak her geçen gün kullanım alanları genişleyen poliüretan 

(sünger, köpük vd.) imalatında kullanılmakta ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Poliüretanların sünger 

olarak üretimi endüstriyel olarak kullanım alanları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir: 

 Yatak süngeri üretimi (kapitone, takoz, dolgu amaçlı),  

 Ev ve ofis mobilya süngeri üretimi,  

 Otomotiv sektörüne yönelik sünger üretimi (sürücü ve yolcu koltukları, güneşlik, ön göğüs ve kapı içi 

uygulamaları, oto kılıfı, oto yıkama süngeri, çocuk koltuğu, kol dayama (kolçak) süngeri vb),  

 Ambalaj süngeri üretimi (özellikle seramik, cam, kozmetik ve kuyumculuk sektörlerinde yoğun bir 

şekilde kullanılan süngerler),  

 Tekstil süngerleri (tekstil, ayakkabı, çanta üretimindeki tek kullanımlık süngerler),  
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 Medikal sünger üretimi (hasta yatakları, hastane ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye, muayene 

koltuğu, vb), reflü yastığı, boyun yastığı, vb), 

 Diğer süngerlerin üretimi (izolasyon/yalıtım süngeri, akustik süngerler, ayakkabı boya ve cila süngeri, 

bulaşık süngeri, klozet kapak süngeri, cam ve kapı bant süngeri vb). 

Sünger dışında TDI ve poliollerin endüstriyel uygulama alanları arasında ayakkabılar için poliüretan 

tabanlar, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar ve elastomerler olarak kullanımları yer almaktadır. 

TDI, özellikle mobilya, yatak, yastıklar ve halı altlığı gibi esnek köpük uygulamalarında kullanılan 

poliüretan ürünlerin üretiminde tercih edilmektedir. Ayrıca, TDI’nin 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin 80/20 

oranında karışımı ticari olarak en çok kullanılan üründür. Bu izomerlerin 65/35 oranında bulunduğu TDI’nin 

pazarı ise daha küçüktür. İzomer oranındaki farklılıklar da poliüretanların fiziksel ve mekanik özellikleri 

üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle TDI’nin üretimi aşamasında hangi oranda üretiminin yapılacağı da 

önemlidir. Bu da kurulacak prosesi etkileyebilecek bir süreçtir. Aynı zamanda bu kimyasalların (TDI ve 

MDI) üretiminde kullanılan reaksiyon girdileri de farklıdır.  

Poliol seçiminde de, özellikle poliol molekülü başına reaktif hidroksil gruplarının sayısı çok önemlidir. 

Poliolün yapısındaki bu türden değişiklikler de poliüretan üretiminde polimerin mekanik özelliklerini 

doğrudan etkilemektedir. Ticari olarak kullanılan birçok poliol bulunmakla birlikte proje kapsamında 

özellikle polieter ve poliester/polyester poliollerin üretimine yönelik çalışmalara odaklanılmıştır.  

Polieter polioller, polimerik MDI ile beraber, çoğunlukla ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin 

temel hammaddesini oluştururlar. Rijit poliolların uygulama alanları arasında; poliüretan panel, buzdolabı, 

sprey köpük ve ahşap taklidi gibi sistemler yer almaktadır. Ayrıca polieter poliollar, slapstock veya 

kalıplama (cold-cure) yöntemiyle üretilebilen poliüretan esnek süngerlerin üretiminde, mobilya ve yatak 

sektörlerinde kullanılan konvansiyonel süngerler, maksimum elastikiyet sağlayan HR süngerler, viskoelastik 

(hafızalı) süngerler, otomotiv süngerleri, ambalaj süngerleri, medical süngerler, izolasyon süngerleri gibi 

sünger üretiminde inşaat ve otomotiv sektöründe olmak üzere; yapıştırıcı, astar, membran, sızdırmazlık 

malzemeleri, mürekkep, mastik ve elastomerleri üretiminde kullanılmaktadır. 

Poliester polioller köpüklü veya köpüksüz sert poliüretan köpükler, sandviç paneller, blok süngerler 

(batch/kesikli üretim), sprey köpük poliüretanları ile güçlü poliüretan yapıştırıcıların üretiminde 

kullanılmakta olup önemli bir bileşendir. İzosiyanat grupları ile kolayca reaksiyon verebilecek çok sayıda 

hidroksil uç grupları içermektedirler.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi, talebi belirleyen en temel neden TDI ve poliollerin hem ülkemizde hem de 

küresel ölçekte kullanım alanlarının her geçen gün artması, neredeyse hayatımızın her anında daha fazla 

bulunması ve bunun oluşturduğu ihtiyaç düzeyidir. Üstelik bu kadar artan ihtiyaca karşılık özellikle TDI 

konusunda tamamen dışa bağımlı durumda olmamız, ülkemizde yerel bir üreticinin bulunmaması ve üretici 

ülkelerin kendilerine olan bağımlılığı bir koz olarak kullanmak istemeleri ihtiyacın ve talebin 

şiddetlenmesine neden olmaktadır. 

Neredeyse tamamen ithalat yoluyla tedarik ettiğimiz TDI (Toluen diizosiyanat) ve poliollerin 

(poliester/polyester, polieter poliol) GTİP kodları aşağıdaki listede yer almakta olup, bu kodlar üzerinden 

yapılan veri analizi çalışmasında ithalat ve ihracat durumumuzla ilgili yıllara bağlı talep düzeyi bir alttaki 

tabloda açıklanmıştır. 

Tablo 26: TDI ve Poliol GTİP Kodları 

GTİP Kodu GTİP Açıklaması  

292910000011 Metilfenilen Diizosiyanatlar (Toluen Diizosiyanatlar) 

390720990000 Diğer Polieterler 

390791900000 Diğer Poliesterler 

 

Tabloda yer alan kodlar üzerinden yapılan araştırmalarımızda TÜİK verilerine göre ÜLKEMİZİN artarak 

devam eden ve minimum 50.000 ton/yıl düzeyinde bir TDI tedariğine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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Tablo 27: 2015 – 2019 Yılları Arası TDI İthalatı (x1000 USD) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

İthalat Miktarı Kg 51.507.169,00 53.860.227,00 57.121.895,00 51.008.478,00 36.210.098,00 249.707.867,00 

İthalat Tutarı $ 92.814.824,00 104.622.144,00 183.719.079,00 181.322.842,00 68.114.585,00 630.593.474,00 

İhracat Miktarı Kg 222.749,00 293.536,00 873.274,00 1.091.421,00 345.839,00 2.826.819,00 

İhracat Tutarı $ 472.997,00 739.876,00 3.352.808,00 3.958.384,00 671.901,00 9.195.966,00 

(Kaynak : TÜİK, 2019. 2018 ve2019 yılı verileri geçicidir) 

 

Yukarıdaki tabloda 2015 yılında TDI birim fiyatının ortalama 1,80 $/kg, 2016 yılında 1,94 $/kg 2017 yılında 

3,22 $/kg, 2018 yılında 3,55 $/kg ve 2019 yılında ise 1,88 $/kg olduğu görülmektedir. TDI konusunda 2016 

yılında başlayan dünyadaki sorunların ve darboğazların TDI’ın birim fiyatını neredeyse 2 katına çıktığını da 

doğrulamaktadır. 2019 yılı geçici verilerine göre ise TDI’ın birim fiyatının 1,88 $/kg’a indiği, son 5 yılın 

ortalamasının ise 2,53 $/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Tabloda, az da olsa ihracata ait bilgiler bulunmakta olup, bu ihracatın ithalatçı kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilen bir satış olduğu, ülkemizde üretilerek satışı yapılan bir ihracat olarak yorumlanmaması 

gerektiğini vurgulamak da yerinde olacaktır. 

Aşağıdaki tabloda, ilgili GTİP koduna ait son 5 yılın ülkelere göre ithalat ve ihracatların bir listesi yer 

almaktadır. 

Tablo 28: Son 5 Yıla Ait Ülkeler Bazında TDI İthalat ve İhracat Durumu 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 

Fransa İthalat Miktarı Kg 5.627.462,00 958.134,00 584.095,00 205.250,00 8.011,00 7.382.952,00 

 İthalat Tutarı $ 10.801.402,00 2.376.912,00 2.316.428,00 980.479,00 16.941,00 16.492.162,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollanda İthalat Miktarı Kg 1.119,00 206.288,00 98.923,00 0,00 0,00 306.330,00 

 İthalat Tutarı $ 2.878,00 354.870,00 201.627,00 0,00 0,00 559.375,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Almanya İthalat Miktarı Kg 19.369.682,00 13.538.547,00 22.540.246,00 12.612.316,00 11.804.720,00 79.865.511,00 

 İthalat Tutarı $ 34.412.712,00 25.141.062,00 63.105.047,00 42.904.987,00 21.312.776,00 186.876.584,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

İtalya İthalat Miktarı Kg 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 

 İthalat Tutarı $ 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Birleşik Krallık İthalat Miktarı Kg 10.600,00 423,00 3.558,00 10.331,00 1.321,00 26.233,00 

 İthalat Tutarı $ 43.107,00 899,00 15.750,00 18.741,00 7.032,00 85.529,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Danimarka İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 1.892,00 0,00 0,00 1.892,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Yunanistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 6.359,00 6.359,00 

Belçika İthalat Miktarı Kg 18.225,00 99.380,00 468.840,00 189.500,00 122.500,00 898.445,00 

 İthalat Tutarı $ 93.160,00 248.277,00 1.513.515,00 749.849,00 319.573,00 2.924.374,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Çekya İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 69.102,00 0,00 69.102,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Macaristan İthalat Miktarı Kg 11.952.539,00 11.791.800,00 10.058.500,00 13.188.140,00 8.992.640,00 55.983.619,00 

 İthalat Tutarı $ 20.711.477,00 23.155.424,00 33.815.330,00 46.588.863,00 16.239.466,00 140.510.560,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bulgaristan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 8.289,00 0,00 0,00 0,00 8.289,00 

Arnavutluk İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 63.500,00 59.000,00 242.000,00 66.000,00 51.750,00 482.250,00 

 İhracat Tutarı $ 134.782,00 142.372,00 990.446,00 271.323,00 113.831,00 1.652.754,00 

Gürcistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 32.000,00 11.000,00 48.750,00 63.217,00 19.969,00 174.936,00 

 İhracat Tutarı $ 73.530,00 36.674,00 216.297,00 250.134,00 43.162,00 619.797,00 

Azerbaycan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 58.250,00 170.133,00 178.651,00 392.250,00 222.500,00 1.021.784,00 

 İhracat Tutarı $ 119.135,00 415.291,00 574.205,00 1.301.931,00 411.458,00 2.822.020,00 

Kazakistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 414,00 

Özbekistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 12.542,00 8.750,00 3.500,00 24.792,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 59.185,00 46.000,00 8.600,00 113.785,00 

Tacikistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İhracat Miktarı 

İthal
at 
Mik.
Kg 

8.250,00 6.000,00 5.750,00 0,00 1.500,00 21.500,00 

 
İhracat Tutarı $ 18.975,00 14.400,00 23.000,00 0,00 3.150,00 59.525,00 
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Kuzey 
Makedonya 

İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İhracat Miktarı Kg 0,00 15.000,00 2.750,00 0,00 0,00 17.750,00 

 
İhracat Tutarı $ 0,00 28.613,00 5.422,00 0,00 0,00 34.035,00 

Libya İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 3.500,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 980,00 8.491,00 0,00 0,00 9.471,00 

Mısır İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 383,00 0,00 0,00 0,00 383,00 

Mozambik İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 11.271,00 0,00 0,00 11.271,00 

ABD İthalat Miktarı Kg 1.352.125,00 4.087.296,00 2.617.351,00 145.673,00 0,00 8.202.445,00 

 İthalat Tutarı $ 2.751.642,00 6.586.080,00 6.589.604,00 416.146,00 0,00 16.343.472,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brezilya İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 905.500,00 0,00 905.500,00 

Arjantin İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 48.550,00 0,00 48.550,00 

Suriye İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 5.250,00 70.000,00 57.704,00 500,00 133.454,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 9.324,00 327.000,00 228.005,00 1.067,00 565.396,00 

Irak İthalat Miktarı Kg 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 55.885,00 0,00 0,00 0,00 55.885,00 

 İhracat Miktarı Kg 60.000,00 2.000,00 1.740,00 40.000,00 3.000,00 106.740,00 

 İhracat Tutarı $ 123.543,00 5.000,00 7.234,00 105.404,00 5.250,00 246.431,00 

İran İthalat Miktarı Kg 580.000,00 2.142.000,00 2.384.000,00 868.000,00 780.000,00 6.754.000,00 

 İthalat Tutarı $ 974.399,00 3.728.368,00 8.456.320,00 3.376.579,00 1.271.285,00 17.806.951,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 500,00 20.000,00 128.500,00 0,00 149.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 1.250,00 75.080,00 393.357,00 0,00 469.687,00 

İsrail İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
İhracat Miktarı 

İthal
at 
Mik.
Kg 

Kg0,00 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00 80.000,00 

 
İhracat Tutarı $ 0,00 77.300,00 191.900,00 0,00 0,00 269.200,00 
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Suudi Arabistan İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 10.752.463,00 9.363.856,00 20.116.319,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 36.588.297,00 19.585.087,00 56.173.384,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 205.591,00 0,00 0,00 205.591,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 787.154,00 0,00 0,00 787.154,00 

Kuveyt İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 203.838,00 0,00 203.838,00 

BAE İthalat Miktarı Kg 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 

 İhracat Miktarı Kg 749,00 0,00 20.000,00 45.000,00 40.000,00 105.749,00 

 İhracat Tutarı $ 3.032,00 0,00 76.123,00 143.542,00 78.610,00 301.307,00 

Hindistan İthalat Miktarı Kg 0,00 136.000,00 0,00 334.075,00 0,00 470.075,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 321.596,00 0,00 1.324.737,00 0,00 1.646.333,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Çin İthalat Miktarı Kg 977.899,00 2.576.079,00 820.000,00 10.000,00 565.800,00 4.949.778,00 

 İthalat Tutarı $ 1.761.984,00 4.833.903,00 2.989.284,00 70.297,00 1.001.576,00 10.657.044,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Güney Kore İthalat Miktarı Kg 11.617.230,00 18.297.180,00 17.546.370,00 12.606.730,00 4.571.250,00 64.638.760,00 

 İthalat Tutarı $ 21.261.320,00 37.818.660,00 64.714.282,00 47.979.370,00 8.360.849,00 180.134.481,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 60.800,00 

Japonya İthalat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

 İthalat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 255.395,00 0,00 255.395,00 

 İhracat Miktarı Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 İhracat Tutarı $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Kaynak : TÜİK, 2019. 2018 ve 2019 yılı verileri geçicidir) 

 

Poliüretan esnek köpük (sünger) imalatında kullanılan bir diğer bileşen olan polieter poliollerde ithalat söz 

konusu olup, TDI’dan farkı son 5 yıllık dönemde artan değil azalan eğilim göstermesidir. Nedeni ise 

Türkiye’de poliol üretimi konusunda yerli tedarikçilerin ve imalat tesislerinin kurulumunu yapan 

mühendislik firmalarının bulunmasından dolayıdır. 

 

Tablo 29: 2015 – 2019 Yılları Arası “390720990000- Diğer Polieterler” İthalat ve İhracat Bilgileri (x1000 

USD) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

İthalat Miktarı Kg 30.422.728 32.616.761 30.967.063 27.272.209 24.517.397 145.796.158,00 

İthalat Tutarı $ 77.214.118 67.697.396 72.105.666 76.375.219 59.709.582 353.101.981,00 

İhracat Miktarı Kg 758.496 394.673 458.451 503.008 520.952 2.635.580,00 

İhracat Tutarı $ 1.939.127 1.297.159 1.662.193 1.878.679 1.593.630 8.370.788,00 

(Kaynak : TÜİK, 2019. 2019 yılı verileri geçicidir) 
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Poliüretan sünger imalatında kullanılan bir diğer poliol ise poliester/polyester poliollerdir.  Aynen polieter 

poliollerde olduğu gibi bu poliol türününde de yerli tedarikçiler bulunmakta olup, imalat tesislerinin 

kurulumunu yapan mühendislik firmaları söz konusudur. İthalat ve ihracat rakamları incelendiğinde 

miktarların denk olduğu ve son 2 yıl içerisinde ihracatın ithalatın önüne geçtiği görülebilir. 

 

Tablo 30: 2015 – 2019 Yılları Arası “390791900000 – Diğer Poliesterler” İthalat ve İhracat Bilgileri (x1000 

USD) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

İthalat Miktarı Kg 3.035.711 2.981.467 3.322.732 3.248.431 2.664.746 15.253.087 

İthalat Tutarı $ 6.246.960 5.805.461 6.964.492 7.154.227 5.649.663 31.820.803 

İhracat Miktarı Kg 2.791.996 1.881.488 675.558 485.487 565.020 6.399.549 

İhracat Tutarı $ 7.089.473 4.806.273 1.803.884 1.489.076 1.655.452 16.844.158 

(Kaynak : TÜİK, 2019. 2019 yılı verileri geçicidir) 

 

Raporun hazırlandığı dönemde Türkiye’de poliol üretimine yönelik imalatçıların bulunduğu ve bu konuda 

tesis kurulumu yapan mühendislik firmalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Ulaşılabilen firmalar aşağıdaki 

tablolarda listelenmiştir. 

Tablo 31: Türkiye’de Poliol Üretimi Yapan Firmalar 

Firma Ünvanı Şehir Üretim Konusu 

Senyap Kimya İstanbul Poliester Poliol, Polieter Poliol 

Briman Aksaray Poliester Poliol 

Kimpur İstanbul Poliester Poliol 

Osa Kimya İstanbul Poliester Poliol 

Pluskim İstanbul Poliester Poliol, Polieter Poliol 

İnnova Kocaeli Poliester Poliol 

Nuhpol Kocaeli Poliester Poliol, Polieter Poliol 

 

Tablo 32: Türkiye’de Poliol Üretim Tesisi Kurulumu Yapan Mühendislik Firmaları 

Firma Ünvanı Şehir Tesis Konusu 

Hakkı Arslan Makine Kocaeliİstanbul Polieter Poliol, Polyester Poliol 

Atılım Makine Kocaeli Polieter Poliol 

Öngün Makine İstanbul Polieter Poliol 

Hydro Kimya İstanbul Polyester Poliol 

Ekip Mühendislik İstanbulKocaeli Polieter Poliol, Polyester Poliol 

 

Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeleri daha iyi tespit edebilmek amacıyla TDI ve poliollerin 

kullanım alanları aşağıda detaylı şekilde ve başlıklar halinde açıklanmıştır. 
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4.1.1.1. Poliüreten Köpük (Sünger) Üretimi 

Dünya üzerinde üretilen TDI ve poliollerin büyük çoğunluğu poliüretan köpüklerin üretiminde kullanılır 

(yaklaşık %90).
26

 Poliüretan köpükler, sınırlı boyutta esneme ve geri şekil alma özelliğine sahip, açık hücre 

yapılı gözenekli poliüretanlardır. Halk arasında yaygın kullanımıyla “sünger” olarak bilinirler. Poliüretan 

köpüklerde kendi içinde esnek ve esnemeyen (sert) poliüretan köpükler (süngerler) olarak ayrılırlar. Esnek 

poliüretan köpükler, yataklarda, mobilyalarda konfor malzemesi olarak vazgeçilmezken, esnemeyen 

köpükler ise daha çok ısı ve ses izolasyonunda kullanılırlar.  

Plastik sanayinin alt dallarından biri olan poliüretan (PU) sektörü, poliüretanın yaşamın her alanında sıkça 

kullanmaya başlanmasıyla birlikte geleceğin sektörlerinden biri olarak anılmaya başlanmış olup, sunduğu 

rahatlık, konfor ve ekonomik avantajlar ile bundan böyle hayatımızda giderek artan bir oranda var olmaya da 

devam edecektir. 

Düşük ve orta yoğunluklu süngerler (13–50 kg/m³) slabstock teknolojisiyle sürekli hatlarda, yüksek 

yoğunluklu süngerler (40–80 kg/m³) ise kalıplama teknolojisiyle üretilmektedir.  

Kalıplama teknolojisiyle yapılan uygulamalarda poliol ve izosiyanat (genellikle MDI ya da TDI 

kullanılmaktadır) bir makine yardımıyla kalıba enjekte edilir. Reaksiyon sonucu oluşan köpük kalıbın şeklini 

alır ve esnek bir yapıda olur. Türkiye’de ve dünyada sünger üretiminin çok büyük bir yüzdesi Slabstock diye 

adlandırılan, sürekli blok üretim tekniği ile üretilmektedir. Bu teknikte ise hammaddeler yüksek hızla çalışan 

bir miksere pompalanarak sürekli ilerleyen konveyörler üzerine dökülür ve köpük oluşumu konveyörler 

üzerinde gerçekleşir.  

Slabstock teknolojili üretimde kullanılan diizosiyanatlar ise genellikle TDI izomerlerinin karışımıdır. Farklı 

uygulamalara göre 2,4 - Toluen Diizosiyanat ve 2,6 - Toluen Diizosiyanat’ın karışımları kullanılır. Güncel 

uygulamalara baktığımızda 80% 2,4 - Toluen Diizosiyanat, 20% 2,6 - Toluen Diizosiyanat izomerlerinin 

karışımı öncelikle kullanılmakta olup, bu karışım TDI 80 olarak adlandırılmaktadır. Sünger üretiminde 

kullanılan polioller ise üretilecek süngerlerin özelliğine göre değişmekte olup genellikle OH numarası 25–

100 ve moleküler ağırlığı 1000–6500 aralığında olan polieter poliollerdir.
27

 

Ülkemizde poliüretan köpük (sünger) üretimi yapan imalatçı kuruluşlar söz konusu olup, gerek Kayseri ili ve 

gerekse de ülke genelindeki tespit edilen üreticilerin listesi aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 33: Poliüretan Esnek Köpük (Sünger) Üreticileri 

Firma Adı Şehir Üretici Ünvanı Şehir Üretici Ünvanı Şehir Üretici Ünvanı Şehir 

Mitsan Sünger Kayseri Sanifoam İstanbul EMS Sünger İzmir Nova Sünger Sakarya 

Form Sünger Kayseri Birlik Sünger İstanbul İşbir Sünger-2 İzmir Marfom Sakarya 

Yaysün Kayseri Ersan Sünger İstanbul İşbir Sünger-1 Ankara Sünpor Sünger Sakarya 

Elit Sünger Kayseri Hakan Sünger İstanbul İşbir Sünger Ankara Ürosan Tekirdağ 

Yataş Sünger Kayseri Best Sünger İstanbul Püyol Sünger Ankara Çorlu Sünger Tekirdağ 

Tepe Sünger Kayseri Best Sünger İstanbul Mutlular Sünger Bursa Gold Fiber Tekirdağ 

Süntaş Sünger Kayseri İstanbul Sünger İstanbul BurFleks Bursa Safaş Kocaeli 

BTA Sünger Kayseri Gökpa Sünger İstanbul Yılmaz Sünger Bursa Martur/Polmar Kütahya 

Kayseri Sünger Kayseri Mega Foam İstanbul Lükser Sünger Bursa Baymel Poliüretan Gaziantep 

Reform Sünger Kayseri Arslan Sünger İstanbul TeknoTrim Sünger Bursa Ka-En Sünger Hatay 

Feba Sünger Kayseri Tekno Sünger İstanbul Duru Sünger Bursa  -  - 

Format Sünger Kayseri Arsfoam İstanbul Serra Sünger Bursa  -  - 

                                                 
26

 http://ect-center.com/blog-en/global-isocyanate-market 
27

 https://laselgroup.site123.me/pol%C4%B0%C3%9Cretan-ned%C4%B0r 
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Seyhan Sünger Kayseri AkustiFoam Sünger İstanbul Serra Sünger Eskişehir  -  - 

Bereket Sünger Kayseri Akuapol Sünger İstanbul Espol Sünger Eskişehir  -  - 

Kristal Sünger Kayseri Fomax Sünger  İstanbul Ensar Sünger Eskişehir  -  - 

    Europol Sünger İstanbul  -  -  -  - 

(Kaynak : Rapor Hazırlama Aşamasındaki Araştırma Çalışmaları Verileri, 2019) 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında ülkemizde 56 adet poliüretan esnek köpük (sünger) üreticisi olup, bunların 

15 tanesi Kayseri ilinde bulunmaktadır. Kayseri de bulunan üreticiler, kapasite anlamda ülkemizdeki en 

büyük esnek poliüretan köpük (sünger) imalatçıları arasındadır. Bu değer, poliüretan esnek köpüklerin 

(sünger) üretiminde kullanılan poliol ve TDI’a, ulusal düzeydeki üreticilerden daha önce yereldeki 

üreticilerin bile büyük ihtiyaç duyduğu bir girdi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Araştırma çalışmasında TDI ve poliol üreticilerine yönelik mevcut durum tespiti çalışmasında sünger 

üreticilerine yönelik anketler yapılmış, kullandıkları hammaddeler ve kapasitelerine yönelik soruların büyük 

kısmını yanıtsız bırakmışlardır. Gerek TÜİK ve gerekse de diğer kamu kuruluşların verilerinden hammadde 

kullanımına yönelik herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. İlgili çalışmaya ait raporun analiz sonuçları fizibilite 

dosyasının sonunda yer almaktadır. 

Raporun hazırlanma döneminde gerek hammadde kullanımı ve gerekse de poliüretan esnek köpük (sünger) 

kullanımına yönelik eğilimler hakkındaki somut veriler için konuyla ilgili GTİP kodları referans alınarak son 

5 yılın ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşılmıştır. Kullanılan GTİP kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Tablo 34: Poliüretan köpüklerle ilgili GTİP Kodları 

GTİP Kodu GTİP Açıklaması  

390950900000 Poliüretanlar-Diğer 

392113100000 Poliüretanlardan – Levha, yaprak, film, folyeler ve şeritler – Gözenekli, Esnek 

392113900000 Poliüretanlardan – Levha, yaprak, film, folyeler ve şeritler – Gözenekli, Diğer 

 

Yapılan veri analizi çalışmalarında son 5 yıla ait ithalat ve ihracat verilerine ulaşılmıştır. Bu tablolardaki 

veriler incelendiğinde hem ithalatta, hem de ihracatta düzenli şekilde artan bir yükselme olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 35: 390950900000 GTİP Kodlu “Poliüretan-Diğer” İhracat/İthalat Verileri 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

İthalat Değeri ($) 145.733.805,00 138.006.322,00 158.927.872,00 151.881.734,00 116.428.546,00 

İthalat Miktarı (kg) 49.905.581,00 48.402.014,00 53.350.277,00 44.110.966,00 38.468.341,00 

İhracat Değeri ($) 54.919.173,00 50.043.752,00 70.744.784,00 70.310.799,00 65.014.592,00 

İhracat Miktarı (kg) 21.480.059,00 21.333.961,00 26.258.978,00 23.356.453,00 25.527.320,00 

(Kaynak : TÜİK, 2019 Verileri geçicidir) 

 

Aynı şekilde; “392113100000 - Poliüretanlardan – Levha, yaprak, film, folyeler ve şeritler – Gözenekli, 

Esnek” ile “392113900000 Poliüretanlardan – Levha, yaprak, film, folyeler ve şeritler – Gözenekli, Diğer” 

kodlu GTİP numaralarından elde edilen aşağıdaki tablolarda da, poliüretan esnek köpük (sünger) kullanımına 

olan talebin düzenli şekilde arttığı görülmektedir. 
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Tablo 36: 392113100000 GTİP Kodlu “Poliüretanlardan – Levha, Yaprak, Film, Folyeler ve Şeritler – 

Gözenekli, Esnek” İhracat/İthalat Verileri 

  2015 2016 2017 2018 2019 

İthalat Değeri ($) 32.751.912 34.802.626 37.832.787 36.304.954 18.696.730 

İthalat Miktarı (kg) 7.962.839 10.180.881 10.741.385 10.833.953 6.243.348 

İhracat Değeri ($) 18.746.554 23.272.530 24.010.307 29.755.919 31.144.066 

İhracat Miktarı (kg) 5.790.792 8.601.313 9.232.687 10.561.028 12.302.164 

(Kaynak : TÜİK, 2019 Verileri geçicidir) 

 

 

Tablo 37: 392113900000 GTİP Kodlu “Poliüretanlardan – Levha, Yaprak, Film, Folyeler ve Şeritler – 

Gözenekli, Diğer” İhracat/İthalat Verileri 

  2015 2016 2017 2018 2019 

İthalat Değeri ($) 9.726.091 8.184.269 9.773.021 13.004.463 10.307.800 

İthalat Miktarı (kg) 1.768.698 1.216.511 1.699.618 1.826.449 1.478.274 

İhracat Değeri ($) 10.392.245 6.879.302 8.593.279 7.289.503 7.121.470 

İhracat Miktarı (kg) 2.693.960 1.528.520 2.176.484 1.929.579 2.354.133 

(Kaynak : TÜİK, 2019 Verileri geçicidir) 

 

Tablolarda yer aldığı gibi, bölgede ve yurt içinde poliüretan köpüklere yönelik artan talep, pazarın 

önümüzdeki yıllarda sürekli büyüme kaydetmesine yol açacaktır. PU esnek köpükler, tüketim malları, 

otomotiv, inşaat, mobilya ve yatak takımları ve sağlık hizmetleri gibi farklı endüstrilerde giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Bu artan kullanımlar, yurt içinde orta ve uzun vadede TDI ve poliol pazarının büyümesini 

pozitif yönde etkileyecektir. 

Poliüretan esnek köpüklere olan ilgi dünya genelinde de yoğundur. Pazarın 2018'de 54,19 milyar ABD dolar 

düzeyinde olduğu ve 2018-2023 arasında Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (CAGR)’ın % 8,36 düzeyinde 

seyrederek 2023 yılında 79,77 milyar ABD dolarına ulaşacağı uluslararası projeksiyonlarda yer almaktadır. 

Poliüretan köpük pazarının bu denli büyüme eğilimi göstermesi yatak, mobilya, otomotiv ve inşaat 

sektörlerindeki artan talep ile ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki yeni altyapı geliştirme yatırımlarının 

artmasından kaynaklandığı görüşü ağır basmaktadır.  

Türüne bağlı olarak, poliüretan köpük pazarı sert köpük, esnek köpük ve sprey köpük olarak 

ayrılmıştır. Hindistan, Çin ve Malezya gibi ülkelerde otomotiv endüstrisinden gelen esnek poliüretan köpük 

talebinin artması, poliüretan köpük pazarının büyümesine neden olmaktadır. 2018-2023 yılları arasında 

global ölçekte poliüretan esnek köpük (sünger) pazarının Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkeleri 

(Çin, Hindistan, vb) olması beklenmektedir.
28

 

Aşağıdaki harita 2019-2024 yılları arasında poliüretan esnek köpük (sünger) pazarının dünya genelindeki 

yoğunlaşmasını göstermektedir. 
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Şekil 12: 2019-2024 Yılları Arasındaki Poliüretan Esnek Köpük (sünger) Pazarının Dünya Genelindeki 

Yoğunlaşması (Kaynak : Mordor Intelligence, Polyurethane Market) 

4.1.1.2. Ev ve Ofis Mobilyası ile Yatak Üretimi 

Türkiyede mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde 

toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Bursa, Kayseri, 

Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanmaktadır.
29

 

Türkiye’nin mobilya ihracatının %18,7’sini tek başına yapan Kayseri, ülkemizin en önemli mobilya üretim 

ve ihracat merkezi durumundadır.
30

 

Türkiye’de mobilya üretimi yapan binden fazla firma bulunmaktadır. Sadece Kayseri OSB içinde doğrudan 

mobilya imalatı yapan 224, Ansimod’a 44, İMOS’a 238, Kaymos’a 134, Mobder’e 27, Mobilyacılar 

Derneği’ne 56, Mobsad’a 42 ve Omsiad’a 75 mobilya firması kayıtlıdır. 

Mobilya ve yatak üretimi, poliüretan esnek köpük (sünger) kullanımının en yoğun olduğu sektörlerdir. Bu 

alandaki artan imalat, sünger üretimini ve dolayısıyla TDI ve poliol tüketimini (ihtiyacını) bağımlı ve doğru 

orantılı bir şekilde tetikleyerek artırmaktadır. Mobilya ve yatak sektörlerindeki eğilimlerin somut takibini 

yapabileceğimiz indikatörler, yine bu sektörlere yönelik GTIP kodları üzerinden yapılan araştırma verileri 

olup ilgili kodların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Tablo 38: Mobilya ve Yatak Sektörlerine Ait GTIP Kodları 

GTİP Kodu GTİP Açıklaması  

940410000000 Şilte Mesnetleri 

940421100000 Gözenekli Kauçuktan Yataklar 

940421900000 Plastik Maddelerden Yataklar 

940429100000 Metal Yaylı Yataklar 

940429900000 Diğer Maddelerden Yataklar 

940430000000 Uyku Tulumları 

940490100000 Diğerleri-Kuş Tüyüyle Dolduruluş Olanlar 

940490900000 Diğerleri-Diğer Maddelerle Doldurulmuş 
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940320200000 Karyolalar 

940110001000 
Sivil Hava Taşıtları İçin Oturmaya Mahsus 
Mobilyalar (Deriyle Kaplanmamış) 

940110009000 
Diğer Hava Taşıtları İçin Oturmaya Mahsus 
Mobilyalar 

940120000000 
Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Türden 
Oturmaya Mahsus Mobilyalar 

 

Türkiye her yıl ihracat oranlarını yükselterek, dünya mobilya ihracatında 2018 yılı itibariyle 15. sırada yer 

almayı başarmış ve 2018 yılında belirtilen 4 GTİP grubunda toplamda yaklaşık 2.7 milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Tablo 39: GTİP Kodların Göre Yıllar İtibariyle Mobilya ve Yatak İhracatı ($) 

GTİP Açıklama 2016 2017 2018 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 787.598.275 849.980.560 965.305.313 

9402 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte kullanılan mobilyalar, 
berber koltuklar vb; bu eşyaların aksam ve parçaları 

32.150.732 36.901.932 44.038.590 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1.281.241.450 1.305.118.792 1.488.507.349 

9404 
Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası vb eşya (şilteler, yorganlar, 
diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar vb) 

132.803.678 168.404.806 198.728.323 

TOPLAM 2.233.796.151 2.360.408.107 2.696.581.593 

(Kaynak: TÜİK,2019) 

 

Yukarıdaki tabloda son 3 yıla ait ihracat rakamları sürekli artan bir eğilim göstermekte olup, sünger üretim 

miktarının ve dolaylı olarak da TDI ve poliol gibi hammaddelerin tüketimini de bağımlı bir şekilde 

artırmaktadır. 

Raporun hazırlanma aşamasında yaptığımız tespitlerde ülke genelinde 38 yatak üreticisinin olduğu ve bunun 

da 8 tanesinin Kayseri de bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 40: Türkiye’deki Yatak Üreticileri 

Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir 

Sabah İstanbul İşbir Yatak Ankara Yaysan Yatak Kütahya 

Altınyatak İstanbul Yataş - 2 Ankara Sünpor Yatak Sakarya 

İDAŞ-1 İstanbul Pony Yatak Ankara Proyat Yatak Denizli 

Yatsan İstanbul Sünsa Yatak Ankara Ergo Yatak Çankırı 

Jowat İstanbul WellMatt İzmir - - 

Visco Yatak İstanbul Fillego İzmir - - 

Pofuduk Yatak İstanbul Bambi Yatak İzmir - - 

Visco Love Yatak İstanbul Tempur Yatak İzmir - - 

Lateksya Yatak İstanbul İzdaş Yatak İzmir - - 

BRN yatak Kayseri SPM Yatak İzmir - - 

Monessa Kayseri Niron Yatak İzmir - - 
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Yataş - 1 Kayseri İDAŞ-2 Bursa - - 

Viskay Yatak Kayseri Derman Yatak Bursa - - 

Kaybed Yatak Kayseri Duralli Yatak Bursa - - 

Bera Yatak Kayseri Rosella Yatak Konya - - 

İnnova Yatak Kayseri Ferman Konya - - 

Bellona Yatak Kayseri Yitaş Konya - - 

 

4.1.1.3. Kimyasal Hammadde İthalatçıları 

Ülkemizde üretimi bulunmayan ve ithal ara malı konumunda bulunan birçok kimyasal hammaddeler, bu 

hammaddeleri girdi olarak kullanan üreticiler (sünger ve mobilya gibi) tarafından doğrudan ithal edilebildiği 

gibi ithalatçı firmalar tarafından da tedarik edilerek ülkemize girişi yapılmakta ve imalatçı firmalara satış ve 

dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Rapor hazırlama sürecinde yapılan araştırmalarda TDI ve poliollerin 

ithalatını yapan 30 kadar firma olduğu tespit edilmiştir. Bu ithalatçılara yönelik liste aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 

Tablo 41: TDI ve Poliol İthalatı Yapan İthalatçı Kuruluşlar 

Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir 

Derkim İstanbul Yılmaz Kimya İstanbul 

Purepol İstanbul Leba Kimya İstanbul 

Flokser Kimya İstanbul Surin Trade İstanbul 

Kimteks Kimya İstanbul Aleph Trade İstanbul 

Purotto Kimya İstanbul As Kimya İstanbul 

FS Foreign Trade İstanbul Mavi Kimya İstanbul 

Soditaş İstanbul Purotto İstanbul 

O Kimya İstanbul Kimteks İstanbul 

KTM Kimyevi Maddeler İstanbul Proper Kimya İzmir 

Sayman Kimyevi Maddeler İstanbul Deba Kimya İzmir 

Işık Kimya İstanbul Elkim Petrokimya İzmir 

Pluskim İstanbul Mirdis Kimya İzmir 

Apeks Grup İstanbul Fe Kimyevi Malzemeler İzmir 

Fasa Kimya İstanbul Ata Kimya Ankara 

Purepol İstanbul Bahes Kimya Ankara 

 

4.1.1.4. İthalata Bağımlılık 

Türkiye ekonomisi gelişme sürecinde olan bir ekonomidir. Gelişme sürecinde olan ülkelerin temel 

makroekonomik hedeflerinden birisi kaynaklarını tam ve etkin kullanarak üretim kapasitesini ve milli gelir 

düzeyini arttırmak, ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlamaktır. Bir ülkenin kalkınmasında ve uluslararası 
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rekabet gücü kazanmasında sanayi politikalarının, dolayısıyla sanayi sektörünün önemi büyük olup, refah 

seviyesinin ve kalkınmanın önemli belirleyicilerinden birisidir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış açıkların artmasının nedenlerinden biri; imalat sanayinin giderek 

artan oranlarda ithalata ve ithal girdilere bağımlı olmasıdır.31
 

İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı 

ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk 

oluşturmaktadır.  

Hem cari işlemler açığını azaltmak hem de ihtiyaç duyduğumuz yüksek büyüme oranlarını korumak için 

üretimde, özellikle ara malı üretiminde yerli katkı oranını yükseltmek gerekliliğin ötesinde artık bir 

zorunluluk halini almıştır. Türkiye’nin sahip olduğu üretim kapasitesini kullanması, yıllarca ticarette dışarıya 

olan bağımlılığını azaltması ve en önemlisi de ekonomiye yönelik dışarda oluşturulan manipülasyonların 

etkisiz hale getirilmesi için yerlileştirme hayati derecede önemlidir.
32

 

Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. TDI ve poliolün ülkemize girişlerindeki yaşanan sorunların giderilmesi durumunda, 

problemlerin azalmasını mümkün kılacaktır. Ancak, üreticilerimiz ülkeler ve hükümetler arasında yaşanan 

veya yaşanacak ticaret savaşları gibi sürtüşmelerin etkisiyle sürekli diken üstünde bulunmaya devam 

edecektir. Bu durum, bu hammaddelerin tedariği konusunda dışa bağımlı olan ülkemizi ve bu hammaddeleri 

kullanan üretici ve tüketicileri sürekli olarak rahatsız edeceği gibi, ülkemiz kaynaklarının sömürülmesine de 

fırsat vermektedir.  

Önemli kırılmaların yaşandığı küresel ekonomik ve jeopolitik atmosferde Türkiye, “yerli ve milli üretim” 

vurgusuyla ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girmiştir. Döviz kurları üzerinden Ülkemiz ekonomisine 

karşı oluşturulan spekülasyonlar, birçok konudaki hammadde ve ara malı tedariği konusunda karşımıza 

çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmanın zamanının 

geldiğini, ithal yoluyla tedarik edilen birçok hammadde ve ürünün artık yerli ve milli üretimle tedarik 

edilebilir, hatta ihraç edilebilir hale getirilmesi gerektiğini şiddetli şekilde hatırlatarak uyarmaktadır. 

TDI ihtiyacı ile ilgili elde edilen araştırma bulgularında, ithalata olan bağımlı olduğumuzu gösteren bilgilere 

yer verilmiş olup, her geçen gün hayatımıza daha fazla giren poliüretan esnek köpüklerden dolayı TDI 

ihtiyacının artacağı, hem yerel ölçekte, hem de küresel ölçekte ihtiyacın şiddetlenerek arttığı ifade edilmiştir.  

TDI ithalatı/ihracatını gösteren tablolar incelendiğinde, son 5 yıllık zaman dilimindeki (2019 geçici verileri 

dahil) toplam ithalat tutarının ($) toplam ithalat miktarına (kg) bölünmesiyle ortalama girdi fiyatının 2,52 

$/kg olduğu, aynı yöntemle ihracat hesaplandığında ise birim fiyatının 3,25 $/kg’e yükseldiği görülmektedir. 

Bunun anlamı, TDI üretiminin yerli imkanlarla üretilebilir hale gelmesi durumunda, bir taraftan ithalata olan 

bağımlılık azaltılırken, diğer taraftan da girdi fiyatından daha yüksek bir fiyattan ihracat yapılabileceğinden 

dolayı ekstra ekonomik kazanım sağlanmış olunacaktır. 

 

4.1.1.5. Hammadde Arzında Yaşanan Sorunlar  

TDI (Toluen diizosiyanat), ağırlıklı olarak sünger, mobilya, yatak, araba koltuk ve direksiyonu, hava 

filtreleri, araç ön paneli, ambalaj malzemesi, esnek köpük imalatı, kaplamalar, macunlar, boya imalatı, 

yapışkanlar, elastomerler ile poliüretan üretiminde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Yakın geçmişte, 

dünyadaki önemli üreticilerden biri olan Bayer’in üretimi belirli bir süre durdurması ve yine bir başka önemli 

üretici olan BASF’ta çıkan yangın, sünger hammaddesi olan TDI hammaddesinin piyasaya arzında sıkıntılar 

ortaya çıkmasına sebep oldu ve bu sıkıntılar Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde etkiledi. Bu 

süreci fırsat bilen Çinli ve Koreli TDI üreticileri de fiyatları artırmasıyla birçok sektörü yakından ilgilendiren 

TDI’in fiyatlarında fahiş artışların yaşanmasına ve global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına neden 

oldu. Önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı olan 
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mobilya sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim olmuştur. 

 

4.1.2. Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi 

Raporun bu bölümünün baş kısımlarında TDI ve poliolden elde edilen ürünlere olan talebin gün geçtikçe 

arttığı, adeta hayatımızdan çıkmamacasına ve artarak günlük yaşamımızda kullanılmaya devam ettiği, ayrıca 

bu artan trendin salt ülkemize ait olmadığını dünyadaki trendin ülkemizdeki eğilimlerden daha yüksek 

olduğu ifade edilmişti.  

Ülkemiz özellikle TDI üretimi/tedariği konusunda tamamen ithalata bağımlı durumda olup, yerli herhangi bir 

üretici bulunmamakta, dolayısıyla ihtiyaç olan tüm TDI’nin yurtdışından gelmektedir. Hal böyle olunca 

TDI’in ithalat verileri, talep düzeyi hakkında ve geçmişten bugüne kadarki talebin büyüme eğilimi hakkında 

çok net ve somut bir bilgiyi ortaya çıkarmaktadır. 

Aşağıdaki grafikte 2009 yılından 2019 yılına kadar yapılmış olan TDI ithalat miktarları yer almaktadır. 

Grafik incelendiğinde 2009 yılından bu zamana kadar geçen sürede TDI’a olan talep %62,94 oranında artış 

göstermiştir diyebiliriz (2019 Yılına ait TÜİK verileri geçicidir). 

 

 
Şekil 13: 2009 - 2019 Yılları Arası TDI İthalat Miktarları (TÜİK, 2019) 

 (2019 Yılı verileri geçicidir) 
 

Poliol talebinde düzeyindeki durum TDI’dan biraz daha farklılık arz etmekte ise de, ithalat genel olarak bir 

artış söz konusudur. Aşağıdaki grafikte, 390720990000- Diğer Polieterler’in 2000-2019 Yılları arasındaki 

ithalat miktarları gösterilmekte olup, son birkaç yıl dışında sürekli artan bir eğilim mevcuttur. Son yıllarda 

düşüş trendinde görünmesinin nedeni, poliol üretimi konusunda yerel üreticilerin de artık bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. 390720990000- Diğer Polieterler’in 2000-2019 yılları arasındaki talep değişimi %880 

düzeyindedir. 
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Şekil 14: 2000 - 2019 Yılları Arası “390791100000–Poliester Polioller” İthalat Miktarları (TÜİK, 2019) 

(2019 Yılı verileri geçicidir) 

 

Poliester poliollerden olan bir diğer poliol ise, “390791900000–Poliester” kodlu polioldür. Bu hammaddeye 

yönelik artan bir talep büyümesi söz konusudur. 2006-2007 yıllarında en yüksek düzeyine ulaşan ithalat, son 

3 yıllık süre de düşüş eğilimine girmiştir. 2000 yılına göre %117,47 düzeyinde bir talep büyümesi verilerden 

anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil 15: 2000-2019 Yılları Arası “390791900000–Poliester Polioller” İthalat Miktarları (TÜİK, 2019) (2019 

Yılı verileri geçicidir) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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4.1.3. Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler 

TDI ve poliollerle ilgili ülkemizde arz açığı olup yıllık ortalama 50.000 ton TDI, 30.000 ton polieter poliol, 

7.000 ton polyester poliol ithalatı yapılmaktadır.  

Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili talep büyümesini tetikleyen poliüretan köpük (sert veya esnek 

sünger) talebine olan yoğun beklentiler ve kullanım alanlarının sürekli olarak genişlemesidir. PU esnek 

köpükler, tüketim malları, otomotiv, inşaat, mobilya ve yatak takımları ve sağlık hizmetleri gibi farklı 

endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu artan kullanımlar, yurt içinde orta ve uzun vadede TDI 

ve poliol pazarının büyümesini pozitif yönde etkileyecektir. 

Araştırmalarda ulaşılan verilerden hareketle poliüretan esnek köpük (sünger) üretiminde 56, mobilya 

üretiminde 1000’den fazla, yatak üretiminde 38 ve kimyasal ithalatçısı olarak 27 işletme talebin oluşmasında 

ve sürekli olarak gelişmesinde etkili olmaktadır. 

Poliüretan esnek köpüklere olan ilgi dünya genelinde de yoğun olup, 2018-2023 arasında Yıllık Ortalama 

Büyüme Oranı (CAGR)’ın %8,36 düzeyinde seyrederek 2023 yılında 79,77 milyar ABD dolarına ulaşacağı 

uluslararası projeksiyonlarda yer almaktadır. 

 

4.1.4. Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları 

Mevcut kapasite ve geçmiş yılların kapasite kullanım oranlarını belirlemeye yönelik, TDI ve poliol 

üretimiyle ilgili gerek TÜİK ve gerekse de T.C. Merkez Bankası verilerinde doğrudan ve somut 

üretim/kapasite bilgilerine ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmalarda “Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin 

İmalatı” ve “Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” sektörlerine yönelik genel ölçekli kapasite kullanım 

bilgileri söz konusudur. Buna göre, son 10 yıla ait ortalama kapasite kullanım bilgileri bu iki sektör için 

aşağıdaki tablolarda ifade edilen şekildedir. 

 

Tablo 42: İlişkili Olabilecek Sektörlerdeki Kapasite Kullanım Oranları - % (KKO) 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı 

76,4 76,9 79,2 76,0 78,7 77,3 79,0 80,5 82,7 81,3 

Kauçuk ve plastik ürünlerin 
imalatı 

72,7 75 75,1 73,0 73,8 74,4 73,7 74,4 78,6 74,2 

(Kaynak : TCMB, 2019) 

 

TDI ve poliollerin poliüretan esnek köpük şeklinde mobilya ve yatak üretiminde en yoğun olarak kullanıldığı 

bilgisini daha önce paylaşılmıştı. Buna göre T.C. Merkez Bankası verilerinde “Mobilya ve Yatak Üretimi” 

ne yönelik kapasite bilgileri de aşağıdaki tabloda verilen şekildedir. 

 

Tablo 43. : Mobilya ve Yatak İmalatı Kapasite Kullanım Oranları (%) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ocak 61,17 57,12 63,97 68,63 68,67 67,97 69,51 70,77 71,00 72,41 72,22 73,85 

Şubat 67,41 58,19 66,11 67,74 69,33 70,07 70,07 71,00 70,51 69,69 73,85 75,56 

Mart 66,94 58,49 67,96 68,37 69,63 72,13 70,86 70,56 69,99 72,76 73,67 74,32 

Nisan 65,25 59,53 68,73 71,23 73,04 72,29 72,22 70,90 71,22 75,07 74,50 75,02 

Mayıs 67,80 69,56 72,85 72,01 69,23 74,11 71,30 71,32 70,87 76,37 73,57 75,54 

Haziran 74,62 74,34 72,87 73,88 70,76 71,60 73,47 73,39 71,33 75,48 74,07 76,46 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 4 Sayfa | 60 

 

Temmuz 69,64 72,48 74,57 75,15 72,57 72,72 72,73 73,15 71,49 76,25 73,86 75,31 

Ağustos 69,19 69,29 69,26 75,55 68,69 72,97 72,87 73,03 70,90 76,77 74,44 76,21 

Eylül 69,06 71,39 72,45 75,13 71,22 72,68 73,92 73,52 73,27 74,84 73,47 74,74 

Ekim 62,43 69,36 71,44 74,35 70,74 72,43 73,91 73,61 72,82 75,15 72,50 75,62 

Kasım 65,77 67,13 72,46 73,28 70,97 72,68 72,74 73,28 72,35 74,27 72,97 76,73 

Aralık 63,80 65,54 69,25 71,29 69,47 71,74 71,73 72,23 71,55 72,98 72,67 
 

(Kaynak : TCMB, 2019) 

 

Yukarıda yer alan her iki tablodaki verilerden hareketle bu 3 sektörün kapasite kullanım oranları aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 44: TDI ve Poliol Kullanılan Sektörlerdeki Ortalama Kapasite Kullanım Oranları (%) 

Sektörler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Yıllık 
Ortalama 
Kapasite 

Kul. Oranı 

Yıllık 
Sektörler 

Ortalaması 

((a+b+c)/3) 

Kimyasalların ve 
Kimyasal Ür. İmalatı 

81,30 82,70 80,50 79,00 77,30 78,70 76,00 79,20 76,90 76,40 78,80 (a) 

% 75,00 Kauçuk ve Plastik 
Ürünlerin İmalatı 

74,20 78,60 74,40 73,70 74,40 73,80 73,00 75,10 75,00 72,70 74,49 (b) 

Mobilya ve Yatak 
İmalatı 

70,16 72,22 70,36 71,95 72,11 72,23 71,44 74,34 73,48 69,11 71,74 (c) 

(Kaynak : Yıllara sari veriler TCMB’den alınmış olup, hesaplamalar varsayımlardan hareketle yapılmıştır) 

 

 

 

4.2. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini 

4.2.1. Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu ve Talep Tahminleri İle İlişkisi 

Kayseri İli’nin de içinde olduğu TR72 Düzey2 Kayseri-Sivas-Yozgat bölgesinin kalkınmasına yönelik 

sektörel, ulusal ve bölgesel politika ve programlar bulunmakta olup, bu programlarda fizibilite konusuyla 

ilgili destekleyici ifadelere, strateji ve hedeflere de yer verilmiştir. Bu anlamdaki strateji, politika ve 

programların fizibilite konusuyla ilişkileri aşağıdaki tabloda ayrıntılandırılmıştır (İlgili tablo raporun 

“3.Projenin Arka Planı” bölümünde daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

 

Tablo 45: Yatırım Konusunun Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlarla İlişkisi 

Plan & Doküman Adı Hazırlayan Kuruluş 

On Birinci Kalkınma Planı 2019 - 2023 Cumhurbaşkanlığı 

Rekabetçi üretim ve verimlilik 

 Bu kapsamda verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin hızlandırılması ve 

istikrarlı büyümenin dinamiği olarak değerlendirilen imalat sanayiinde yapısal dönüşümün 

sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, imalat 

sanayii sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin 

karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda aşağıdaki 

öncelikli sektörler belirlenmiştir. • Kimya • İlaç-tıbbi cihaz • Makine-elektrikli teçhizat • 

Otomotiv • Elektronik • Raylı sistem araçları 
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Öncelikli Sektörler (Kimya Sektörü) 

 Kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği, 

sürdürülebilir, ileri teknoloji kullanan, koordineli yatırımların yapılması ve böylece ülkemizin 

ithalat bağımlılığının azaltılması, sektörün dünya üretim ve ihracatındaki payının artırılması 

temel amaçtır. 

 Kimya sektöründe; ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına 

duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacaktır. 

 Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata 

geçirilecektir. 

Orta Vadeli Program 2018 - 2020 Kalkınma Bakanlığı 

İmalat Sanayii ve Madencilik 

 Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin yatırımcılara tanıtımına ağırlık verilecek, başta petrokimya 

sektöründe olmak üzere büyük ölçekli stratejik yatırımlar desteklenecektir. 

Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı 2019-2021 Cumhurbaşkanlığı 

 Doğrudan İlişkilendirilmiş Bir Strateji veya Plan/Faaliyetten Bahsedilmemiştir 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 - 2023 Kalkınma Bakanlığı 

Devlet desteklerinin ulusal kalkınma yanında bölgesel gelişme hedefine de hizmet etmesi 

 Teşvik sistemi bölgesel gelişme politikaları doğrultusunda sektörel ve bölgesel açıdan daha 

hassas hale getirilecek, yerel potansiyeli değerlendirecek ve bölgesel uzmanlaşmayı teşvik edecek 

şekilde uygulanmasına devam edilecektir. Uygulamada yerindenlik esas alınacaktır. 
Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 

 Gelişmiş bölgelerde ajans destekleri ağırlıklı olarak geri dönüşü olan destek uygulamalarına 

yönlendirilecektir. 

 

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi  2019 - 2023 Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi 

 Türkiye’nin odak sektörleri olarak belirlenen kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, 

raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay 

sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri belirlenecektir.  
Rekabet Öncesi İş Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları 

 Savunma ve havacılık, elektrikli otomobil, petrokimya, iletişim teknolojileri gibi stratejik 

kümelerin kurulması ve desteklenmesi amaçlanmaktadır 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

 Ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılarak cari açığın azaltılması 

amaçlanmaktadır. Onbirinci Kalkınma Planında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki 

kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, 

elektrik-elektronik, havacılık ve uzay sektörleri odak sektörler olarak belirlenmiştir 
Katma değeri, teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesini artırmak ve ara malı girdilerinde ithalat 

bağımlılığını azaltmak için orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli üretimine Ar-Ge ve 

yatırım teşviği sağlanacaktır. 

TR72 Bölge Planı 2014-2023 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Eksen1. Rekabet edebilirlik 

 İmalat Sanayiinin Geliştirilmesi : Katma değeri yüksek yenilikçi ve stratejik sektörel oluşumlar 

desteklenecektir. 

 Geleneksel Sektörlerin Geliştirilmesi  (Tarım Hayvancılık ve Madencilik) : Bölgede endüstriyel 

hammaddelerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır 
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TR72 Bölgesel Yenilik Stratejisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Doğrudan İlişkilendirilmiş Bir Strateji veya Plan/Faaliyetten Bahsedilmemiştir 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Stratejik Planı 2015 - 2019 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

 Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artmasına Katkı Sağlanması 

 Bölgeye Yapılan Yatırımların Artırılması 

(Dolaylı Bir İlişki Söz Konusudur) 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2017-2020 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü 

Kayseri Bölge ve Çevre : 

 Kayseri bölgesinde istihdama katkı, katma değerli dönüşüm, Ar-Ge ve Sosyal Sorumluluk 

projelerinde öncülük edilmesi 
(Dolaylı Bir İlişki Söz Konusudur) 

 

Dokümante edilmemiş olsa da bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya yönelik kamu kuruluşu, sivil 

toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarında geleceğe yönelik hedef olarak belirledikleri bazı önemli kilometre 

taşları da araştırmalarda bulgu olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bulgular, fizibilite konusunun 

büyüme senaryoları arasında yer alabileceği için aşağıda maddeler halinde zikredilmiştir : 

 1 Milyon 250 bin m³’lük sünger üretimi ile Türkiye poliüretan sünger sektörünün en büyüğü konumunda 

olan Form Sünger, mobilya, otomotiv, uyku, tekstil, paketleme ve izolasyon sektörlerine hizmet 

vermekte, 43 ülkeye ihracat yapmaktadır. Form Sünger, 2015 yılında 37.000 ton hammadde tüketimi 

gerçekleştirmiş olup, bu rakam ülke genelinde poliüretan sektöründe sarf edilen hammaddenin %30’ una 

denk gelmektedir ve bu oran tüketim anlamında PU sünger sanayinde en yüksek orandır.
33

 

 Mobilya, otomotiv, tekstil, savunma sanayii, yat sektörü gibi alanlara sünger üretimi yapan Serra Sünger, 

Eskişehir OSB’de 90 bin metrekarelik alanda geçen yıl başladığı inşaat çalışmalarını bu yıl 

tamamlayarak üretime geçmeyi planlıyor. Büyüme kararı aldıktan sonra ilk etapta 25 bin metrekarelik 

alanda üretime başlayacaklarını, Nisan ayı ortasında İnegöl’deki fabrikadan gönderecekleri süngerlerin 

kesimine yeni fabrikada başlayacaklarını, yılın ikinci yarısında da tam kapasite üretime geçeceklerini 

belirten Serra Sünger yetkilileri, toplam yatırım tutarının 20 milyon lira olarak belirlediklerini kaydetti. 

Ayrıca Serra sünger, Türkiye pazarında %15 pazar payına sahip olduklarını belirterek, Eskişehir 

fabrikasının kapasitesinin Bursa tesisinin iki katı büyüklükte olacağını, yeni fabrikayla birlikte sektör ve 

ürün çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.
34

 

 Mobilya imalatı sanayi için strateji ve politikalar başlığı altında öncelikle sektörün değer zincirini temel 

alan 11 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu stratejik hedefler aşağıda sunulmaktadır. 

o Yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi,  

o Yan sanayinin geliştirilmesi, 

o Organize sanayi bölgelerinde toplulaşma, 

o İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, 

o Tasarım ile ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve markalaşma, 

o 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat yapılması, 

o Finansman ve sermaye olanaklarının artırılması, 

o Küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi, 

o Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, nitelikli işgücü açığının kapatılması, nitelikli işgücü istihdamının 

artırılması, 

o Haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, 

o Test, ölçme, laboratuvar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi.35 

 

                                                 
33

 http://www.erciyesanadolu.com/p/52_form-sunger-ve-yatak-sanayi-ve-ticaret-as.aspx 
34

 https://www.dunya.com/sirketler/20-milyon-lira-yatirimla-039sunger039de-buyuyecek-haberi-241951) 
35

 İSO, Mobilya İmalatı Sanayii, 2015 

https://www.dunya.com/sirketler/20-milyon-lira-yatirimla-039sunger039de-buyuyecek-haberi-241951
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4.2.2. Talebin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

Toluen diizosiyanat (TDI) ve polioller (polieter ve polyester); mobilya, yatak ve otomobil sektöründe 

poliüretan esnek köpük (sünger) olarak, yine otomotiv sektöründe direksiyon, ön panel, hava filtreleri olarak, 

inşaat sektöründe yalıtım ve sızdırmazlık malzemesi olarak, bununla birlikte halı altlığı, ayakkabı tabanları, 

boya imalatı yapıştırıcılar (UV ve diğer yapıştırıcılar), kaplamalar, macunlar ve elastomerlerin üretiminde 

doğrudan ve ortak (birlikte) kullanılan kimyasallardır. Ayrıca TDI’ın aynı zamanda katı roket yakıtlarının 

önemli bileşenlerinden biri olduğu ve yeni nesil kompozit bir roket yakıtı olarak kullanılabileceği de 

literatürlere konu edilmektedir. 

Bu kimyasalların bu kadar fazla üründe kullanımları ve bu ürünlerin de kullanım alanlarının her geçen gün 

genişlemesi, doğal olarak TDI ve poliollere olan talebin de istikralı bir şekilde büyümesine neden 

olmaktadır. 

Bu istikrarlı büyüme küresel ölçekteki talep gelişim potansiyelinin pozitif yönde (talep yönünde) değişim 

göstereceğine işaret etmektedir. Benzer bir büyüme potansiyeli, dünya ile entegre olan ülkemiz pazarları için 

de varsayım olarak kabul edilebilecek bir talep gelişim potansiyeline işaret etmektedir. Küresel ölçekteki bu 

pozitif gelişim potansiyelini destekleyici veriler, sektörün öncü ülkelerinde (Almanya, ABD vb.) yapılan 

pazar analizler çerçevesinde kaynaklarda yer alan açıklamalara başlıklar halinde aşağıda yer verilmiştir:  

 

4.2.2.1. Esnek Köpük Pazarının Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

TDI ve poliollerin en yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel alan hiç şüphesiz ki poliüretan esnek köpük 

(sünger) imalatıdır. Poliüretan esnek köpüklerle ilgili detaylar raporun ilgili bölümlerinde 

ayrıntılandırılmıştır. Esnek köpükler birden çok sektörde (alanda) kullanımları söz konusudur. Mobilya, 

yatak, otomotiv (koltuk, vb), inşaat (yalıtım, sızdırmazlık, vb) gibi birçok alanda farklı esnek köpükler (sert 

veya esnek halde) yoğun şekilde kullanılmakta olup, talep sürekli artmaktadır. Artan esnek köpük ihtiyacı 

TDI ve poliol üretimini yönlendiren en önemli faktördür. 

Raporun hazırlanma sürecinde poliüretan köpüklerin (esnek veya sert) kullanımıyla ilgili ulaşılabilen pazar 

verileri (sektör gözetmeksizin) aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

 Otomotiv koltuklarının imalatında TDI uygulaması talebinin artmasının, önümüzdeki 5 ila 6 yıl içinde 

(2019 – 2026) güçlü bir büyüme gözlemleneceği beklenilmektedir.
36

 

 Poliüretan imalatı, poliüretan üretim sürecinde ara hammadde olarak kullanıldığı için yaygın olarak 

toluen diizosiyanat (TDI) kullanır. Poliüretan, otomotiv endüstrisinde sızdırmazlık malzemeleri ve 

yapıştırıcılar, kaplamalar, sert köpük ve esnek köpük ürünleri üretmek için kullanılır. Binek ve hafif 

ticari araç satışlarının artması ve otomobil koltukları üretimi için poliüretan kullanımı TDI talebini 

artırmakta, böylece, otomotiv endüstrisindeki artan poliüretan talebi, tahmin süresi boyunca (2019-2023) 

toluen diizosiyanat pazarını artıracaktır.
37

 

 Credence Research Inc. tarafından yayımlanan son rapor olan “Küresel Poliüretan Köpük Pazarı – 

Büyüme, Beklentiler ve Rekabet Analizi, 2018-2026” raporuna göre küresel poliüretan köpük pazarı 

2017’de 55,85 milyar ABD Doları değerindeyken 2018’den 2026’ya kadar %5,2 Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranında (CAGR) büyümesi beklenmektedir. 

Sert PU’nun 2018 – 2026 döneminde en hızlı büyüme tahminlerini vermesinin nedeni termal yalıtım 

özellikleri nedeniyle katı PU köpüğün yapı ve inşaat nihai kullanım sektöründe temel bir malzeme haline 

gelmesidir. Dahası, gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri iklim ve enerji 

hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliğini ve tasarrufunu teşvik eden politikalar geliştirmektedir ve bu 

da önümüzdeki yıllarda katı PU köpük pazarını güçlendirmektedir.
38

 

                                                 
36

 https://www.alliedmarketresearch.com/toluene-diisocyanate-market 
37

 https://www.technavio.com/report/global-toluene-diisocyanate-market-industry-analysis 
38

 http://www.turkchem.net/poliuretan-kopuk-pazarinin-2018-2026-doneminde-52-cagr-oraninda-buyumesi-bekleniyor.html 
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 MDI, TDI ve Poliüretan Pazarı 2015 yılında 65,63 Milyar USD olarak değerlenmiştir. 2016-2021 yılları 

arasında %5,45'lik bir CAGR ile büyümesi öngörülmektedir.
39

 

 2014 yılında poliüretan pazarında dünya çapında 50 milyar USD ciro elde edilmiştir. Pazar araştırma 

enstitüsü Ceresana, 2022 yılına kadar yıllık gelirlerin %4,8 artarak yaklaşık 74 milyar USD’ye 

yükselmesini beklemektedir. Ceresana, küresel olarak inşaat sektöründeki talebin bu değişimi 

tetiklediğini öngörerek, inşaat sektörünün gelecekte %4,6 oranında büyüyeceğini öngörmektedir.
40

 

4.2.2.2. Yatak ve Mobilya Pazarının Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

Mobilya ve yatak sektörü ile ilgili Pazar durumu güncel ve sürekli büyüyen bir pazar konumundadır.  2018 

Yılında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mobilya Sektör Raporu’nda “Yıllar itibariyle Türkiye 

mobilya üretimi 2007 – 2010 yılları arasında %55,44 oranında artış göstermiştir”
41

 şeklinde sektörün 

dinamik yapısı hakkında bilgi verilmiştir.  

2017 Yılında TOBB tarafından hazırlanan Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu’nda ise 

“Sektörde üretimin 2013-2018 yılları arasında %13 ortalama ile büyüyeceği, buna paralel olarak tüketimde 

artışın %12 olacağı öngörülmüştür. 2023 hedeflerinde 39 milyar lira üretim, 26 milyar lira tüketim 

öngörülmüştür. Bu plan doğrultusunda sektör, hedef büyülterek kendine 25 milyar dolar üretim hacmi ve 10 

milyar dolar ihracat hedefi koymuştur”
42

 diye belirterek gelecek projeksiyonu hakkında öngörülerde 

bulunulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak ülkemizdeki sektörün durumu hakkında raporun farklı yerlerinde bilgiler verilmiş olup, 

dünyadaki pazar yapısına ait bilgiler de aşağıda kısaca ifade edilmiştir: 

 Dünya genelindeki mobilya pazarının büyüklüğü 2018'de 575 milyar USD’nin üzerindeydi ve 
2019-2026 arasında ise %5 civarında bir büyümeye tanık olması öngörülmektedir. Küresel 

mobilya pazarının, gelişen altyapı yatırımlarının ve çeşitli gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 

büyümesinin desteklediği öngörülen zaman diliminde yüksek bir ivme kazanması 

beklenmektedir. Bu büyümenin büyük bir kısmının, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde hızla 

gelişen tüketici pazarı nedeniyle Asya ülkelerinden kaynaklanması bekleniyor. Akıllı şehir 

gelişmeleri tarafından büyük ölçüde desteklenen inşaat faaliyetlerinin artması, dünya genelinde 

gelişmiş mobilya satışlarını artırmaktadır. Konut sektörü, toplam talepte yaklaşık üçte ikilik bir 

paya sahip olan birincil mobilya tüketicisi olarak ortaya çıkmıştır. ABD'nin konut inşaatı 

büyümesi, önümüzdeki yıllarda tek aile büyümesindeki artıştan büyük ölçüde 

etkilenecektir. Ayrıca, bölgede artan konut satışlarının da mobilya talebini desteklemesi 

bekleniyor.
43

 

 Küresel mobilya pazar büyüklüğü 2019-2023 döneminde yaklaşık %5'lik bir CAGR'de 137.3 
milyar USD’ye büyüyecek. Konut ve ticari inşaattaki artış ve artan stratejik ittifak ve ortaklık 

sayısı pazarın büyümesini hızlandıran faktörlerden bazılarıdır. Oturma, uyku, çalışma ve 

depolama gibi çeşitli insan faaliyetlerini destekleyen mobilyalar genellikle ahşap, metal, cam ve 

plastik gibi malzemelerden yapılır ve öncelikle konut ve ticari alanları yaşanabilir hale getirmek 

için kullanılır.
44

 

 Goldstein Research analistleri, ofis mobilyaları pazar büyüklüğünün, 2024 yılına kadar 96.2 
milyar USD’ye ulaşacağını tahmin ediyor. Pazarın büyümesi, ofis mobilyalarının fiyatı, kalitesi 

ve teknolojisinden kaynaklanmaktadır.
45

 

 Pazarın, 2019-2024 tahmin döneminde %5,2'lik bir CAGR artış trendine girmesi bekleniyor.
46
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 Bu istatistik, 2018'den 2025'e kadar dünya çapında mobilya pazarının büyüklüğünü göstermektedir. 

2018'de mobilyaların küresel pazar değerinin 545,46 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2025 yılına 

kadar yaklaşık 654,6 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
47

 

 Technavio analistleri, küresel mobilya pazarının 2017-2021 döneminde %4,27'lik bir CAGR'de 

büyümesini bekliyor.
48

 

 

Yatak üretimindeki trende dair küresel pazar/sektör verileri ise aşağıdaki gibidir: 

 Küresel yatak pazarının 2019-2023 döneminde 12,69 milyar USD
49

 büyüme potansiyeli var ve pazarın 

büyüme ivmesi tahmin süresi boyunca hızlanma eğilimindedir. 

 Küresel yatak pazarının 2017 yılında 31,1 milyar USD değerinde olduğu ve 2018-2023 yılları 

arasında ise %3,8'lik bir CAGR ile 38,97 milyar USD’ye ulaşması öngörülmektedir . Büyümenin 

Avrupa'da daha hızlı olması beklenmektedir.
50

 

 Technavio araştırma şirketinin en son pazar araştırma raporuna göre, küresel yatak sektörünün 2019-

2023 döneminde 12,7 milyar ABD Doları artarak %7'nin üzerinde bir CAGR seviyesinde ilerlemesi 

beklenmektedir.
51

 

 Çin dünyadaki en büyük ikinci yatak pazarıdır. İlk beş yatak pazarıyla karşılaştırıldığında, Çin 2010-

2018 döneminde yatak tüketiminde en yüksek artışı yaşamıştır. 2018'de Çin yatak tüketimi 8 milyar 

USD’yi aşarak son on yılda yıllık ortalama %12 büyüyen büyüme kaydetmiştir.
52

 

 

4.2.2.3. UV Yapıştırıcılar Pazarının Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini  

 TDI ve poliollerin kullanıldığı bir başka sektör ise UV yapıştırıcılar sektörüdür. Yapıştırıcı pazarının, 

2016 ile 2021 arasında %9.15'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2021 yılına kadar 

büyüyerek 1.222,5 Milyon USD'ye ulaşması öngörülmektedir. Henkel AG & Co. KGaA (Almanya), HB 

Fuller (ABD), Ashland Inc. (ABD), Dymax Corporation (ABD), 3M Şirketi (ABD) ve Permabond 

Mühendislik Yapıştırıcıları (İngiltere) gibi şirketler bu sektörde kilit oyunculardır. Anlık yapıştırıcılar 

pazarının ise 2017'den 2022'ye kadar %8.75'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2022 

yılına kadar 2.38 Milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.
53

 

 Küresel UV yapıştırıcılar pazarı, cam yapıştırma, elektronik, ambalaj ve laminasyon, tıbbi ve eczacılık 

ve endüstriyel uygulama gibi segmentlerden gelen artan talep nedeniyle son on yılda önemli bir 

büyümeye sahne olmaktadır. Küresel UV yapıştırıcı pazarının 2020 yılına kadar yaklaşık %9,5’lik bir 

CAGR ile büyüyerek 1,5 milyar USD’yi geçeceği öngörülmektedir. UV yapıştırıcıların ambalaj ve 

laminasyon endüstrisinde ve diğer uygulamalardaki artan talep bu sektörü yönlendirmektedir.
54

 

 UV ile kürlenebilen yapıştırıcılar pazarının tahmin 2020-2025 döneminde % 10'un üzerinde bir 

CAGR'ye tanık olması beklenmektedir. Araştırılan pazarı yönlendiren en önemli faktör, esnek 

ambalajlama talebinin artmasıdır. Diğer taraftan, diğer yapıştırıcılara kıyasla nispeten yüksek makine 

maliyetinin, incelenen pazarın büyümesini engellemesi beklenmektedir. Akrilik segment pazarda 

hakim konumda olup, otomotiv, tüketim malları, savunma ve havacılık, mobilya vb. Gibi son kullanıcı 

endüstrilerindeki artan uygulamalardan dolayı tahmin döneminde büyümesi düşünülmektedir. Çevre 

dostu ürünler geliştirmek için yapıştırıcılarla ilgili Ar-Ge çalışmaları ve nihai ürünlerin maliyetini 
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düşürmeyi amaçlayan yeniliklerin, tahmin edilen dönemde incelenen pazar için fırsatlar sunması 

muhtemeldir. Asya-Pasifik, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler en büyük tüketim ile dünya çapında 

pazarın hakimi konumundadırlar.
55

 

 Küresel cam yapıştırma yapıştırıcıları pazarının 2019'dan 2026'ya kadar %7,5'lik bir CAGR ile büyümesi 

beklenmektedir. Pazar büyümesi, birçok son kullanım endüstrisinden gelen talepten 

kaynaklanmaktadır. Otomotiv OEM'leri için cam yapıştırma uygulamaları, açılır tavan, birinci seviye 

otomotiv uygulamaları en umut verici uygulamalardır.
56

 

 

4.2.2.4. TDI’ın Savunma Alanındaki Kullanımlarına Yönelik Pazarının Gelecekteki Gelişim 

Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

Raporun hazırlanma aşamasında TDI’ın aynı zamanda katı roket yakıtlarının önemli bileşenlerinden biri 

olduğu ve yeni nesil kompozit bir roket yakıtı olarak kullanılabileceğine yönelik literatürel tespitlere 

ulaşılmıştır.
57

 Ancak konu ile ilgili pazar bilgileri elde edilememiştir. 

 

4.2.2.5. Toluen Diizosiyanat (TDI) Talebinin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin 

Tahmini 

Raporun hazırlanma sürecinde ulaşılan kaynaklarda TDI için aşağıdaki gelişim potansiyellerinin olduğu 

tespit edilmiştir. Bu potansiyeller, ilgili pazar araştırma raporlarından aynen alıntılanarak tek tek 

ayrıştırılarak/özetlenerek aşağıya listelenmiş olup, listenin sonunda talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve 

talep tahmini hakkında bir öngörüyle konu özetlenmiştir.  

İlgili raporlardan elde edilen veriler aşağıdaki gibidir: 

 Toluen diizosiyanat (TDI) pazar büyüklüğü 2019-2023 döneminde yaklaşık % 4'lük bir CAGR ile (1,69 

milyar USD) büyüyeceği öngörülmektedir. Otomotiv endüstrisinden artan poliüretan talebi, tolüen 

diizosiyanat pazarını yönlendirecek kritik nedenlerden biridir. Otomotiv sektöründe esnek köpük, sert 

köpük, yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri ve kaplamalar üretmek için çok sayıda poliüretan ürün 

kullanılmaktadır. Bu, poliüretan ürünler üretmek için bir ara hammadde olarak kullanıldığı için TDI'ya 

olan talebin artmasına neden olmaktadır.
58

 

 Toluen Diizosiyanat pazarının istikrarlı bir şekilde artarak 2020-2023 döneminde %3,64 CAGR ile 

büyüyeceğini öngörmektedir.
59

 

 Toluen piyasasının tahmin süresi boyunca (2023) yaklaşık %5'lik bir CAGR ile büyümesi 

beklenmektedir. Araştırılan pazarı yönlendiren en önemli faktörlerden biri, tolüenin çözücü olarak 

artan kullanımıdır.60
 

 Value Market Research tarafından yayınlanan küresel Toluen Diizosiyanat Piyasası raporuna göre, 

pazarın 2024 yılına kadar 10.710,5 Milyon USD’ye ulaşmasının beklendiğini öngörmektedir. 

Tüketicinin artan satın alma gücü ile birlikte lüks mobilyalara olan talebin artması, TDI pazarının 

büyümesini artıracaktır. Ayrıca, başta inşaatlar, otomotiv ve elektronik olmak üzere gelişmekte olan 

sektörler, TDI'nin önde gelen tüketicileri olarak görülmektedir. Ayrıca, kimya endüstrisinin genişlemesi 
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ve altyapı gelişimi de TDI pazarının büyümesine katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, TDI'nın toksik 

doğası ile birlikte hammaddenin dalgalanan fiyatının pazarın büyümesini engellemesi muhtemeldir.
61 

 Dünya çapında küresel toluen diizosiyanat pazarının 2015'ten 2023'e kadar %4.8'lik bir Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranı (CAGR) ile genişleyerek 10.27 milyar USD’ye
62

 ulaşacağı tahmin edilmektedir.
63

 

Yataklar, şilteler, uyku ürünleri, mobilyalar, otomotiv parça ve bileşenleri küresel toluen diizosiyanat 

pazarının en büyük son kullanıcı segmentleri arasındadır. 

 Küresel toluen diizosiyanat pazarının coğrafi olarak pazar alanları Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya 

Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'dır. Asya Pasifik, otomobil endüstrisinin genişlemesi nedeniyle artan toluen 

diizosiyanat talebine sahiptir ve 2014 yılında küresel pazarda %40 paya sahip olmuştur. Önümüzdeki 

birkaç yıl içinde en hızlı büyüyen bölge olması beklenmektedir.
64

 

 Alman polimer ve plastik üreticisi Bayer MaterialScience, Almanya Dormagen'deki Chempark tesisinde 

yeni bir toluen diizosiyanat (TDI) tesisi kurmuştur. Şirket, yılda 300.000 ton TDI üretim kapasitesine 

sahip olacak tesise yaklaşık 250 milyon avroluk yatırım yaptı. TDI tesisi, şirketin Brunsbüttel ve 

Dormagen'deki mevcut tesislerinin yerini alması beklenmektedir.
65

 

 Aşağıdaki pasta grafikler, dünyadaki TDI tüketimini göstermektedir: 

 
Şekil 16: Dünya TDI Tüketimi, 2018 

 (Kaynak : ihsmarkit.com/products/diisocyanates-chemical-economics-handbook.html) 

 

 En önemli küresel pazar, küresel TDI pazarının %34'ünü, MDI pazarının %31'ini ve dünyadaki alifatik 

ve özel diizosiyanat pazarının % 28'ini oluşturan Çin'dir.
66

 

 BASF'nin Ludwigshafen'deki TDI tesisinin yeniden başlamak istemesi, piyasadaki gerginlik döneminden 

sonra daha fazla kapasiteye ve daha düşük işletme oranlarına ve TDI fiyatlarının daha da düşmesine 

neden olması beklenmektedir. Bu anlamda BASF’ın Almanya’daki 300.000 ton/yıl kapasiteli tesisinin 

2016 yılında başlaması bekleniyordu, ancak bir dizi teknik sorundan dolayı şimdiye kadar 

(Temmuz’2017) tam kapasite şeklinde yeniden başlatma henüz gerçekleşmedi. 

ICIS, aşağıdaki grafikte verilen arz ve talep bilgilerine göre yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, TDI 

üretimine olan artan taleple birlikte, imalatların 2021'e kadar artarak devam edeceğini öngörmektedir.
67
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Şekil 17: Dünyadaki TDI Arz & Talep Grafiği 

(Kaynak : ICIS, 2017) 

 

 TDI konusunda dünyadaki en büyük üreticiler ve üretim kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir : 
 

Tablo 46: Dünyadaki en Büyük TDI Üreticileri 

Şirket Menşei Kapasite 

Wanhua Chemical Çin 300.000 Ton/Yıl 

BASF Almanya 300.000 Ton/Yıl 

BASF Şangay/Çin 300.000 Ton/Yıl 

BASF Güney Kore Tespit edilemedi 

BASF Amerika 600.000 Ton/Yıl 

DowDuPont Amerika Tespit edilemedi 

DowDuPont Avrupa Tespit edilemedi 

Bayer Almanya 300.000 Ton/Yıl 

ChemChina Çin Tespit edilemedi 

Nan Ya Plastic Tayvan Tespit edilemedi 

BorsodChem Macaristan 160.000 Ton/Yıl 

Sadara Chemical Suudi Arabistan 200.000 Ton/Yıl 

Karun Chemical (KRNPC) İran 40.000 Ton/Yıl 

OCI Güney Kore 50.000 Ton/Yıl 

MCNS Inc Güney Kore Tespit edilemedi 

Huntsman Amerika Tespit edilemedi 

Covestro Almanya Tespit edilemedi 

Covestro Amerika Tespit edilemedi 
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Gansu Yinguang Çin 100.000 Ton/Yıl 

Dongnan Dianhua Çin 50.000 Ton/Yıl 

Hanwha Chemicals Güney Kore 150.000 Ton/Yıl 

Cangzhou DAHUA Çin 150.000 Ton/Yıl 

Mitsui Chemicals Japonya Tespit edilemedi 

Jinhong Çin 50.000 Ton/Yıl 

Haofei Chemical Çin Tespit edilemedi 

Yantai Juli Çin Tespit edilemedi 

Lyondell Chemical Hollanda Tespit edilemedi 

Bluestar Taiyuan Çin Tespit edilemedi 

Tosoh Corporation Japonya Tespit edilemedi 

Woodbridge Corporation Kanada Tespit edilemedi 

Chemtura Corporation ABD Tespit edilemedi 

Nippon Polyurethane 
Industry 

Japonya Tespit edilemedi 

Manali Petrochemicals Hindistan Tespit edilemedi 

 

4.2.2.6.Poliol (Polieter ve Polyester) Pazarının Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin 

Tahmini 

Raporun hazırlanma sürecinde ulaşılan kaynaklarda polioller için (polieter ve polyester) aşağıdaki gelişim 

potansiyellerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu potansiyeller, ilgili pazar araştırma raporlarından aynen 

alıntılanarak tek tek ayrıştırılarak/özetlenerek aşağıya listelenmiş olup, listenin sonunda talebin gelecekteki 

gelişim potansiyeli ve talep tahmini hakkında bir öngörüyle konu özetlenmiştir.  

İlgili raporlardan elde edilen veriler aşağıdaki gibidir: 

 Analistler polyester poliol pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık %5,6'lık bir Ortalama Yıllık Büyüme 

Oranı (CAGR) ile büyümesini öngörmektedirler. Polioller, poliüretan köpük üretiminde TDI ile birlikte 

kullanılan anahtar bileşenlerden biri olup, otomotiv, boya, yapışkan ve kaplama gibi birçok son kullanıcı 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Yalıtım için poliüretan köpüğün geliştirilmesi, küresel poliol pazarının 

büyümesini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Farklı analistler, küresel poliol pazarının 2018-2022 döneminde %8,81'lik bir Ortalama Yıllık 

Büyüme Oranı (CAGR) ile büyümesini beklemektedirler.68 

 Poliollerin fiyatı, ftalik asit ve adipik asit gibi hammadde arzı ve fiyatları ile doğru 

orantılıdır. Hammaddelerdeki artış, poliollerin ve poliol bazlı poliüretanların fiyatlarını doğrudan 

etkilemektedir. 

 Poliol pazarı, önemli sayıda şirketin varlığıyla orta derecede parçalanmış gibi görünmektedir. Otomotiv 

ve inşaat sektörlerinde poliole olan talebin artması ve poliüretanda (PU) istikrarlı yenilikler, pazarın 

büyümesini olumlu yönde etkilemesi beklenen faktörlerdir. Poliol pazarındaki en önemli şirketlerden 

bazıları BASF, DowDuPont, Huntsman International, Purinova, Stepan Company ve Sumitomo 

Bakalite'dir.
69
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 Polyester poliol pazarı, önemli sayıda şirketin varlığıyla orta derecede parçalanmış gibi 

görünmektedir. Otomotiv (boya, kaplama, vb) ve inşaat endüstrilerindeki (yalıtım ve sızdırmazlık 

amaçlı) poliole olan talebin artması ve poliüretandaki (PU) sürekli yenilikler, pazarın büyümesini olumlu 

yönde etkilemesi beklenmekte olup, analistler küresel pazarın 2023 yılına kadar yaklaşık % 6'lık bir 

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR)'de büyümesini öngörmektedirler.
70

 

 Global poliol piyasası 2017 yılında 22,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2026 Yılına yönelik tahmin 

döneminde %10,5'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR)'de büyüyerek 56,2 milyar dolara 

ulaşması beklenmektedir.
71

 

 Polioller, otomotiv ve inşaat endüstrileri gibi birçok son kullanıcı sektöründe kullanılan poliüretan 

köpüklerin üretimi için çok önemlidir. Genişleyen otomotiv ve inşaat endüstrisi pazarı, poliüretan 

köpüğe olan talebi de artmakta ve küresel poliol pazarını yönlendirmekte olup, 2018-2022 döneminde 

küresel poliol pazarındaki büyümenin %9'a yakın bir değerle Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) 

büyüme oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
72

 

 Poliol pazar büyüklüğünün 2024 yılında %5,6'lık bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 34,4 

milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. İnşaat ve otomotiv endüstrilerindeki artan poliüretan 

köpük tüketimi, buzdolabı ve derin dondurucu üretimi (ısı kontrol ve hafiflik) küresel poliol talebini 

yönlendiren önemli bir faktördür.
73

  

 Küresel poliol pazar büyüklüğünün 2028 yılında %8,5 olan tahmini bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı 

(CAGR) ile genişlemesi beklenmektedir. Enerji tasarrufu için artan çabalar, özellikle yapı ve inşaat 

endüstrisinde yüksek yalıtım özelliklerine sahip sert köpüklere olan talebi arttırmaktadır. Bunun, tahmini 

dönemde küresel piyasayı yönlendiren önemli bir faktör olarak ortaya çıkması beklenmektedir. 

 Şeffaflık Piyasası Araştırması'nın bir raporuna göre, küresel polieter poliol pazarı, 2025'e kadar %6,5'lik 

bir tahmini bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile büyüyerek 17,87 milyar USD olması 

öngörülmektedir.
74

 

 Geleceğe bakıldığında, IMARC Group pazarın 2024 yılına kadar 33.4 Milyar USD değerine 

ulaşmasını ve 2019-2024 döneminde %5'lik bir CAGR kaydetmesini beklenmektedir .
75

 

 En büyük üretici ve pazar konumunda olan Çin'in polieter poliollere olan talebi son 10 yılda hızla 

artmakta olup, 2027 yılına kadar %4 oranında büyümenin devam edeceği öngörülmektedir.
76 

Poliollerle ilgili olarak talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini için gelecek minimum 5 

yıllık bir dönem için minimum %6 oranında bir gelişim potansiyeline sahip olduğu öngörülmektedir. 
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Tablo 47: Dünyadaki En Büyük Poliol Üreticileri 

Şirket Menşei 

BASF Almanya 

DowDuPont Amerika 

Huntsman International Amerika 

Bayer AG Almanya 

Purinova Polonya 

Stepan Company Amerika 

Sumitomo Bakalite Japonya 

Mitsui Chemicals Japonya 

Lonza Group İsviçre 

Vertellus Amerika 

Perstorp AB İsveç 

İnvista BV Amerika 

Coim Group Brezilya 

Chemtura Amerika 

Cargill Incorporated Amerika 

Shandong Dongda Çin 

Jayant Agro-Organics Hindistan 

Roquette Frères Fransa 

Piedmont Amerika 

Lanxess Almanya 

Covestro Almanya 

Wanhua Chemical Çin 

Stepan Company Amerika 

Repsol İspanya 

Shell Hollanda 

PolyLab Industries Private Hindistan 

 

 

4.2.2.7. Biyo Tabanlı TDI ve Poliol Üretimi 

Küresel pazarda ham petrolde yaşanan dalgalanmalar TDI ve poliol pazarında talep/arz açığı oluşturmakta 

olup, çok sayıda üretici alternatif malzemelerden biyo tabanlı kimyasal üretimi için teknolojilere 

yönelmektedir. Mısır, soya, kolza tohumu, hint, kanola, avuç içi, vb. gibi hammaddelerden biyo bazlı 

poliollerin üretimi mümkün olabilmektedir (Gujarat, Vithal Castor Polyols Pvt Ltd., Cargill Inc, BASF, 

DowDuPont, Emery Oleochemicals, Polylabs.).
77
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Biyo-poliol üretiminde kullanılan yaygın doğal yağlardan bazıları hint yağı, soya fasulyesi yağı, 

hindistancevizi yağı, palmiye yağı ve mısır yağıdır. Analistler, küresel biyo-poliol pazarının 2018-2022 

döneminde %9,64'lük bir CAGR'de büyümesini beklemektedirler. 

Pazardaki eğilim, biyo-poliollerin çevre dostu ve sürdürülebilir doğasıdır. Biyo-poliol bileşikleri yaygın 

olarak bitkisel yağlar ve bunların türevleri, sakaroz ve diğerleri gibi farklı doğal ve sürdürülebilir 

kaynaklardan üretilmektedir. Geleneksel poliollerin kullanımına ilişkin artan çevresel kaygılar, tahmin süresi 

boyunca biyo-poliol talebini artırması beklenmektedir. Ancak, geleneksel poliollere kıyasla biyo-poliollerin 

yüksek maliyeti, küresel biyo poliol pazarının büyümesini engelleyecek ana faktörlerden biridir. Biyo-

poliollerin maliyeti geleneksel poliollerden %60-90 daha pahalı olabilecektir.
78

 

Araştırma esnasında ulaşılan bir başka kaynakta; küresel yeşil ve biyo-polioller piyasasının önümüzdeki 

2025 yılına kadar yaklaşık 7.1 milyar USD’ye ulaşmak için yaklaşık %10.8'lik bir CAGR'de büyümeye 

eğilimi göstereceğini raporlamıştır.
79

 

Küresel toluen diizosiyanat pazarı istikrarlı bir oranda büyümesine rağmen, TDI fiyatlarındaki oynaklıktan 

dolayı hala zorluklarla karşı karşıyadır. Piyasa, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan da 

etkilenmektedir, çünkü toluen (TDI üretmek için kullanılan temel hammadde) ham petrolden elde 

edilmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetini ve TDI'nın nihai maliyetini 

etkilemekte ve TDI üreticilerinin kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. 

Ham petrol kökenli TDI üretimlerinin alternatifi olarak biyo bazlı TDI üretimleri de piyasaya girmeye 

başlamış durumdadır. Biyo bazlı TDI üretimi gelecekte yetersiz arz sorununu gündeme getirebilir.  

4.2.3. Talep Tahminlerine Temel Teşkil Eden Varsayımlar, Çalışmalar ve 

Kullanılan Yöntemler 

Talep tahminleri yapılırken tamamen somut, resmi kurumlar tarafından onaylanmış ve kayıt altına alınmış 

istatistiki verilerden hareket edilmiştir. Bu amaçla;  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),  

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  

 Ticaret Bakanlığı, 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı raporları, 

 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi raporları ve verileri,  

 Kayseri Sanayi Odası verileri, 

 Kayseri Ticaret Odası verileri, 

 Kayseri Valiliği verileri, 

 İstanbul Sanayi Odası verileri, 

 yurtdışındaki profesyonel pazar analiz şirketlerinin raporları,  

 internet üzerinden yapılan literatür ve sektörel araştırmalardan elde edilen veriler  

derlenerek varsayımlarda kullanılmıştır.  

TDI ve poliol kullanımı konusunda büyük oranda (TDI konusunda tamamen) ithalata bağımlı olduğumuz 

için TÜİK’in dış ticaret verileri (ithalat verileri) bu anlamda referans olarak kabul edilmiştir. 

Bir kısım verilerin elde edilmesinde sektöre/konuya yönelik net ve somut verilere ulaşmada belirsizlikler 

yaşanmıştır (Kapasite kullanım oranlarında olduğu gibi). Bu tarz bilgilerle ilgili herhangi bir kuruluşun da 

somut verisine ulaşılamamış, yapılan mevcut durum analizlerinden de tatminkar sonuçlar elde edilememiştir.  

Bu durumda genel sektörlere yönelik verilerden yararlanılarak varsayımlar geliştirilmiştir. Örneğin, 

TCMB’nin, Kimyasalların ve Kimyasal Ürünler Sektörü, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektörü ile Mobilya ve 

Yatak İmalat Sektörüne yönelik kapasite kullanım oranları, TDI ve poliol üretimlerindeki kapasiteleri tespit 

etmek amacıyla doğrudan referans olarak kabul edilmiştir. 
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5. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI 

5.1. Satış ve Üretim Programı 

Kurulması planlanan tesisin ekonomik ömrü boyunca gerçekleşmesi beklenen üretim ve satışlarının 

projeksiyonu Tablo 48’de verilmektedir. Bu projeksiyonda;  

 

Tablo 48: Yıllar İtibariyle Kapasite Kullanum Oranları ve Üretim Miktarları 

 

 

 

 

 

Polieter poliol üretiminde pazar rekabetinden dolayı kapasite kullanım oranı (KKO) toplam yatırımın 

%90'ını geçemeyeceği kabulü ile hesaplar yapılmıştır. TDI Üretiminde ortalama her 5 yıldan sonra planlı 

bakım için duruşlar gerçekleşmekte olup, altıncı yılda 3 ayı kapsayacak periyodik bakım amaçlı tesisin planlı 

durdurulmasından doğacak üretim ve satış kaybı dikkate alınmıştır..  

 Polieter poliol üretiminde üretim kapasitesi tam olarak kullanılamadığından herhangi bir bakım onarım 

çalışmasına yönelik, stok önceden planlanabilmektedir. Bu yüzden de bakımların etkisi tesis kapasitesi ve 

satış rakamlarına yansıtılmamıştır. 

 

5.2. Pazarlama Stratejisi 

Ülkemiz TDI ve poliol üretimi konusunda dışa bağımlı bir durumda olup, yerli bir üretici de 

bulunmamaktadır. Ancak buna karşın kullanım alanları sürekli genişlemekte ve pazar hacmi sürekli olarak 

artmaktadır. TDI ve poliollere olan talebin sürekli olarak gelişmesinin sebebi kullanım alanlarındaki ihtiyaç 

düzeyinin artması ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkmasıdır. TDI ve polioller, poliüretan köpük (sert 

ve/veya esnek sünger), mobilya, yatak, otomotiv bileşeni (koltuk, direksiyon, ön panel, vb), ayakkabılar için 

poliüretan taban, kaplama, macun, boya, yapıştırıcı ve elastomerlerin üretiminde yaygın şekilde 

kullanılmaktadır.  

Raporun hazırlandığı dönemde Türkiye’de poliol üretimine yönelik imalatçıların ve bu konuda tesis 

kurulumu yapan mühendislik firmalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmalarımızda ulaşılabilen 

firmalar aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. 

Yıllar İtibariyle Kapasite Kullanım Oranları(KKO) ve Üretim Miktarları

 2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TDI 24% 48% 64% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100%

Polieter Poliol 20% 35% 50% 65% 80% 90% 90% 90% 90% 90%

Poliester/Polyester Poliol 30% 45% 55% 65% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TDI Ton 9.000 36.000 48.000 60.000 75.000 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Polieter Poliol Ton 10.000 35.000 50.000 65.000 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Poliester/Polyester Poliol Ton 5.400 16.200 19.800 23.400 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600

Yıllar İtibariyle Kapasite Kullanım Oranları(KKO) ve Üretim Miktarları

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

TDI 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%

Polieter Poliol 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Poliester/Polyester Poliol 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

TDI Ton 75.000 75.000 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 60.000 75.000

Polieter Poliol Ton 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Poliester/Polyester Poliol Ton 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600
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Tablo 49: Türkiye’de Poliol Üretimi Yapan Firmalar 

Firma Ünvanı Şehir Üretim Konusu 

Senyap Kimya İstanbul Poliester Poliol, Polieter Poliol 

Briman Aksaray Poliester Poliol 

Kimpur İstanbul Poliester Poliol 

Osa Kimya İstanbul Poliester Poliol 

Pluskim İstanbul Poliester Poliol, Polieter Poliol 

İnnova Kocaeli Poliester Poliol 

Nuhpol Kocaeli Poliester Poliol, Polieter Poliol 

 

Plastik sanayinin alt dallarından biri olan poliüretan (PU) sektörü, poliüretanın yaşamın her alanında sıkça 

kullanmaya başlanmasıyla birlikte geleceğin sektörlerinden biri olarak anılmaya başlanmış olup, sunduğu 

rahatlık, konfor ve ekonomik avantajlar ile bundan böyle hayatımızda giderek artan bir oranda var olmaya da 

devam edecektir. Bu durum, pazarın önümüzdeki yıllarda sürekli büyüme kaydetmesine yol açacak, yurt 

içinde orta ve uzun vadede TDI ve poliol pazarının büyümesini pozitif yönde etkileyecektir. 

Yapılan araştırmalarda ülkemizde 56 adet poliüretan esnek köpük (sünger) üreticisi olup, bunların 15 

tanesinin de Kayseri ilinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kayseri de bulunan üreticiler, kapasite anlamda 

ülkemizdeki en büyük esnek poliüretan köpük (sünger) imalatçıları arasındadır.  

 

Tablo 50: Poliüretan Esnek Köpük (Sünger) Üreticileri 

Firma Adı Şehir Üretici Ünvanı Şehir Üretici Ünvanı Şehir Üretici Ünvanı Şehir 

Mitsan Sünger Kayseri Sanifoam İstanbul EMS Sünger İzmir Nova Sünger Sakarya 

Form Sünger Kayseri Birlik Sünger İstanbul İşbir Sünger-2 İzmir Marfom Sakarya 

Yaysün Kayseri Ersan Sünger İstanbul İşbir Sünger-1 Ankara Sünpor Sünger Sakarya 

Elit Sünger Kayseri Hakan Sünger İstanbul İşbir Sünger Ankara Ürosan Tekirdağ 

Yataş Sünger Kayseri Best Sünger İstanbul Püyol Sünger Ankara Çorlu Sünger Tekirdağ 

Tepe Sünger Kayseri Best Sünger İstanbul Mutlular Sünger Bursa Gold Fiber Tekirdağ 

Süntaş Sünger Kayseri İstanbul Sünger İstanbul BurFleks Bursa Safaş Kocaeli 

BTA Sünger Kayseri Gökpa Sünger İstanbul Yılmaz Sünger Bursa Martur/Polmar Kütahya 

Kayseri Sünger Kayseri Mega Foam İstanbul Lükser Sünger Bursa Baymel Poliüretan Gaziantep 

Reform Sünger Kayseri Arslan Sünger İstanbul TeknoTrim Sünger Bursa Ka-En Sünger Hatay 

Feba Sünger Kayseri Tekno Sünger İstanbul Duru Sünger Bursa - - 

Format Sünger Kayseri Arsfoam İstanbul Serra Sünger Bursa - - 

Seyhan Sünger Kayseri AkustiFoam Sünger İstanbul Serra Sünger Eskişehir - - 

Bereket Sünger Kayseri Akuapol Sünger İstanbul Espol Sünger Eskişehir - - 

Kristal Sünger Kayseri Fomax Sünger  İstanbul Ensar Sünger Eskişehir - - 

- - Europol Sünger İstanbul - - - - 

(Kaynak : Rapor Hazırlama Aşamasındaki Araştırma Çalışmaları Verileri, 2019) 

 

TDI ve Poliol’ün kullanıldığı en büyük pazarlardan bir tanesi de mobilya ve yatak sektörüdür. TDI ve poliol 

bu sektörde doğrudan girdi olarak kullanılmamakta, üretilen süngerin kullanımından dolayı dolaylı olarak 

TDI ve poliol üretimini etkilemektedir. Bu alandaki artan imalat, sünger üretimini ve dolayısıyla TDI ve 

poliol tüketimini (ihtiyacını) bağımlı ve doğru orantılı bir şekilde tetikleyerek artırmaktadır.  

Türkiye’de mobilya sektörü belirli bölgelerde toplanmış olup, üretimdeki paylarına göre İstanbul, Bursa, 

Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanmaktadır. Teknolojik 
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gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin 

önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK ihracat rakamlarına göre Kayseri, 

sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır.  

Kayserinin ve ülkemizin mobilya konusundaki ihracat rakamları sürekli artan bir eğilim göstermekte olup, 

bu durum sünger üretim miktarının ve dolaylı olarak da TDI ve poliol gibi hammaddelerin tüketimini de 

bağımlı bir şekilde artırmaktadır. Raporun hazırlanma aşamasında yaptığımız tespitlerde Kayseri’de 200’den 

fazla ülke genelinde ise binlerce mobilya üretici olduğu tespit edilmiştir. 

Mobilyada olduğu gibi yatak ve uyku ürünlerinde de yoğun şekilde sünger kullanılmaktadır. Çalışmalar 

esnasında Türkiye’de 38 yatak üreticisinin olduğu ve bunun da 8 tanesinin Kayseri de bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 51: Türkiye’deki Yatak Üreticileri 

Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir 

Sabah İstanbul İşbir Yatak Ankara Yaysan Yatak Kütahya 

Altınyatak İstanbul Yataş - 2 Ankara Sünpor Yatak Sakarya 

İDAŞ-1 İstanbul Pony Yatak Ankara Proyat Yatak Denizli 

Yatsan İstanbul Sünsa Yatak Ankara Ergo Yatak Çankırı 

Jowat İstanbul WellMatt İzmir - - 

Visco Yatak İstanbul Fillego İzmir - - 

Pofuduk Yatak İstanbul Bambi Yatak İzmir - - 

Visco Love Yatak İstanbul Tempur Yatak İzmir - - 

Lateksya Yatak İstanbul İzdaş Yatak İzmir - - 

BRN yatak Kayseri SPM Yatak İzmir - - 

Monessa Kayseri Niron Yatak İzmir - - 

Yataş - 1 Kayseri İDAŞ-2 Bursa - - 

Viskay Yatak Kayseri Derman Yatak Bursa - - 

Kaybed Yatak Kayseri Duralli Yatak Bursa - - 

Bera Yatak Kayseri Rosella Yatak Konya - - 

İnnova Yatak Kayseri Ferman Konya - - 

Bellona Yatak Kayseri Yitaş Konya - - 

 

Ülkemizde üretimi bulunmayan ve ithal ara malı konumunda bulunan birçok kimyasal hammaddeler, bu 

hammaddeleri girdi olarak kullanan üreticiler (sünger ve mobilya gibi) tarafından doğrudan ithal edilebildiği 

gibi, ithalatçı firmalar tarafından da tedarik edilerek ülkemize girişi yapılmakta ve imalatçı firmalara satış ve 

dağıtımları gerçekleştirilmektedir. İthalatçı firmalar aynı zamanda yurtdışından tedarik ettikleri bu 

kimyasalları zaman zaman da yurtdışındaki üretici ve ithalatçı kuruluşlara satarak ihracat yaptıkları bilgisine 

ulaşılmıştır. İthalatçı kuruluşlar bu anlamda hem rakip, hem de müşteri pozisyonundadır denilebilir.  

Rapor hazırlama sürecinde yapılan araştırmalarda TDI ve poliollerin ithalatını yapan 27 firma olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 52: TDI ve Poliol İthalatı Yapan İthalatçı Kuruluşlar 

Firma Ünvanı Şehir Firma Ünvanı Şehir 

Derkim İstanbul Yılmaz Kimya İstanbul 

Purepol İstanbul Leba Kimya İstanbul 

Flokser Kimya İstanbul Surin Trade İstanbul 

Kimteks Kimya İstanbul Aleph Trade İstanbul 

Purotto Kimya İstanbul As Kimya İstanbul 

FS Foreign Trade İstanbul Mavi Kimya İstanbul 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 5 Sayfa | 76 

 

Soditaş İstanbul Purotto İstanbul 

O Kimya İstanbul Kimteks İstanbul 

KTM Kimyevi Maddeler İstanbul Proper Kimya İzmir 

Sayman Kimyevi Maddeler İstanbul Deba Kimya İzmir 

Işık Kimya İstanbul Elkim Petrokimya İzmir 

Pluskim İstanbul Mirdis Kimya İzmir 

Apeks Grup İstanbul Fe Kimyevi Malzemeler İzmir 

Fasa Kimya İstanbul Ata Kimya Ankara 

Purepol İstanbul Bahes Kimya Ankara 

 

Bu noktaya kadar ana hatları ile tanıtılmaya çalışılan yatırım konusu tesisin yurt içindeki potansiyel pazar 

durumunu ve rakiplerini aşağıdaki şekilde ifade etmek, anlaşılması açısından kolaylık sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 18: TDI ve Poliol Üretiminde Pazar Yapısı 

 
Özetle ifade etmek gerekir; üretilmesi planlanan TDI’ın yurt içindeki müşteri potansiyeli hazır durumdadır. 

Poliolde ise (polieter ve poliester/polyester) her ne kadar rekabet içerisinde bulunacağı rakipleri olsa da, 

uygun satış ve dağıtım kanallarının oluşturulması ve rekabetçi fiyatların oluşturulması durumunda pazar 

hacmini çok kısa sürede genişletebileceği öngörülmektedir. 

Planlanan tesisin kapasitesi aşağıda verilen tabloda ifade ettiği şekilde olup, tesisin öncelikli hedef kitlesi 

Kayseri, ardından ulusal düzeydeki pazar ve ardından da ihracat olarak planlanması uygun olacaktır. 

Bölgesel ve ulusal çapta pazarın hakimiyetini elde etmesiyle, ara malı ithalatı için de ikame etkisi 

oluşturulacağından, ulusal kazanımlar açısından da önemli katkılar sağlanmış olunacaktır. Zaman içerisinde 

ihracatın gerçekleştirilmesiyle birlikte bu etki, çok daha üst düzeye çıkmış olacaktır.  

Kapasite kullanım oranın (KKO) daha üst seviyelere çıkarılması durumunda ise, TDI ve polioller konusunda, 

gelecekte daha fazla arz oluşacağı da söylenebilir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında; yatırım konusunun 

pazara giriş ve tutunma aşamalarında önemli avantajlara sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   

Tesiste verilecek ürünlerin fiyatı ve fiyatlandırma stratejisi bu dokümanın 11.1. Üretimin ve/veya Hizmetin 

Fiyatlandırılması bölümünde ayrıntılandırılmıştır. Fiyatlandırmada güncel piyasa koşullarına eşdeğer şekilde 

bir fiyatlandırma planlanmıştır. 
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Tesiste kullanılacak girdiler Mersin Limanı’ndan demiryolu ağı kullanılarak, özel taşıma konteynerleri 

ve/veya varillerle tesise ulaştırılacak, nihai ürün olarak ise yine varillerle ve/veya özel taşıma konteynerleri 

ile yurt içindeki müşterilere ulaştırılacaktır (Fizibilite Teknik Şartnamesinde yatırım yerinin Kayseri olarak 

belirtilmesinden dolayı). Dağıtım kanalı olarak alibaba.com, aliexpress.com, amazon.com, sigmaaldrich.com 

(merck), echemi.com, okchem.com gibi B2B elektronik ticaret sitelerine üyelikler oluşturularak potansiyel 

müşterilere ulaşmak için araçların geliştirilmesi önerilmektedir.  

En optimum şartlar açısından tesisin bir limana yakın bir bölgeye kurulması, çok önemlidir. Aksi taktirde 

lojistik dezavantajlar yatırım geri dönüş süresini olumsuz etkileyecektir. Tesis için en uygun lokasyon olarak 

Adana Yumurtalık Bölgesi veya Balıkesir Bigadic Bölgesi olarak öngörülmektedir. 

Ürün ve hizmetlerin tanıtımında tesisin web sayfasında ürün, hizmetler ve kurumsal yapı hakkında 

bilgilendirmeler, yerli ve/veya yabancı periyodik sektörel yayınlarda makale ve reklamların yayınlanması ile 

ekonomik ve sosyal etkinliklere iştiraklerle tanıtımların yapılması faydalı olacaktır. 

Pazarın hakim oyuncuları olan Yantai Wanhua (Çin), DOW Chemicals (USA), BAYER (Almanya) ve BASF 

(Almanya) genel fiyat ve arz talep dengesini belirleyebilecek üretim hacmine sahiptir. Ayrıca uzun suredir 

bu ürünü ürettikleri için hem üretim hem pazar anlamında deneyime sahip firmalardır. Diğer yandan lokal 

üretimin avantajları ve Türkiye iç pazarının güçlü talebi, bu firmaların avantajlarına karşı dengeleyici rol 

oynayacaktır. 
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6. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI 

6.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 
6.1.1. Coğrafi Yerleşim 

Kayseri   İli 370 45’ ve 380 18’ kuzey enlemleri ve 340 56’ ve 360 59’ doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Ankara’ya karayoluyla 316 km uzaklıktadır. İl alanı Kuzeybatı ve Kuzeyden Yozgat’ın 

Çayıralan ve Boğazlıyan; kuzey ve kuzeydoğudan Sivas’ın Gemerek, Şarkışla, Kangal ve Gürün; doğudan 

Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun; güneyden Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Karaisalı; 

güneybatıdan Niğde’nin Merkez ve Çamardı; batıdan ise Nevşehir’in Derinkuyu, Ürgüp ve Avanos 

ilçeleriyle çevrilidir.  

Kayseri ili 16.917 km²’lik yüzölçümü ile ülke topraklarının %2.2’lik bir bölümünü kaplamaktadır. İl 

yüzölçümünün yaklaşık %40'ını tarım arazisi oluşturmaktadır. En düşük arazi oranı ise orman ve fundalık 

alandır. Ortalama yüksekliği 1.054 metredir.  

Merkez ilçe ile birlikte 16 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; İl merkezinde Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri, 

Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Talas, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, 

Yahyalı, Yeşilhisar’dır.
80

 

 

 
Şekil 19: Kayseri ve İlçeleri Haritası 

6.1.2. İklim 

Kayseri İli’nin çoğu yerinde, step iklimi veya bozkır iklimi egemendir.  Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve 

kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Ancak İl’de dağlık yerler ve bunlar arasında kalmış ovalar ve diğer alçak 

alanlar bulunduğundan, iklim özellikleri yükseltiye bağlı olarak yer yer farklılıklar gösterir.  Bu nedenle İl’de 

iklim, çukurda kalan alanlarda, özellikle ova kesimlerinde daha yumuşakken, dağlık alanlara çıkıldıkça 

sertleşir.  Böylece, 1050-1100 m yüksekliğindeki ovaların iklim özellikleriyle 2000-3900 m yüksekliğindeki 

dağlık yerler arasında belirgin farklar vardır. Kayseri Ovası’nda sıcaklık 30 ºC’yi bulduğu sıralarda, 

yanındaki Erciyes Dağı’nın 3000 m yüksekliklerinde sıcaklık 18-20 ºC kadardır. Öyle ki, yüksek dağlık 

yerlerde ve özellikle Erciyes Dağı’nda kısa süren ve az olan yaz sıcakları, karları eritmeye yetmez, bütün yıl 

boyunca dağın yüksek kesimlerinde kalıcı karlar bulunur. Buna göre İl’de yer yer ova iklimi, yüksek yayla 

iklimi ve dağ iklimi vardır. 

Kayseri Ovası’ndaki meteoroloji istasyonunun verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 10,4 ºC’dir. En soğuk 

ay olan Ocak’ta sıcaklık ortalaması -2, ile 1 ºC’dir. Temmuz ise en sıcak ay olup sıcaklık ortalaması 21,8 
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ºC’ye ulaşır. Buna karşılık ilin doğusunda daha yüksekte yer alan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yıllık 

ortalama sıcaklık, merkezden daha düşük olup 7,4ºC ’dir. Ocak ve Temmuz ayı sıcaklıkları da Kayseri 

Merkez’e oranla daha düşüktür. Ocak ayı ortalama sıcaklığı Pınarbaşı’da -4,8ºC, Sarız’da -4,6ºC olarak 

saptanmıştır. Temmuz sıcaklıkları ise Pınarbaşı’da 19,2 ºC, Sarız’da 18,3 ºC olarak tespit edilmiştir. 

Sıcaklıklarda görülen bu farklılıklar yağışta da kendini göstermektedir. Kayseri şehrindeki meteoroloji 

istasyonu verilerine göre yılık toplam yağış 375 mm’dir. Buna karşılık yılda Pınarbaşı 443,2 mm, Sarız 500 

mm, İl’in en güney kesiminde, Toros Dağları’nın kuzey eteklerinde yer alan Yahyalı İlçesi ise 451,2 mm 

yağış almaktadır. 

İl’deki en yağışlı mevsim ilkbahardır. Ortalama 375 mm civarında olan Kayseri’deki yağışların %29,5’i kış, 

%37,9’u ilkbahar, %14,1’i yaz ve %18’i sonbahar mevsiminde düşmektedir. Ancak yağışın yıllara ve 

mevsimlere göre yer yer sapmalar gösterdiği de bir gerçektir. Bu koşullar altında İl’deki yağışlar, kuru 

şartlarda tarım yapmak için yeterlidir. Ancak doğal koşullar her türlü kültür bitkisinin yetişmesine elverişli 

olmadığı için tarımda çeşitli ürünler sulama yapılarak yetiştirilebilmektedir. 

İl’in ovalar bölümünde kar yağışları Kasım’dan Mayıs başlarına kadar, aralıklı olarak sürer. Dağlarda ise, kar 

yağışları daha uzun süre içinde olur. Erciyes Dağı’na Eylül ortalarında ve Mayıs’ta kar yağdığı çoğu zaman 

görülmektedir.
81

 

6.1.3. Toprak, Arazi Yapısı 

İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik özelliklere sahip 

toprakların oluşumuna neden olmuştur. Kayseri’de I-IV. Sınıf tarım arazileri 546.221 ha olup, genelde tarım 

bu araziler üzerinde yapılmaktadır. 1.136.101 ha’ dan fazla alanı olan V-VIII. Sınıf arazilerde de işlemeli 

tarım yapıldığı görülmektedir. Ancak, bu araziler işlemeli tarıma uygun değildir. Tarım alanlarından sonra 

ikinci sırayı alan mer’a alanları ve orman alanları VII. sınıf araziler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Kullanma kabiliyet sınıfları sekiz adet olup, toprak zarar ve sınırlandırmaları I. Sınıf’dan VIII. Sınıf’a doğru 

giderek artmaktadır. 

Sınıf–I : 

Topografya düz veya düze yakın (%0-2)’dir. I. Sınıf arazilerin kapladığı alan 40.115 ha olup il 

yüzölçümünün % 2,4’ünü teşkil etmektedir. I. Sınıf arazilerin; 25.568 Hektarı alüvyal topraklar, 5.804 

Hektarı kolüviyal topraklar, 5957 Hektarı kahverengi topraklar, 2.254 Hektarı Kireçsiz kahverengi topraklar, 

532 Hektarı ise kırmızı kahverengi topraklardan oluşturmaktadır. 

Bu arazilerin 17.762 ha’da kuru tarım, 19.779 ha’da sulu tarım yapılmaktadır. 1.034 Ha’ ı bağ-bahçe 

arazisidir. 1.540 ha’ da  diğer kullanım içindir. 

Sınıf-II : 

Toplam miktarı 112.475 ha olup İl Yüzölçümünün  % 6,6 sını oluşturmaktadır. Bu arazilerin  %20’sini 

alüviyal topraklar, %43,4 ünü kolüviyal topraklar, %0,3 ünü kestanerengi topraklar, %20 sini kahverengi 

topraklar, %9’unu Kireçsiz kahverengi topraklar ve %7’sini kırmızı kahverengi topraklar oluşturmaktadır.  

Bu arazilerin; 67.554 ha’da kuru tarım, 29.667 ha’da sulu tarım yapılmaktadır. II’inci sınıf arazilerin, 6.200 

Ha’ı bağ-bahçe ve 4.561 ha’ı çayır-mer’a arazidir. Ortalama eğimi ise % 2-6 arasındadır. 

Sınıf-III: 

III. Sınıf araziler 200.305 ha. Kapladığı alan ile İl Yüzölçümünün %11,87 sini teşkil eder. Bu arazinin toprak 

gruplarına göre dağılımı ise %13,5’i alüviyal topraklar, %16,6’sı kolüvyal topraklar, %0,7’si kahverengi 

orman toprakları, %2,1’i Kestanerengi, %14,5’i kireçsiz kahverengi, %3,2’si kırmızı kahverengi topraklar 

şeklindedir. Bu alanların kullanım durumları ise şöyledir; 156.801 ha. Kuru tarım, 20,390 ha. Sulu tarım, 

6.900 ha. Bağ-bahçe, 9.808 ha.  Çayır-mer’a, 461 ha. Orman-funda ve 5.945 ha. Da diğer kullanımlar içindir. 

Sınıf- IV: 

IV. Sınıf araziler 193.326 ha alanı ile İl Yüzölçümünün %11,46‘sını kaplamaktadır. Dördüncü sınıf arazilerin 

toprak gruplarına göre dağılımı ise şöyledir; % 13,80’i alüvyal, %6,94’ü kolüviyal topraklar, %2,57 ha’ı 
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Organik, %1,53’ü kahverengi orman toprakları, %0,1’i kireçsiz kahverengi orman toprakları, %3,74’ü 

kestane rengi, %44,81’i kahverengi toprakları, %14,99’u kireçsiz kahverengi, %10,60’ı kırmızı kahverengi 

ve %0,92’si Regosol topraklardan oluşmaktadır. Bu alanların kullanım durumları ise şöyledir; 143.279 ha’da 

kuru tarım, 2074 ha’da sulu tarım, 6105 ha. Bağ-bahçe, 37,710 ha’da çayır-mer’a, 2.426 ha’da orman –

fundalık ve 1.732 ha. Diğer kullanımlar içindir. 

SINIF-V: 

Kayseri ilinde V. Sınıf arazinin toplamı 3,309 hektardır. Bu alanın büyük toprak gruplarına göre dağılımı 

şöyledir; 472 ha hidromorfik alüvyal topraklar, 2.837 ha organik topraklar. Bu arazilerin tamamı derin 

profile sahip ve düz-düze yakın eğimlidir. Aynı zamanda bu sınıf arazilerin tamamında yaşlık ve çoraklık 

problemi vardır. 

SINIF-VI: 

Kayseri ilinde VI. Sınıf arazinin toplamı 210.641 hektardır. Toprak gruplarına göre dağılımı ise 16.478 ha’ı 

alüviyal topraklar, 8.902 ha. Kolüvyal, 4.776 ha’ı kahverengi orman toprakları, 1.802 ha’ı kireçsiz 

kahverengi orman toprakları, 14.144 ha’ı kestanerengi, 105.782 ha’ı kahverengi topraklar, 35.392 ha’ı 

kireçsiz kahverengi topraklar, 12,177 ha’ı kırmızı kahverengi topraklar, 11,188 ha’ı ise regosol topraklar 

şeklindedir. Bu toprakların kullanım durumları ise şöyledir; %56,6’sı kuru tarım, %5’i sulu tarım, %3,8’i 

bağ-bahçe, %37,1’i çayır-mer’a, %1,2’si orman –funda ve %0,8’i diğer kullanımlar. 

SINIF-VII: 

757.382 ha alanı ile ilin % 45‘lik kısmını kaplar. Bu alanların toprak gruplarının dağılımı ise %0,005’i 

alüvyal, %1,78’i hidromorfik alüvyal, %0,001’i alüvyal sahil bataklık, %0,005’i kolüvyal, %90,52’si 

kahverengi orman, %9’u kestanerengi, %39,2’si kahverengi, %24,6’sı kireçsiz-kahverengi, %7,2’si kırmızı-

kahverengi, %102’si regosol şeklinde teşkil etmiştir. Bu toprakların kullanım durumları ise şöyledir; 60.555 

ha kuru tarım, 16 ha’ı sulu tarım, 2.679 ha bağ-bahçe, 560.466 ha çayır-mer’a, 130.219 ha orman–funda ve 

3.429 ha diğer kullanımlar içindir. 

SINIF-VIII:  

164.769 ha ile il topraklarının %9,8’ini oluşturur. Bu arazilerin toprak gruplarına göre dağılımı ise 710 ha 

Irmak yatağı, 164.059 ha ise çıplak kayalık olarak belirlenmiştir. Kayseri’de su yüzeyleri 4.251 ha. Alan 

kaplamaktadır.  Orman ve fundalık alanlar ilin 135.817 ha’ını kaplar. Bunun 75.374 ha’ı orman, 60.443 ha’ı 

fundalıktır. Orman-fundalık alanların %95,88’i VII. sınıf arazilerde bulunmaktadır. 

Yerleşim alanları ise ilin 15.568 ha’lık kısmını kaplamaktadır. Bu alanların 1.386 ha’ı birinci sınıf arazilerde, 

2.243 ha’ı ikinci sınıf arazilerde, 5.992 ha’ı üçüncü sınıf arazilerde bulunmaktadır. Yerleşim alanlarının 

%53’lük kısmı tarıma elverişli alanlarda kurulmuştur.
82

 

 

6.1.4. Bitki Örtüsü 

Kayseri il topraklarında, ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik alanlarda da bozkır bitki örtüsü egemendir. İlin 

yüksek kesimlerinde yer yer iyi orman örtüsüne de rastlanırsa da topraklar genellikle bozuk orman ve 

çalılıklar ile kaplıdır. Bu duruma gelmesinde eski orman örtüsünün insan eliyle yok edilmesinde büyük payı 

vardır. İlin güney kesiminde Toros Dağları’nın yer aldığı bölümde karaçam, kızılçam, kök nar, ladin ve meşe 

türleri bulunmaktadır. İyi sayılabilecek nitelikteki ormanlar Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri çevresinde 

yer almıştır. Ormandan yoksun kalmış olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalılarla birlikte otluklar 

geniş yer tutar. Dağlar arasındaki çöküntü havzalarında ve ovalarında önceleri bozkır örtüsünün egemen 

olmasına karşılık, bu kesimler daha sonra geniş ölçüde tarım alanı durumuna getirilmiştir. Dağların etek 

bölümleri ise genellikle dağlık ve bahçeliktir. Dağların yüksek kesimlerinde güvenlikler (altragalus soyundan 

dikenli, yastık biçimli bitkiler), otluklar ve bunların arasında dikenlikler ve yüksek dağ çayırlarına 

rastlanmaktadır. 
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6.1.5. Su Kaynakları 

İlin önemli akarsularının başında Kızılırmak gelmektedir. Kızılırmak Nehrinin 128 kilometrelik bölümü 

Kayseri il sınırları içerisinde yer almaktadır. Kızılırmak’ın kolları olarak Sarımsaklı Suyu (55 km), Kestuvan 

Suyu (48 km) ve Değirmendere Suyu (32 km) bulunmaktadır. Diğer önemli akarsuları Zamantı (250 km) ve 

Sarız Çayı (60 km) Seyhan Nehrinin kolu durumundadır. Kızılırmak’ın il sınırları içindeki ortalama yıllık 

akımı, il merkezinin 30 km kuzeybatısındaki Yemliha Kasabası’nda yapılan ölçümlere göre 63.990 

m³/sn’dir. 

Kayseri ilinde bulunan göllerin bir bölümü geniş sazlık ve bataklıklar durumundadır. Bu tür sazlıklar, daha 

önceki yıllarda salgın hastalıklara yol açmış ve tarım alanlarından gereği gibi yararlanmasına neden 

olmuştur. Şimdilerde ise bu bataklık ve sazlıkların kimi kesimleri kurutulmuş ve tarım alanlarına açılmıştır. 

Sultan Sazlığı, Camız Gölü, Çöl Gölü, Yay Gölü, Tuzla (Palas-Tuzhisar) Gölü, Engir Gölü, Sarıgöl bölgede 

bulunan doğal göllerdir. 

Bunların yanısıra çeşitli büyüklüklerde barajlar ve göletler vardır. Bunlar; Ağcaşar Barajı, Akköy, Kovalı, 

Sarımsaklı, Selkapanı, Bahçelik, Sarıoğlan ve Yamula Barajları ile Efkere, Karakuyu, Şıhlı, Tekir ve 

Zincidere göletleridir.  

Göllerin dışında, kullanma suyu ve sulama amaçlı oluşturulan göletler de bulunmaktadır.  

6.1.6. Diğer Doğal Kaynaklar 

Kayseri gerek sanayi gerekse de sahip olduğu yer altı kaynakları ile ülkemizin önemli bir kentidir. MTA’nın 

il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda endüstriyel hammadde ve metalik maden 

yatağı ve zuhuru ortaya çıkarılmıştır. Bunların en önemlileri pomza, demir ve kurşun-çinko yataklarıdır. 

Yörede hakim olan volkanizmanın etkisi ile yaygın olarak pomza oluşumları gözlenmektedir. Tomarza ve 

Merkez ilçelerde olmak üzere 300.580.948 m
3
 görünür, 687.970.780 m

3
 muhtemel pomza rezervinin 

varlığından söz edilmektedir. Bunun yanı sıra diyatomit, fosfat, jips, kaolen, mermer ve tuğla-kiremit 

hammadde zuhurlarının da varlığı belirlenmiştir. Türkiye’de Divriği’den sonra en önemli demir yatakları 

Kayseri-Yahyalı yöresinde yer almaktadır. 

Bölge, daha ziyade yüksek tenörlü direkt şarja uygun cevherler içermekte ve yıllardan beri var olan demir-

çelik fabrikalarına önemli miktarlarda cevher vermektedir. Türkiye’nin demir cevheri potansiyelinin yaklaşık 

% 15-20’sinin bu bölgede bulunduğu söylenebilir. Kayseri ili aynı zamanda karbonatlı çinko-kurşun 

yataklanmaları açısından da önemli bir bölgedir. İldeki bazı kurşun-çinko yatakları Zamantı karbonatlı Pb-

Zn, Yahyalı-Kuzoluk, Suçatı, Alagöl ve Mezargedik ve Develi-Köprüüstü, Kaleköyü ve Çakılpınar kurşun-

çinko yatakları olup, bunlardan geçmiş yıllarda zaman zaman üretim yapılmıştır. Pınarbaşı ve Tomarza 

bölgesinde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda krom zuhur ve yatakları belirlenmiştir. 

Bunların tenörleri % 11-50 Cr2O3 arasında değişmektedir. Bölgede yaklaşık 1.000.000 ton krom 

potansiyelinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. 

İldeki diğer önemli endüstriyel hammadde oluşumları ise Felahiye-Badanalık kaolen yatağı ile İncesu 

ilçesindeki tuğla-kiremit hammaddeleridir. Sözü edilen yer altı kaynakları dışında, ilde enerji 

hammaddelerinden jeotermal kaynaklar bulunmaktadır.  

İldeki önemli jeotermal alanlar ise Himmetdede, Bayramhacılı, Kuşçu ve Erciyes jeotermal alanları olup, 

buralardaki sıcak su kaynaklarının sıcaklıkları 25ºC ile 45ºC arasında değişmektedir. 
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6.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı 

6.2.1. Hammadde Kaynaklarına Erişilebilirlik 

Ulaşım faaliyetlerinin; mal, hizmet, insan ve sermaye hareketliliği gibi yerleşimler arası ilişkiler ile 

firmaların yer seçimi ve yerleşim alanlarının belirlenmesi gibi mekânsal yapının şekillenmesinde birçok 

etkileri söz konusudur. Bir yerleşimin geri kalmışlık probleminin çözülmesi ya da cazibesinin artırılmasında 

ulaştırma altyapısı önemli rol oynamaktadır. Bu yönüyle ulaştırma bölgesel kalkınma için de önemli bir 

politika aracı olarak kabul edilmektedir. Ulaştırma altyapısının gelişmişliği ve kalitesi taşıma maliyetlerinden 

kaynaklı olarak firmaların yatırım tercihlerini, ticari ilişkilerin yoğunluğunu, işletmelerin verimliliğini ve 

yatırımların bir bölgede yoğunlaşmasını etkileyebilmekte ekonomik büyüme ve refah artışında bölgeler 

arasında farklar oluşturabilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da ifade edildiği gibi Coğrafi Erişilebilirlik Endeksi’ne göre TR72 Bölgesi, 26 bölge 

arasında erişilebilirliği yüksek olan illerdendir. Özellikle Kayseri ve Yozgat, coğrafi erişilebilirliği en yüksek 

ilk 4 il arasında gösterilmiştir. Bu durum Kayseri’nin birçok açıdan bölgedeki yatırıma en uygun il olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) mekânsal gelişim açıdan Kayseri’yi 

büyüme odakları arasında, Sivas’ı bölgesel çekim merkezleri, Yozgat’ı ise yapısal dönüşüm illeri arasında 

tanımlamıştır. 

Tablo 53: Kayseri İli Erişilebilirlik Endeksleri Tablosu 

Erişilebilirlik Endeksleri 
Türkiye’deki 

Sırası 

Coğrafi Erişilebilirlik Endeks 
Değeri 

Endeks Değeri Üst Sınır 

Coğrafi Erişilebilirlik Endeksi 4 96,40 100 

Ulusal Pazara Erişilebilirlik Endeks Değeri (Yayılma 
Bakımından) 

13 11,04 100 

Ulusal Pazara Erişilebilirlik Endeks Değeri (Cazibe Bakımından) 31 20,33 100 

Demiryoluna Erişilebilirlik Endeks Değeri 5 91,06 100 

Havayolu Erişilebilirlik Endeks Değeri 17 57,98 100 

Denizyoluna Erişilebilirlik Endeks Değeri 59 27,02 100 

Genel Erişilebilirlik Endeks Değeri 15 45,15 100 

(Kaynak :Erişilebilir Şehirler Ve Bölgeler : Erişilebilirliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ve İller Bazında  Erişilebilirlik Endeksinin 

Geliştirilmesi, Ahmet ŞİMŞEK, TC Kalkınma Bankası Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ekim 2015) 

 

Bölgenin ulaşım altyapısına bakıldığında; karayolu, demir yolu ve havayolu bağlantılarının yeterliliği ve 

hinterlandının yüksekliği dikkat çekmektedir. Bölge illerinden diğer ulusal ve uluslararası varış noktalarına 

ulaşımda kara, demir veya havayolu kullanılmaktadır. Bölge illerinin birbirleri arasındaki ulaşımı ise 

çoğunlukla karayoluyla yapılmaktadır.  

TR72 (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Düzey-2 Bölgesi’ne Doğu-Batı ekseninde Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan 

ve Ankara-Kırşehir-Kayseri-Malatya, Kuzey-Güney ekseninde Samsun-Tokat-Sivas-Kayseri-Niğde-Adana 

devlet karayolları ile ulaşılabilmektedir.  

Demiryolları açısından da avantajlı bir altyapısı bulunan bölgede Ankara-Erzurum ve Samsun-İskenderun 

yönlerinde devam eden ve Sivas ve Kayseri il merkezlerinde, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde demiryolu hatları 

bulunmaktadır.  

Uluslararası pazarlara erişilebilirlik konusunda havayolu verilerine de göz atmak yerinde olacaktır. TR72 

Bölgesinde biri Kayseri’de, diğeri Sivas’ta olmak üzere, sivil uçuşlara açık iki tane aktif havalimanı 

bulunmaktadır. 
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Şekil 20:  Bölgenin Yurtiçi ve Yurt Dışı Hava Ulaşım Ağı Haritası 

 (Kaynak : TR72 Bölgesi Mevcut Durum Analizi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 

 

Bölgeye önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan bazı demiryolu ve karayolu projeleri bölgenin 

erişilebilirlik açısından cazibesini yükseltecektir. Bölgenin üç ili de hızlı tren yatırımlarının geçiş 

güzergâhındadır. Kayseri il merkezi Türkiye demiryolları ulaşım ağında yer almaktadır. İl, doğu-batı 

istikametinde Kapıkule’den başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan güzergâh üzerindedir. Planlanan ve 

yapımı devam eden yüksek hızlı tren projeleriyle Ankara-Kayseri ve Ankara-Sivas arası yolculuk süreleri 

kısaltılarak, bölgeye erişim kolaylaşacaktır. Bir diğer demiryolu projesi olarak Sivas ve Kayseri 

(Boğazköprü)’ e kurulması planlanan ve proje aşamasında olan lojistik merkezler (köyler) ile yükleme-

boşaltma ve taşıma faaliyetleri kent dışında taşınarak, verimli hale kavuşacak ve bu anlamda bölgeye ilave 

bir avantaj getirecektir.  

Kayseri İli’nde yaklaşık 1.511 bin m² arazi üzerine kurulması plânlanan lojistik köyün 111 bin m2’lik 

kısmının kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, geri kalan kısmının kamulaştırma 

çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca alt yapı ve binalara ait projeler hazırlanmış, yol yapımı ve altyapı 

ihalesine çıkılmıştır. Boğazköprü Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 717.000 ton/yıl 

olan yük taşıma miktarı 1.782.000 ton/yıla çıkacaktır. Lojistik köyden yurt içine ve yurt dışına demir, boru, 

yem, konteynır, sac levha, seramik, kömür, pamuk, çinko, mobilya, kablo, oto lastiği ve askeri malzeme 

taşınacaktır. 

 

 
Şekil 21: Bölgenin Boğazköprü-Yenice-Gelecen Lojistik Köy ve Limanlarla İlişki Haritası 
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Şekil 22: Türkiye Genelinde Lojistik Köy Merkezleri, Limanlar ve Demiryolu Bağlantıları 

 (Kaynak :TR72 Bölgesi Mevcut Durum Analizi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 

 

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ve TR72 Bölgesi üzerinden de güzergâhı olan Karadeniz-Akdeniz Oto Yol 

Projesi (KAP) ile Koyulhisar-Pülümür Otoyol Projesi gibi projeler de bölgeye erişimi kolaylaştıracak ve 

bölgeyi erişilebilirlik açısından cazip hale getirecek projelerdir.
83

 

 

 
Şekil 23: Kap Projesi Ulaşım Haritası 

 (Kaynak :TR72 Bölgesi Mevcut Durum Analizi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 
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 Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü, Nisan’2016, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
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Şekil 24: Türkiye’deki Lojistik Köyler 

 

 

 
Şekil 25: Kayseri İli İçin Planlanan Ulaştırma & Lojistik Yatırımları 

 (Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü, Nisan’2016, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü) 

 

Geçtiğimiz on yılda dünya genelinde kimyasal ürün satışları iki kattan fazla artmış olup bu artış, büyük 

oranda kimyasal üretim kapasite artışının yaklaşık %80’ini gerçekleştiren gelişmekte olan ekonomilerden 

sağlanmıştır. Kimyasal ürün satışları Türkiye’de de, son on yılda küresel eğilime oldukça benzer bir seyir 

izlemiştir. Dinamik bir iç pazar ile desteklenen güçlü büyüme ve rekabetçi üretim maliyetleri ile Türkiye, 

kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketler için cazip bir yatırım destinasyonudur. Türkiye aynı zamanda 

kimya endüstrisindeki lider markaların bölgesel üretim, yönetim ve ihracat üssü konumundadır. BASF, 

Henkel, Bayer, Evonik, Linde, P&G, PPG ve Dow gibi kimya devleri onlarca yıldır Türkiye’de üretim 
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yapmakta ve her geçen yıl büyümeye devam etmektedir.
84

 Bu durum, yatırımın konusu olan TDI ve 

poliol’ün üretiminde kullanılacak hammadde ve kimyasalların tedariğinde de sorun yaşanmayacağı 

konusunda önemli bir fikir vermektedir. Bu tür kimyasallar daha çok deniz yoluyla ülkemize giriş yapmakta 

olup, yatırıma konu tesislerin limanlara yakın olması öncelikli tercihler arasındadır. Ancak, Mersin 

Limanı’na ulaşacak bir kimyasal hammaddesinin yatırım yeri olan Kayseri’ye demiryolu veya karayolu yük 

taşımacılığı imkanlarıyla ulaşabilmesinde bir engel bulunmamakta olup ilave nakliye maliyetleri söz konusu 

olabilecektir. Tesis için en uygun lokasyon olarak Adana Yumurtalık Bölgesi veya Balıkesir Bigadic Bölgesi 

öngörülmektedir. 

 

6.2.2. Ulaşım ve Haberleşme Sistemi 

Bölgenin ulaşım altyapısına bakıldığında; karayolu, demir yolu ve havayolu bağlantılarının yeterliliği ve 

hinterlandının yüksekliği dikkat çekmektedir. Bölge illerinden diğer ulusal ve uluslararası varış noktalarına 

ulaşımda kara, demir veya havayolu kullanılmaktadır. Bölge illerinin birbirleri arasındaki ulaşımı ise 

genellikle karayoluyla yapılmaktadır.  

TR72 (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Düzey 2 Bölgesi’ne Doğu-Batı ekseninde Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan 

ve Ankara-Kırşehir-Kayseri-Malatya, Kuzey-Güney ekseninde Samsun-Tokat-Sivas-Kayseri-Niğde-Adana 

devlet karayolları ile ulaşılabilmektedir.  

TR72 Bölgesi’nde toplam devlet ve il karayolu uzunluğu 4.647 kilometre olup, üçte birinden fazlası 

bölünmüş yoldur. Kayseri’de devlet ve il karayollarının uzunluğu 1.142 kilometre olup, 1.104 kilometresi 

asfalt, 527 km’si ise bölünmüş yoldur. Kayseri’de otoyol bulunmamaktadır. Ancak ana yolların birçoğu 

bölünmüş yoldur. 

Demiryolları açısından da avantajlı bir altyapısı bulunan bölgede Ankara-Erzurum ve Samsun-İskenderun 

yönlerinde devam eden ve Sivas ve Kayseri il merkezlerinde, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde demiryolu hatları 

bulunmaktadır.  

Uluslararası pazarlara erişilebilirlik konusunda havayolu verilerine de göz atmak yerinde olacaktır. TR72 

Bölgesinde biri Kayseri’de, diğeri Sivas’ta olmak üzere, sivil uçuşlara açık iki tane aktif havalimanı 

bulunmaktadır. 2014 yılında, Kayseri Havalimanı; gelen-giden 1,7 milyonun üzerinde yolcu ve 20 bin tonun 

üzerinde yük taşınmasıyla Türkiye’de en fazla yolcu ve yük taşınan ilk 10 havalimanı içerisinde yer almıştır. 

Yine aynı yılda 112 bin gelen dış hat yolcu yoğunluğu bakımından ise 8. sırada yer alan havalimanıdır 

Bölgeye önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan bazı demiryolu ve karayolu projeleri bölgenin 

erişilebilirlik açısından cazibesini yükseltecektir.  

Bölgenin üç ili de hızlı tren yatırımlarının geçiş güzergâhındadır. Planlanan ve yapımı devam eden Yüksek 

Hızlı Tren projeleriyle Ankara-Kayseri ve Ankara-Sivas arası yolculuk süreleri kısaltılarak, bölgeye erişim 

kolaylaşacaktır. Bir diğer demiryolu projesi olarak Sivas ve Kayseri/Boğazköprü’ye kurulması planlanan ve 

proje aşamasında olan lojistik merkezler ile yükleme-boşaltma ve taşıma faaliyetleri kent dışında taşınarak, 

verimli hale kavuşacak ve bu anlamda bölgeye ilave bir avantaj getirecektir.  

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ve TR72 Bölgesi üzerinden de güzergâhı olan Karadeniz-Akdeniz Oto Yol 

Projesi (KAP) ile Koyulhisar-Pülümür Otoyol Projesi gibi projeler de bölgeye erişimi kolaylaştıracak ve 

bölgeyi erişilebilirlik açısından cazip hale getirecek projelerdir.
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6.2.3. Su-Elektrik-Doğal Gaz Şebekeleri 

6.2.3.1. Su Kullanımı 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin su ve 

kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak 

ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 14/12/1989 tarih ve 89/14886 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

Hizmet alanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı ile sınırlı bulunan KASKİ, kentin yararlandığı 

ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir. 

Kayseri Su ve Kanalizasyon idaresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğine haiz bir kuruluştur. 

Tablo 54: Kayseri İli 2015 Yılı Su Kullanım Tablosu 

Toplam Nüfus 1.341.056 

İçme Suyundan İstifade Eden Kişi Sayısı 1.341.056 

Abone Sayısı 532.635 

Kaynaktan Yıllık Çekilen Su Miktarı – m³/Yıl 73.664.840 

Yıllık Sisteme Verilen Toplam Su Miktarı – m³/Yıl 73.664.840 

Yıllık Su Tüketim Miktarı – m³/Yıl 59.817.809 

Su Kayıp Miktarı – m³/Yıl 13.847.031 

İletim ve Dağıtım Hattı Uzunluğu – metre 4.168.744 

(Kaynak : KASKİ, 2019) 

 

Tablo 55: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Çekilen Toplam Su Miktarı (m³/Yıl), 2018 

Kaynak Suyu 20.710.000 m³/Yıl 

Kuyu Suyu 94.912.000 m³/Yıl 

Toplam 115.622.000 m³/Yıl 

(Kaynak : TÜİK, 2019) 

 

 

Tablo 56: Kişi Başı Çekilen Günlük Su Miktarı (Litre/Kişi-Gün) 

 
Kayseri Türkiye 

2012 189 216 

2014 191 203 

2016 227 217 

2018 230 224 

(Kaynak : TÜİK, 2019) 

 

Tablo 57: Dağıtılan Su Miktarı (m³/Yıl) 

 
Kayseri Türkiye 

2012 59.153.513 2.801.938.620 

2014 65.619.825 3.394.545.103 

2016 78.414.556 3.732.875.169 

2018 81.513.406 4.045.485.539 

(Kaynak : TÜİK, 2019) 
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6.2.3.2. Elektrik Kullanımı 

İl’in sanayi elektrik tüketimi ve kişi başına sanayi elektrik tüketimi, bölge ve Türkiye elektrik tüketimi ile 

karşılaştırılması İl’deki sanayileşmenin düzeyi hakkında fikir verebilir. 

Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinin elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini Kayseri 

ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) yürütmektedir. Bölge içerisinde tüketilen enerji, mülkiyeti ve 

işletmesi TEİAŞ’a (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ait ve ulusal elektrik sistemine bağlı olan 154/ 31.5 kV’luk 

Kayseri 1 TM, Kayseri 2 TM, Kayseri 3 TM, Çinkur TM, Taksan TM, Sendiremeke TM, Kalaba TM, 

Pınarbaşı TM, Kapasitör TM, Yeşilhisar TM, Sızır 2 TM ile mülkiyeti TEİAŞ’ a, işletmesi Şirketimize ait 

olan Bünyan ve Sızır Hidroelektrik santrallerinden temin edilmektedir. Ayrıca Adana TEDAŞ, Niğde 

TEDAŞ, Nevşehir TEDAŞ, Yozgat TEDAŞ ve Sivas TEDAŞ ile il sınırı yakınlarındaki yerleşim birimleri 

için karşılıklı enerji alışverişi yapılmaktadır. 

KCETAŞ tarafından işletilen ve mülkiyeti TEAŞ’a ait olan Sızır Hidroelektrik Santralından yılda ortalama 

28.197.664 kWh, Bünyan Hidroelektrik santralından ise yılda ortalama 2.910.678 kWh enerji üretilerek 

ulusal elektrik sistemine verilmektedir. KCETAŞ’ın %3,75 payla ortağı bulunduğu Kayseri Elektrik Üretim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yıllık 450 Milyon kWh kapasiteli 2×50 MW kurulu gücündeki Yamula 

barajında yılda yaklaşık 422 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. 

 

Tablo 58: Kayseri İli Elektrik Tüketim ve Dağıtıma İlişkin Bilgiler 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dağıtılan Enerji kWh 1.975.788.824 2.090.192.271 2.190.514.392 2.309.228.142 2.311.730.010 

Kurulu Güç MVA 2.138 2.250 2.347 2.411 2.505 

Abone Sayısı Adet 636.299 654.578 673.432 695.210 718.996 

Trafo Sayısı Adet 6.334 6.651 6.941 7.227 7.583 

AG-OG Hat Uzunluğu Km 16.833 17.310 17.634 18.029 18.400 

AG-OG Kablo Uzunluğu Km 2.960 3.255 4.120 5.215 5.975 

(KCETAŞ Faaliyet Raporu, 2018) 

 

Tablo 59: OSB’lerdeki Elektrik Tüketim Miktarları 

 Serbest 
Bölge 

Elektrik 
Tüketimi 

(kW/h) 

Kayseri OSB 
Elektrik 

Tüketimi 
(kW/h) 

Mimar Sinan 
OSB elektrik 

Tüketimi 
(kW/h) 

İncesu OSB 
Elektrik 

Tüketimi 
(kW/h) 

2018 Kasım 4.701.280  89.153.403  4.902.309  3.837.930 
Aralık 4.538.092  86.856.745  4.732.161  3.666.725 
Ocak   5.054.220  89.811.047 4.735.744 3.331.373 
Şubat 4.725.710  84.105.094  4.466.058  3.475.540 
Mart  5.436.960  96.222.766  4.979.899  4.103.465 
Nisan 5.137.522  94.185.140  5.185.061  4.421.889 
Mayıs 5.438.320  93.140.930  5.174.506  4.478.794 
Haziran 4.506.580  77.461.920  4.187.039  3.510.381 
Temmuz 5.795.530  98.823.617  5.894.195  4.641.193 
Ağustos 4.354.510  79.428.771  4.984.493  3.985.269 
Eylül 5.248.450  94.941.411  5.620.794  4.725.854 
Ekim  5.827.790  97.925.666  6.110.873  4.657.959 
2019 Kasım 5.902.901  99.908.536  5.847.918  4.174.043 

(Kaynak : Kayseri Sanayi Odası) 
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6.2.3.3. Doğalgaz Kullanımı 

Kayseri İli’nde doğalgaz kullanımı konusunda faaliyette  bulunan kuruluş Kayserigaz’dır. Kayserigaz, 2018 

yılı sonu itibariyle 520.515 BBS’e ve 4.829 km’ye ulaşan toplam şebeke hattına sahip olup, abonelerine 

toplam 618 milyon m³ doğalgaz arzı sağlamıştır. Sadece 2018 Yılında 556 km yeni şebeke yatırımı 

gerçekleştiren Kayserigaz, bu yıl içinde14.707 adet bağlantı anlaşması, 57.291 adet gaz kullanım sözleşmesi 

gerçekleştirerek bugüne kadar toplamda 370 milyon TL yatırım yapmıştır.
86

 

 

Tablo 60.: OSB’lerdeki Doğalgaz Tüketim Miktarları 

 Serbest 
Bölge 

Doğalgaz 
Tüketim 

Miktarı (m³) 

Kayseri OSB 
Doğalgaz 

Tüketim 
Miktarı (m³) 

Mimarsınan 
OSB 

Doğalgaz 
Tüketim 

Miktarı (m³) 

İncesu OSB 
Doğalgaz 

Tüketim 
Miktarı (m³) 

2018 Kasım 2.008.516,00  9.333.411,00  1.068.355,00  666.481,00  

Aralık 1.967.050,00  10.477.481,10  1.062.650,00  707.996,00  

Ocak  2.409.745,00  11.783.697,00  977.127,00  620.891,00 

Şubat 2.168.370,00  9.790.953,00  750.432,00  635.359,00  

Mart  2.117.746,00  10.465.241,43  747.242,00  739.795,00  

Nisan 1.853.213,00  9.900.588,00  836.472,00  729.905,00  

Mayıs 1.745.977,00  8.689.606,00  816.771,00  642.092,00  

Haziran 1.458.422,00  6.426.650,38  626.455,00  462.659,00  

Temmuz 2.124.416,00  8.720.182,00  996.172,00  635.664,00  
Ağustos 1.577.475,00  6.961.704,00  845.301,00  496.021,00  

Eylül 1.867.959,00  8.735.826,27  957.807,00  695.950,00  

Ekim  2.054.306,00  9.180.131,00  1.153.202,00  690.059,00  

2019 Kasım 2.201.308,00  10.356.352,00  921.702,00  708.964,00  

(Kaynak, Kayseri Sanayi Odası) 

6.2.4. Arazi Kullanımı 

Toplam 1.697.513 hektar yüzölçümüne sahip olan Kayseri ili topraklarının %35’i tarım alanı, %8’i orman ve 

fundalık alan, %41’i çayır ve mera arazisi, %16’sı ise tarım dışı araziden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik 

Kurumu verilerine göre Kayseri’deki tarım alanları, Türkiye’de işlenen toplam tarım alanlarının %2,8’ini 

oluşturmaktadır. İlde çayır ve mera alanlarının oldukça zengin olduğu gözlenmektedir.  
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 Kayserigaz, 2018 Yılı Faaliyet Raporu 
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Şekil 26: Kayseri İli Arazi Kullanım Durumu 

(Kaynak : Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 

 

2016 yılı itibarıyla Kayseri, TR72 Bölgesi ve Türkiye’nin tarım alanlarının kullanılış amaçlarına göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Tablo 61: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı (2016) 

 Alan (ha) Yüzde (%) 

Kayseri TR72 Türkiye Kayseri TR72 Türkiye Kayseri/TR (%) 

Ekilen 350.265 1.264.663 15.574.372 56,2 59,6 60,8 2,2 

Nadas 194.200 667.378 4.049.998 31,2 31,5 15,8 4,8 

Toplam 544.465 1.932.041 19.624.370 87,4 91,1 76,6 2,8 

Sebze 33.530 37.903 804.142 5,4 1,8 3,1 4,2 

Meyve 8.158 13.958 2.048.448 1,3 0,7 8,0 0,4 

Bağ 7.939 13.545 435.227 1,3 0,6 1,7 1,8 

Zeytin Ağaçları 0 0 845.542 0,0 0,0 3,3 0,0 

Yem Bitkisi 29.184 123.899 1.867.202 4,7 5,8 7,3 1,6 

Toplam Tarım 
Alanı 

623.276 2.121.346 25.624.931 100,0 100,0 100,0 2,4 

 

Kayseri tarım alanlarının kullanım durumuna göre dağılımı incelendiğinde, tarım alanlarının büyük 

bölümünün tarla alanı olarak kullanıldığı dikkati çekmektedir. Tarım arazisinin %93,3’ü tarla alanı (tahıllar 

ve diğer bitkisel ürünler alanı ve yem bitkileri) olarak kullanılırken, %6,7’si ise sebze, meyve alanı olarak 

kullanılmaktadır. 
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6.2.5. Sanayi / Yan Sanayi 

6.2.5.1. Yan Sanayi Potansiyeli 

Raporun hazırlandığı dönemde Kayseri İli’nde yan sanayi potansiyeline yönelik bilgi temelli bir araştırma 

verisine rastlanılmamıştır. Ancak, bölgedeki kuruluşların yaptıkları araştırmalarda potansiyeli olan sektörlere 

yönelik aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir : 

 Bölgede, Mobilya İmalatı, Tekstil, Makine ve Teçhizat, Elektrikli Teçhizat, Fabrikasyon Metal Ürünleri 

ve Metal Eşya, sektörlerinin Bölgede öne çıkan/sürükleyici sektörler olduğu söylenebilir.
87

 

 Bölgede bir önceki planlama döneminde olduğu gibi, 2014-2023 döneminde de enerji sektörüne yönelik 

imalat sanayi, gıda sanayi, sağlık sektörüne yönelik imalat sanayi ve savunma sektörüne yönelik imalat 

sanayi stratejik alanlar olarak seçilmiştir.
88

 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan Kayseri İli Uygun Yatırım Alanları 

Araştırması’nda NACE Rev2 sınıflamasına göre Kayseri’de kümelenme özelliği gösteren sektörler 

“olgun küme” başlığı altında ve sırasıyla aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.  

 

Tablo 62: Kayseri’de Kümelenme Özelliği Gösteren Sektörler Lisesi (Olgun Küme) 

İstihdama Göre Sektörler İşyeri Sayısına Göre Sektörler 

Mobilya imalatı Mobilya imalatı 

Metal yapı malzemeleri imalatı Fırın ve unlu mamuller imalatı 

Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi Metal yapı malzemeleri imalatı 

Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 
Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve 
ekipmanların onarımı 

Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve 
ekipmanların onarımı 

Plastik ürünlerin imalatı 

Dokuma Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 

Diğer gıda maddelerinin imalatı Ev aletleri imalatı 

Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin 
imalatı 

Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı  

Ev aletleri imalatı  

Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı  

Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı  

(Kaynak :Kayseri İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı-ORAN) 

 

Yatırım konusu ile ilgili bölgede, hatta ulusal düzeyde yan sanayi pozisyonunda olabilecek herhangi bir 

faktör bulunmamakta olup, birçok girdinin (hammaddenin) temin yeri yurtdışıdır. Yatırımın faaliyete 

başlaması durumunda gerek Kayseri İli’nde ve gerekse de ulusal düzeyde en büyük tamamlayıcı sektörler 

(hedef kitleler) esnek poliüretan köpük (sünger) üreticileri, mobilya sektörü ve otomotiv sektörü (koltuk, ön 

panel, vb) olması öngörülmektedir. Kayseri ili bu sektörlerden ikisi açısından (esnek poliüretan köpük 

(sünger) ve mobilya sektörü) önemli potansiyele sahiptir. 
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 TR72 Bölgesinde Önce Çıkan Sektörler Raporu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı-ORAN 
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 TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı – Oran 
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6.2.5.2. Sanayi Potansiyeli 

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak yapılan kamu yatırımları, Kayseri’de imalat sanayinin gelişmesinde 

başlıca etken olmuştur. 1920’lerin sonlarında İl demiryolu ve elektrik santraline kavuşmuş, yine aynı yıllarda 

tank, uçak gibi araçların montajını ya da onarımını yapan fabrikalar açılmıştır. 1930’ların ilk yıllarında da 

kuzey ve güney karayolu bağlantıları sağlanmıştır.  

1926 yılında açılan Bünyan Halı İpliği Fabrikası, Kayseri Tayyare Fabrikası ve Tank Tamir Fabrikası, 1927 

yılında açılan Ankara-Kayseri Demiryolu, 1929’da yöreye elektrik sağlamaya başlayan Bünyan 

Hidroelektrik Santralı, 1930’da yapılan Kayseri-Sivas-Samsun karayolu, 1933 yılında yapılan ve İli 

Akdeniz’e bağlayan Kayseri-Ulukışla Demiryolu ve 1935 yılında kurulan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası 

İl’de sanayinin gelişmesine katkısı olan önemli kamu yatırımlarıdır.  

Kayseri sanayiinde, 1960’larda en önemli dallar gıda, dokuma ve metal eşya-makine imalatıdır. Gıda 

sanayindeki işletmelerin büyük çoğunluğu İl’in öteden beri özgün ürünleri olan sucuk ve pastırma 

imalathaneleridir. Diğerleri un, makarna, irmik ve bisküvi üreten işletmelerdir.  

1970’li yıllar, imalat sanayinin çeşitlendiği ve ölçeklerin büyümeye başladığı yıllardır. Önceleri gıda ve 

dokuma sektörleri daha sonra metal eşya ve makine sanayi bu yıllarda İl’de başat sektörler olmuştur. 1979 

yılında yapılan Yıllık İmalat Sanayi Anketi sonuçlarına göre; İl’deki işyerlerinin dağılımı açısından yüzde 41 

ile metal eşya-makine imalatı sanayi birinci, yüzde 20,6 ile dokuma sanayi ikinci ve yüzde 18,6 ile gıda 

sanayi üçüncü sırayı almaktadır.  

Bu dönemde özel kesim, su motorlarından traktöre, redresörden matkaplara, preslerden bisiklete birçok 

ürünün üretimine yönelmiştir. İldeki çok sayıda mesleki ve teknik okul, sanayinin gereksindiği nitelikli 

işgücünün kaynağını oluşturmuştur. Sanayi bölgesindeki atölye ve imalathanelerin çoğu bu okullardan 

mezun teknik elemanlar tarafından kurulmuştur. 

1970’li yıllarda İl’de, imalat sanayi dalında büyük birkaç işletmenin yanında, küçük ve orta ölçekli çok 

sayıda işletme bulunmaktadır. Büyük işletmelerin başında, metal eşya-makine dalında Hema Traktör 

Fabrikası, TAKSAN Takım Tezgahları Fabrikası, ÇİNKUR Çinko-Kurşun Fabrikası, HES Kablo Fabrikası, 

Erciyes Boru Fabrikası, Bünyan Döküm Makine Alet Fabrikası, Asya Madeni Eşya ve Emaye Fabrikası gibi 

fabrikalar yer almaktadır.  

1970’li yıllarda dokuma sektöründe Birlik Mensucat, Karsu Tekstil, Atlas Halı Fabrikası, Saray Halı 

Fabrikası, Lüks Kadife gibi işletmeler, gıda sektöründe ise Meysu, Kemsan, Garipsu, Kayseri Yem Fabrikası 

ve birkaç un fabrikası önde gelen işletmelerdir. Bu büyük işletmelerin hemen hepsi kendi pazarlama 

şirketlerini de oluşturmuştur. Bir yandan bu şirketler, diğer yandan da Kayseri’de üretilen mamulleri İl’de ve 

İl dışında pazarlayan ve İl’in ihtiyaç duyduğu mamulleri İl dışından temin edip ilde pazarlayan çok sayıda 

büyüklü küçüklü işletmeler Kayseri’nin ticari yaşamına hareketlilik kazandırmıştır.  

1980’li yıllarda büyük işletmelerin sayısı artmıştır. Özellikle 1985’ten sonra uygulanan teşvik sistemi, İl’de 

teşvikli yatırımları artırmış, çok sayıda büyük ölçekli işletmeler faaliyete başlamıştır.  

Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, altyapısının tamamlanması ve 1989 yılında bu bölgeye teşvik 

sistemi içerisinde ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre statüsü verilmesi, Kayseri’de büyük işletme 

sayısının daha da artmasına yol açmıştır. 

2014 yılı il GSYH’sinin %34’ünü (GSYH’deki vergi ve sübvansiyonlar hariç tutulursa %38’ini) sanayi 

hasılası oluşturmaktadır. Türkiye’de ise GSYH’nin %28’i, vergi ve sübvansiyonlar dâhil edilmediğinde 

%32’si, sanayi hasılasıdır. 2016 yılı itibarıyla, SGK verilerine göre, Kayseri toplam istihdamın %37’si, 

Türkiye toplam istihdamının ise %27’si sanayi sektöründedir. Dolayısıyla Kayseri ili esas olarak sanayi 

sektörüne dayalı bir gelişme eksenine sahiptir. 

Kayseri istihdamının (2016 SGK zorunlu sigortalı verileri) %34’ü imalat sanayi sektörlerine aittir. Sadece 

sanayi (madencilik, imalat, enerji) açısından bakıldığında ise imalat sanayi istihdamı, Türkiye ile benzer bir 

şekilde, toplam sanayi istihdamının %95’ini oluşturmaktadır. 

Kayseri ili, TR72 Bölgesi ve Türkiye’nin imalat sanayi sektörlerinin net satışları (brüt satışlardan indirimler, 

iadeler vb. düşülmüş satışlar) aşağıda tabloda verilmektedir. Tabloda yer alan imalat sanayi net satışları hem 

sektör içi (imalat sanayi ve diğer sektörler) hem de nihai kullanım için olan net satışları içermektedir. 
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Tablo 63: Sektörlere Göre İmalat Sanayi Net Satışları (2016, Bin TL) 

 

 

Tablodan görüldüğü gibi 2016 yılında Kayseri’de imalat sanayiinde 21,4 milyar TL, TR72 Bölgesi’nde 26,5 

milyar TL net satış gerçekleşmiştir. Kayseri’nin imalat sanayi net satışları toplam net satışlarının 34,4’üdür. 

Aynı oran TR72 Bölgesi’nde %25, Türkiye’de ise %24,6’dır. 

Kayseri ilinde, 2016 yılında, imalat sanayi sektörlerinin net satışlarının toplam imalat sanayi net satışına 

oranında, sırasıyla 23-mobilya imalatı,  25-fabrikasyon metal ürünleri imalatı, 27 elektrikli teçhizat imalatı, 

13-tekstil ürünlerinin imalatı, 10-gıda ürünlerinin imalatı ilk beş sırada yer almaktadır. 

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi sektörleri NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 64: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Sektörleri (NACE Revize 2) 

Teknoloji Sınıfı NACE Rev. 2 Kodları - 2'inci Düzey 

Yüksek Teknoloji 

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkinmalzemelerin imalatı 

26 Bilgisayar imalatı, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 

30. 3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 

Orta-Yüksek Teknoloji 

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

25.4 Silah ve mühimmat üretimi 

27..29 
Elektrikli teçhizat imalatı, BYS makine ve teçhizat imalatı, Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-
romörk imalatı 

30 
Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.1 Gemi ve tekne yapımı ve 30.3 Kava ve uzay araçları 
ile ilgili makinelerin imalatı hariç) 

32.5 Tıp ve diş hekimliği aletleri ve sarf malzemeleri üretimi 

Orta - Düşük Teknoloji 

18.2 Kayıtlı makinelerin imalatı 

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 

22..24 
Plastik ve kauçuk ürünlerin imalatı . Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, temel 
madenlerin imalatı 

25 
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat hariç (25.4. Silah ve mühimmat 
imalatı hariç) 

30.1 Gemi ve tekne yapımı 

33 Makine ve ekipmanların onarımı ve kurulumu 

Düşük Teknoloji 

10..17 
Gıda ürünleri imalatı, içkiler, tütün ürünleri, tekstil giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlerin, ağaç 
ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri 

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (18.2.Kayıtlı Medyanın çoğaltılması hariç) 

31 Mobilya imalatı 

32 Diğer imalat (32.5 Tıp ve diş hekimliği aletleri ve sarf malzemeleri üretimi hariç) 

 

İmalat sanayi sektörleri üretiminin ithalata bağımlılığı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.  

 

Tablo 65: Kayseri ve Türkiye’nin İmalat Sanayi Sektörleri İthal Girdi Kullanımı (Bin TL) 
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Tablodan görüleceği üzere Kayseri imalat sanayi üretiminde %17,2 ithal girdi kullanılırken, Türkiye’de aynı 

oran %20,5’tir. Başka bir ifade ile Kayseri imalat sanayiinde üretiminin ithalata bağımlılığı, Türkiye 

geneline göre daha düşüktür. 

Kayseri’de, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 16 Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi bulunmaktadır. Kayseri’de toplam 46 milyon 552 bin m² planlı endüstri alanı bulunmaktadır.  

Kayseri Serbest Bölgesi 6 milyon 905 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bölgede bulunan 110 firmada 

toplam 4.596 kişi istihdam edilmektedir. 2018 yılı ticaret hacmi 948.782.890 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir.  

Alan genişliği 277 bin metrekare olan Erciyes Teknoparkta 225 firma bulunmakta olup, 1.032 kişi istihdam 

edilmektedir. Teknoparkta bulunan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında; % 26 ile Yazılım, % 26 ile 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, % 12 ile Elektronik, % 7 ile Enerji ve % 5 ile Makine/Teçhizat İmalatı 

sektörleri önde gelen sektörler olarak göze çarpmaktadır. 

Kayseri İli’nde bulunan OSB’ler aşağıdaki tabloda verilmiştir : 

 

Tablo 66: Kayseri’deki Organize Sanayi Bölgeleri Listesi 

 Parsel Bilgileri 
 Kayseri Org. Sanayi 

Bölgesi 
İncesu Organize 
Sanayi Bölgesi 

Mimarsinan Org. 
Sanayi Bölgesi 

Kuruluş Tarihi Yıl 1976 1996 1998 

OSB Alanı ha 2.199 740 603 

İle Uzaklığı Km 13 37 19 

Toplam Parsel Adet 1.237 147 368 

Tahsisi Yapılan Parsel Adet 1.193 142 361 

Boş Parsel Adet 5 5 7 

Faaliyete Geçen Firma Adet 1.101 35 237 

İnşaat Halindeki Parsel Adet 48 66 110 

Proje Aşamasındaki Parsel Adet - - 14 

Kapalı Parsel Adet 83 41 - 

İstihdam Sayısı Kişi 70.000 1.200 5.245 

  

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin tüm alt yapısı tamamlanmış ve arıtma tesisi çalışır vaziyettedir (Arıtma 

Tesisi: 40.000 m³/gün kapasitelidir). Kayseri OSB’nin 2018 yılındaki elektrik tüketimi 1.096.184.600 kwh 

’dir.   

İncesu Organize Sanayi Bölgesinin atık su arıtma tesisi (günlük 500 m³ kapasiteli) ve kanalizasyon şebekesi 

inşaatının 1. Etabı tamamlanmış olup tesisi işletmeye alınmıştır. İncesu OSB’nin 2018 yılı içerisinde elektrik 

tüketimi 50.091.587 kwh ‘dir. 

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin tüm alt yapısı tamamlanmış ve arıtma tesisi çalışır vaziyettedir 

(Arıtma Tesisi: Günlük 2.000 m³/gün kapasitelidir). Mimarsinan OSB’nin 2018 yılı içerisinde elektrik 

tüketimi 55.258.885 kwh ‘dir. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve Mimarsinan OSB’den oluşan organize 

sanayi bölgelerinde, her türlü altyapı hizmeti verilmekte olup, arsa fiyat aralıkları 100 USD/m² 

seviyesindedir. Özellikle Yapı Malzemeleri sektöründeki büyük markaların İncesu OSB’ye olan talepleri 

ilerde burada bir Yapı Malzemesi kümelenmesi olabileceği yönünde yorumlanmaktadır. Kayseri OSB’de 

yaşanan yer sıkıntısından dolayı proje alanının genişletilmesi söz konusudur. TCDD’nin bu üç OSB arasında 

kurulacak demiryolu hattı ile ilgili de ilgililerden görüş sorduğu bilinmektedir. 

 

Sanayi Siteleri 

Sanayi ve Doğu Sanayi olarak adlandırılan sanayi sitelerinin toplam alanı 6 milyon m² olup, Otomotiv, 

mobilya, Tekstil, Cam, Makine, Elektrikli Ev Aletleri ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren 8.129 

teşebbüsün varlığı sayesinde yetişen 40.000’ e yakın eleman, endüstri dünyası için önemli bir kazanç olarak 

görülmektedir. Bunların dışında, yapımına devam edilen ve 350.000 m² ’si üreticiler için planlanan Erciyes 
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Sanayi Sitesi’nde atık yönetim merkezi kurulacaktır. Sanayi Sitelerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 67: Kayseri İli’nde Bulunan Sanayi Siteleri 

Adı 
Faaliyet 
Başlama 

Yılı 

Toplam 
Alanı 

(metrekare) 

Yapılmış 
İşyeri 
Sayısı 

Dolu 
İşyeri 
Sayısı 

Boş İşyeri 
Sayısı 

Doluluk 
Oranı 

Yaklaşık 
istihdam 

Eski Sanayi Sitesi 1957 417.637 1.350 1.350 - %100 6.810 

Yeni Sanayi Sitesi 1972 803.432 3.033 3.033 - %100 18.304 

Orta Sanayi Bölgesi 1979 71.328 55 55 - %100 139 

Doğu Sanayi Sitesi 1985 225.860 280 280 - %100 588 

İmalatçılar Pazar. San. Sitesi 1985 - 220 220 - %100 409 

Osman Kavuncu San. Sitesi 1995 477.000 850 850 - %100 3.560 

Argıncık San. Sitesi 1992 122.114 220 220 - %100 403 

Pınarbaşı San. Sit. 1999 67.350 104 77 27 %74 230 

Develi Sanayi Sitesi 1973 97.400 248 240 8 %97 496 

Tomarza Sanayi Sitesi 2007 20.000 55 52 3 %95 110 

Kayseri Demirciler SS 2003 152.000 326 293 33 %90 1.500 

Erciyes Sanayi Sitesi 2014 831.689 765 620 48 %90 5.500 

Kayseri Otomotiv Servisleri SS 2014 195.000 137 110 27 %80 550 

Metalsan SS 2016 - 401 281 120 %70 1.010 

Oto Sanayicileri SS - 32.663 66 - - İnşaat - 

Kocasinan Keresteciler SS - - 19 - - İnşaat - 

TOPLAM 8.129 7.640 266 - 39.609 

  

6.2.6. Dağıtım ve Pazarlama Olanakları 

Kayseri İli’nin hammadde kaynaklarına erişebilirlik konusunda yukarıda ifade edilen imkanları, Kayseri 

ekonomisinin girdileri için olduğu kadar ilde üretilen mamüller ile bu proje yatırımıyla üretilecek olan 

kimyasalların da hem iç ve hem de dış pazarlara ulaştırılması açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu 

sayede ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda bölge yeni yatırım ve büyüme fırsatlarına 

kavuşacaktır. 

Ayrıca aşağıdaki yatırımlar da bölgenin dağıtım ve pazarlama imkanlarının gelişmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır: 

 

a- KUMSmall AVM - Kayseri Uluslararası Mobilya Sarayı (KUMSmall Factory) 

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory, Anadolu’nun merkezi Kayseri’de 

açılacak ve içerisinde AVM, İş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok seçenekler bulunacaktır. 

Dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek olan KUMSmall Factory, 2 milyar TL’ye 

yakın yatırım maliyeti, 1.500.000m
2
 açık, 900.000m

2
 kapalı alana kurulan 302.000m

2
’lik satış alanında, 

180.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla, 400 adet mağaza ve 6000 araçlık otoparkıyla hizmet verecek.  
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MOBİTEK projesinin de içinde yer aldığı Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi bünyesinde yer alan 

AVM’de; 250 mobilya mağazasının yanında, halı, perde, aydınlatma, ev tekstili, beyaz eşya vb. gibi 

dekorasyonu tamamlayıcı tüm sektörlerin de bulunduğu 30.000 m²’lik 120 mağaza yer alacaktır. KUMS 

ayrıca bünyesindeki gıda marketleri ve yapı marketleri sayesinde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, 

giyimden eğlenceye ve birçok aktivitenin gerçekleşeceği eşsiz bir konsept vaat etmektedir. Ziyaretçilerin 

aradığı her şeyi bulabileceği bu dev alışveriş merkezi, 25.000 m²’lik fuar alanında birbirinden farklı 

tasarımlarla mobilyanın modasına yön verecek, mobilya sanatçılarını ağırlayarak, mobilyada dünyanın yeni 

vitrini olmayı hedeflemektedir. Bu fuar merkezi, Kayseri’de TÜYAP ve OSB Fuar merkezlerinden sonra 3. 

Fuar merkezi olacaktır… 

 

b- Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi  

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Kayseri OSB yönetimi tarafından yaptırılan fizibilite çalışması 

ve ihtiyaç analizi sonrası; Uluslararası Fuar Merkezi için, Kayseri OSB içerisinde bulunan 150.000 m
2
 arsa 

alanında iki bloktan oluşan 60 bin m
2
 kullanım alanı olan bir yapı tasarlanmıştır. Merkez içerisinde 28.000 

m
2
 fuar holleri, 1.900 m

2
 fuaye alanı, yönetim ofisleri, restoranlar ve 1.000 m

2
 büyüklüğünde kongre merkezi 

olmak üzere 31.000 m
2
 kapalı alan olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında 2.000 araçlık açık otopark ve tır 

park yerleri bulunmaktadır. 

 

c- Kayseri Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 

Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, tamamen klimatize edilmiş 17.875 m² kapasiteli 2 teşhir 

salonu, toplam 1.615 m²’lik 2 fuaye, 10.860 m
2
 1 hol ve 5.400 m

2
 idare bina ve sosyal alan mevcut olan bir 

fuar alanıdır.   

Her türlü teknik alt yapı, 2.000 araçlık otopark, toplantı, seminer ve özel görüşmeler için, klimatize edilmiş 

ve ihtiyaca göre özel olarak döşenmiş ve akustik uygulamalara elverişli 3 adet 120 şer kişilik toplantı salonu 

ve 630 m
2
 kokteyl ve sergi salonu bulunmaktadır. 

 

d- Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde, 2017/2020 yıllarını kapsayan Stratejik Plan 

çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama 

imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün süreyle 

sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, 

reklam, tanıtım, organizasyon bilinilirliğinin artırılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması 

amacıyla 2023 ve 2053 hedeflerinin yakalanmasına yönelik, yurtdışındaki ülkelerde Türk Ticaret Merkezleri 

kurulması kurgulanmaktadır. Bu kapsamda Dubai, Bosna Hersek, Kanada, Afrika ve diğer önemli 

merkezlerde show-room tarzı ticaret merkezlerinin hayata geçirilmesine yönelik yatırımlar planlanmaktadır. 

 

e- Kayseri Dünya Ticaret Merkezi 

Yap-işlet-devret modeli ile Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ortaklığı ile yapılan Kayseri Dünya Ticaret Merkezi, bölgenin ve ülkemizin 

sanayi ve tarım ürünleri, madenler, el sanatları, turizm, taşımacılık ve dış ilişkiler gibi hizmet sektöründe 

ihtiyacı olan bir fuar merkezidir. Bu merkez bilgi ve tecrübeleriyle konferanslar ve seminerlerin de içinde 

olduğu milli ve uluslararası ihtisas fuarları yapmaktadır. 

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Kayseri Havalimanı yolu üzerindeki Kayseri Kültür Parkı içinde 

Havalimanına 2 km. uzaklıktadır. Toplam inşaat alanı 13.500 m
2
 olan Kayseri Dünya Ticaret Merkezi çağdaş 

fuarcılığın gereksinim duyduğu tüm teknik donanımlara sahiptir. 
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6.3. Sosyal Altyapı 

6.3.1. Nüfus 

Kayseri, nüfus büyüklüğü açısından, 81 il içinde, 15’inci sırada yer almaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) 2018 yılı verilerine göre 1.389.680 olan il nüfusu, ülke nüfusunun %1,69’unu, TR72 

Bölgesi nüfusunun ise %56,46’sını oluşturmaktadır. 

Nüfus artış hızı Kayseri’de yıllar itibarıyla pozitif olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre Kayseri İli’nin nüfus artış hızı %0,94 olup, Türkiye geneline yakın 

olduğu diğer yıllar ise Türkiye ortalamasından daha düşük bir nüfus artış hızına sahip olduğu dikkati 

çekmektedir. 

TÜİK’in 2023’e kadar yaptığı nüfus projeksiyonuna göre Kayseri’nin nüfusu yılda ortalama binde 14,1 

oranında artarak 2023 yılında 1.488 bin olacaktır. TÜİK’e göre Kayseri, nüfusu artacak olan 60 il arasında 

yer almaktadır. 

Nüfus yoğunluğu 2018 yılı itibarıyla Kayseri’de 81 kişi/km² olup, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye 

ortalamasının (107 kişi/km²) altındadır.  

2018 yılı ADNKS sonuçlarına göre, İl nüfusunun %50,13’ünü erkekler, %49,87’sini ise kadınlar 

oluşturmaktadır.  

Kayseri’de ilçeler itibarıyla, 2018 yılı ADNKS sonuçlarına göre, İl toplam nüfusunun Melikgazi %40,0’ını, 

Kocasinan %28,2’sini, Talas %11,3’ünü, Develi ise %4,7’sini oluşturmaktadır. Melikgazi ve Kocasinan 

ilçelerinden oluşan il merkezinin nüfusu 947.332, toplam nüfustaki payı ise %68,17’dir.  

Kayseri net göç alan iller arasındadır. Aşağıda tabloda Kayseri, TR72 Bölgesi ve Türkiye’nin 2008-2018 

döneminde aldığı verdiği göçler ve net göç rakamları verilmektedir. (Kaynak : TÜİK, 2019) 

 

Tablo 68: Kayseri İli Göç Durumu ve Net Göç Hızı (2008 – 2018) 

Yıl 
Toplam 

Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç 
       Net Göç 

Hızı   (‰) 

2017-2018 1 389 680  38 690  48 047 - 9 357 -6,7 

2016-2017 1 376 722  38 958  36 863  2 095 1,5 

2015-2016 1 358 980  35 573  35 540   33 0,0 

2014-2015 1 341 056  37 832  36 087  1 745 1,3 

2013-2014 1 322 376  40 957  33 374  7 583 5,8 

2012-2013 1 295 355  36 580  33 789  2 791 2,2 

2011-2012 1 274 968  33 917  30 143  3 774 3,0 

2009-2010 1 234 651  37 842  30 380  7 462 6,1 

(Kaynak : TÜİK, ADNKS 2019) 

 

Kayseri’nin 2016 yılında aldığı ve verdiği göç aynı düzeyde, 2018 yılında ise göç alan durumundadır.  
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6.3.2. İstihdam 

Türkiye ve Kayseri için işgücüne katılma oranı, işsizlik oranı ve istihdam oranına ilişkin bilgiler aşağıdaki 

tablolarda verilmektedir. 

 

Tablo 69: Türkiye Geneli İstihdam ve İşsizlik Oranı 

 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 
İstihdam Oranı 49,0 49,3 50,0 50,6 50,7 51,1 51,0 51,0 50,8 - - - 

İşsizlik Oranı 15,0 15,0 14,3 13,3 13,1 13,3 14,2 14,3 14,1 - - - 

2018 
İstihdam Oranı 50,9 51,1 51,7 52,6 52,7 53,1 52,9 53,0 52,4 52,1 51,1 49,9 

İşsizlik Oranı 11,1 10,9 10,3 9,8 9,9 10,4 11,0 11,4 11,7 11,9 12,6 13,7 

(Kaynak TÜİK, 2019 Yılı Verileri Henüz Kesinleşmemiştir) 

 

 

Tablo 70: Kayseri İli İşgücüne Dahil Olan Nüfus 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 50,5 51,3 52,0 52,8 53,2 

(Kaynak TÜİK) 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı işçi (4-1/a) verilerine göre; 2016 yılı itibarıyla Kayseri’de 29.648 

işyerinde 212.848, TR72 Bölgesi’nde ise 44.812 işyerinde 322.582 zorunlu sigortalı işçi çalışmaktadır.  

2016 yılı SGK verilerine göre Kayseri’de sigortalı çalışanların %0,7’si tarım, %1,3’ü madencilik, %34,9’u 

imalat sanayi, %0,7’si enerji, %12,2’si inşaat, %50,2’si ise inşaat dışı hizmetler sektöründe istihdam 

edilmektedir. Kayseri ili sektör istihdamının toplam istihdama oranı açısından tarım sektöründe Türkiye’nin 

altında, imalat sanayiinde Türkiye genelinin önemli oranda üzerindedir. 

2016 SGK kayıtlarına göre İlde en çok sigortalı işçi istihdam eden sektör 21.460 kişi ile mobilya imalatı, 

ardından 19.185 kişi ile 47-perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) ve üçüncü sırada 

ise 17.771 kişi ile 41-bina inşaatı sektörüdür.  

Türkiye İş Kurumu’na yapılan başvurular ve işe yerleştirmelere bakıldığında, 2016 yılında İŞKUR Kayseri İl 

Müdürlüğü’nde 76.806 işgücü ve 38.338 işsiz kayıtlıdır.  

Sonuç olarak, Kayseri’de işgücüne katılma oranının son yıllarda Türkiye ortalamasına yaklaşması olumlu bir 

gelişme olarak görülmekle beraber ilin kalkınmasının devamı için bu oranın daha da yükselmesinin 

gerekliliği göze çarpmaktadır.  

Kayseri İli’nde, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 16 Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi bulunmaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde toplam 1.101 fabrika vardır. OSB’de yaklaşık 

70.000 kişi istihdam edilmektedir. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde toplam 237 firmada yaklaşık 

5.245 kişi istihdam edilmektedir. 

İncesu Organize Sanayi Bölgesinde toplam 35 tanesinde fiilen üretime devam etmekte olup 1.200 kişi 

istihdam edilmektedir. 16 Sanayi Sitesinde; 8.129 iş yerinde 39.609 kişi istihdam edilmektedir. Serbest 

Bölgede; 150 firmada toplam 4.383 kişi istihdam edilmektedir. Erciyes Teknoparkta 225 firma bulunmakta 

olup 1.032 kişi istihdam edilmektedir.
89

 

İlde Gelir testi yaptıranlar dahil sosyal güvenlik kapsamında 1.365.671 kişi bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığı’nın 2019 Yılı Mayıs ayı sonu verilerine göre İldeki 4/a, 4/b ve 4/c'lilere ait aktif, pasif 

sigortalı sayıları ve diğer veriler ile ilgili tablo aşağıdadır. 

 

                                                 
89

 Kaynak : Kayseri Valiliği 
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Tablo 71: Kayseri İli SGK Sigortalı Sayıları 

Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif + Pasif + Gelir Testi) 1.365.671 

Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) 1.248.640 

Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus 24.009 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı 

SSK (4/a) 252.760 

Bağ-kur (4/b) 47.391 

Emeki Sandığı (4/c) 52.958 

TOPLAM 353.109 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı 

SSK (4/a) 141.695 

Bağ-kur (4/b) 42.269 

Emeki Sandığı (4/c) 30.156 

TOPLAM 214.120 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulan 
Yararlanıcıların Sayısı 

SSK (4/a) 380.051 

Bağ-kur (4/b) 171.859 

Emeki Sandığı (4/c) 129.501 

TOPLAM 681.411 

Gelir Testi Yaptıranlar Sayısı 117.031 

(Kaynak : Kayseri Valiliği, www.kayseri.gov.tr) 

 

Kayseri İli’nde SGK’ya kayıtlı Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı 353.109’dur. Bunun 

252.760’ı SSK (4/a), 47.391’I Bağ-Kur (4/b) ve 52.958’I Emekli Sandığı (4/c) sigorta kapsamında istihdam 

edilmektedir. 

 

6.3.3. Gelir Dağılımı 

Kayseri, TR72 Bölgesi ve Türkiye’nin 2012-2018 döneminde, GSYH ve kişi başına GSYH değerleri 

aşağıdaki tablodan izlenebilir. 

 

Tablo 72: TR72 Bölgesi Kişi Başına Düşen GSYH (TL) 

  Kayseri Sivas Yozgat Türkiye 

2012 10.146,00 8.427,00 6.716,00 11.588,00 

2014 10.576,00 8.450,00 7.174,00 12.112,00 

2016 9.322,00 7.658,00 6.742,00 10.883,00 

2018 7.999,00 6.566,00 5.574,00 9.693,00 

2012 18.282,00 15.184,00 12.101,00 20.880,00 

2014 23.129,00 18.480,00 15.688,00 26.489,00 

2016 28.186,00 23.155,00 20.385,00 32.904,00 

2018 37.757,00 30.994,00 26.308,00 45.750,00 

(Kaynak TÜİK, 2019) 
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Tablo 73: TR72 Bölgesi GSYH 

 

Kayseri Sivas Yozgat Türkiye 

2012 23.129.541,00 9.494.290,00 5.559.969,00 1.569.672.115,00 

2013 26.986.596,00 10.566.832,00 6.251.777,00 1.809.713.087,00 

2014 30.273.400,00 11.521.507,00 6.877.572,00 2.044.465.876,00 

2015 33.958.097,00 12.933.178,00 7.738.300,00 2.338.647.494,00 

2016 38.051.098,00 14.354.075,00 8.566.791,00 2.608.525.749,00 

2017 45.145.222,00 16.694.434,00 9.579.797,00 3.110.650.155,00 

2018 52.225.220,00 19.648.911,00 11.097.200,00 3.724.387.936,00 

(Kaynak TÜİK, 2019) 

 

2018 yılı itibarıyla Kayseri’nin kişi başına GSYH’si 37.757,00 TL’dir ve Türkiye ortalaması olan 45.750,00 

TL’nin altında, TR72 Bölgesi ortalaması olan 31.686,33 TL’nin üzerindedir.
90

 

Kayseri 2018 yılı illerin GSYH’leri sıralamasında 13’ncü, illerin kişi başına GSYH’leri sırlamasında ise 

24’ncüdür. Kayseri’nin kişi başına GSYH’si 2018 yılında, 2014 yılına göre, 1 basamak gerileyerek 12’nci 

sırada yer almıştır. İl’in GSYH’si ise incelenen dönemde iller arasında çoğunlukla 12’nci sıradadır.
91

 

2004-2014 döneminde Kayseri GSYH’sinin ortalama artış hızı Türkiye ve TR72 Bölgesi GSYH’lerinin 

ortalama artış hızının üzerinde, kişi başına GSYH’sinin ortalama artış hızı ise Türkiye ve Bölge’nin 

GSYH’lerinin ortalama artış hızının altındadır.
92

 

6.3.4. Kültür ve Turizm 

Kayseri İli’ndeki kültür turizmi varlıkları aşağıda verilmektedir.  

a.Camiler 

Cami Kebir (Ulu Cami), Hunat Hatun Külliyesi, Gülük Cami, Han Cami, Hacı Kılıç Cami ve Medresesi, 

Lale Cami ( Lala Paşa Cami), Kurşunlu ( Mimar Sinan) Cami, Yanıkoğlu Cami, Cıncıklı ( Çiğdeli) Cami, 

Şeyh ( Şıh) Cami, İsa Kümbet Cami, Battal Cami, Emir Sultan Cami, Hasinli Cami, Kümbet Cami ( 

Kubaroğlu Mescidi), Hacet Mescit ( Cami), Çandır Cami, Hacı Veled Cami, Barsama Cami, Bürüngüz Cami 

(İki Kapılı)  

b.Medreseler 

Hoca Hasan Medresesi, Güllük Medresesi, Hunat Hatun Medresesi, Hacı Kılıç Medresesi, Hatuniye 

Medresesi, Köşk Medresesi, Sahabiye Medresesi, Seraceddin Medresesi, Avgunlu Medresesi, Şihafiye ve 

Gıyasiye Medresesi 

c.Kümbet, Türbe ve Mezar Anıtları 

Ali Cafer Kümbeti, Avgunlu Kümbeti, Beş Parmak Türbesi, Bağbük Bey Kümbeti, Çifte Kümbet, Döner 

Kümbet, Dört Ayak Türbesi, Emir Ali Türbesi, Emir Erdoğmuş Türbesi, Emir Şahap Türbesi, Gevher Nesibe 

Kümbeti, Han Kümbeti, Hasbek Dadı Kümbeti, Hacip Kümbeti, Köşk Kümbet, Kutlu Hatun Türbesi, 

Mahperi Hunat Hatun Kümbeti, Mehmet Zengi Türbesi, Melik Mehmet Gazi Türbesi, Şadgeldi (Uluhatun) 

Türbesi, Zeynel Abidin Türbesi, Seyyid Burhanettin Türbesi, Lala Muhlisiddin (Lala Paşa) Kümbeti, Roma 

Mezarı  

d.Han ve Köşkler 

                                                 
90

 Kaynak : TÜİK, 2019 
91

 Kaynak : TÜİK, 2019 
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Keykubadiye Köşkü, Haydar Bey Köşkü, Hıdrellez Köşkü, Vezir Hanı, Gön Hanı, Pamuk Hanı  

e.Tarihi Çarşılar ve Bedesten 

Kapalı Çarşı, Bedesten  

f.Tarihi Köprüler 

Tekgöz Köprüsü, Çokgöz Köprüsü  

g.Tarihi Hamamlar 

Hunat Hamamı, Sultan Hamamı, Kadı Hamamı, Selahaddin Hamamı, Deveci Hamamı, Cafer Bey Hamamı, 

Güllük Hamamı, Birlik Hamamı 

h.Kiliseler 

Surp Kirkor Lusovoriç Kilisesi, Surp Astauadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, Ağırnas Prokopis Kilisesi  

i.Müzeler 

Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Kent ve Mimar 

Sinan Müzesi, Ahi Evran Zaviyesi-Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi 

j.Kış Turizmi, Yüksek İrtifa Spor Turizmi ve Dağcılık 

Erciyes Kayak Merkezi  

Kayak için en uygun zamanın Aralık Nisan ayları arası olduğu Erciyes Kayak Merkezi’nde hakim rüzgar 

güneybatıdan esmektedir. Mevcut pistlerin %75’inde suni karlama ağı kurulduğundan sezon süresi daha 

uzun olabilmekte ve yılın 150 günü kayak yapılabilmektedir. 2.100 ile 3.400 metre arasındaki yüksekliklere 

yayılan kayak pistlerinin eğimleri %10 ile %50 arasında değişmektedir. Nitelikli konaklama tesislerinin yer 

aldığı alanda toplam 16 teleferik ve lift hattı bulunmaktadır. Kayak severler bölgede Alp disiplini, 

snowboard, snowkite (kar uçurtması), kızak, heliski gibi etkinlikleri gerçekleştirebilmektedirler.  

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erciyes A.Ş’nin geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu 

Erciyes Master Planı çerçevesinde, kayak merkezi yeni bir çehre kazanarak gelecek yıllarda kış turizminin 

önemli adreslerinden biri olma potansiyelini taşımaktadır. 

k.Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi  

Erciyes Dağı’nda yaklaşık 16.000 m² kapalı inşaat alanı üzerine yapılması planlanan yüksek irtifa antrenman 

tesisinde profesyonel sporculara yönelik 3 adet nizami futbol sahası, spa ve kongre merkezi, kapalı tam 

olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu bulunmaktadır.  

Kamp merkezinin toplam proje alanı 132.177 m
2
 , inşaat alanı ise 15.718 m

2
 ’dir (kongre salonu 2.112 m

2
 , 

SPA merkezi ve kafeterya 4.911 m2 , kapalı olimpik yüzme havuzu 5.801 m2 , kapalı spor salonu, 2,894 m2). 

Kamp merkezinin tam faaliyete geçmesi ile birlikte hem İl’de doğruda turizm sektöründe hem de turizm 

sektörü ile bağlantılı olan sektörlerde hizmet/üretim artırıcı etkisi olacaktır. 

l.Akarsu Turizmi  

Yahyalı İlçesi’nde bulunan ve 51 km uzunluğa sahip Zamantı Irmağı üzerinde 15 km Milli Rafting Parkuru 

yer almaktadır. Uzunluğu debisi, yeraltı geçişleri ve kanyonlarının yanı sıra profesyonel ve amatör 

sporcuların kullanabileceği parkurlara sahiptir. 

m.Kuş Gözlemciliği  

Sultansazlığı, Erciyes Dağı’nın güney eteğinde saz, kamış, kafa otu, kındıra, nilüfer ve süsen bitkilerinin 

bulunduğu büyük tatlı su bataklığı görünümündedir ve 301 kuş türü ayrıca 428 bitki türüne ev sahipliği 

yapmaktadır. Belli başlı kuş göç yollarından biri üzerinde bulunduğu için ulusal ve uluslararası öneme sahip 

bir sulak saha konumundaki Sultansazlığı, 21.4.1988 tarihinde tabiatı koruma alanı, 17.03.2006 tarihinde 

milli park ilan edilmiştir ve uluslararası RAMSAR Sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 500 bin kulu barındıran 

Sultansazlığı’nın ünü ülke sınırlarını aşan milli parkı, her yıl doğasever kuş gözlemcileri, bilim adamları ve 

araştırmacılar ziyaret etmektedir. 

n.Turizm Arz ve Talebi  

2019 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle Kayseri’ye gelen turist sayısı 17.226’dır. Bunun 17.106’sı yerli, 120’si 

yabancıdır. 
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Tablo 74: Kayseri İli Haziran’2019 Sonu İtibariyle Ziyaret Eden Kişi Sayıları 
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Yerli 80.834 141.296 31.498 823 Kapalı 44.742 63.962 2.856 1.425 17.106 

Yabancı 19.521 22.982 23.949 386 Kapalı 1.374 6.350 84 4.929 120 

TOPLAM 100.355 164.278 55.447 1.209 
 

46.116 70.312 2.940 6.354 17.226 

 

 

Tablo 75: Kayseri İlinde Bulunan Konaklama Tesisleri (Haziran’2019) 

 

Adet Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Turizm İşletme Belgeli 21 1.747 3.523 

Turizm Yatırım Belgeli 4 351 737 

Erciyes’deki Kamu Tesisleri 4 119 340 

Belediye Belgeli 37 1.107 2.164 

TOPLAM 66 3.324 6.764 

 

İldeki turizm belgeli işletme sayısı 21 olup, 3.523 yatak, turizm yatırım belgeli işletme sayısı 4 olup, 737 

yatak, Erciyes’teki kamu tesisi sayısı 4 olup, 340 yatak, belediye tarafından belgelendirilmiş tesisi sayısı 37 

olup 2.164 yatak kapasitesi bulunmaktadır (toplam 6.764 yatak). 

 

Tablo 76:  Bakanlık İşletme Belgeli Oteller (Haziran’2019) 

Otel Adı Yıldız 
Oda 

Sayısı 
Yatak 
Sayısı 

Wyndham Grand Kayseri 5 205 410 

Radisson Blue Hotel 5 244 490 

Ommer Otel 5 186 372 

City One Otel 4 100 200 

Novotel 4 96 192 

Ramada Resort Erciyes Otel 4 72 148 

Holıday Inn Kayseri Düvenönü 4 160 320 

Mirada Del Monte 3 40 96 

Nüzhet Otel 3 52 108 
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İbis Otel 3 160 320 

Bent Otel 3 40 80 

Grand Ülger 3 33 66 

Lifos Oteli 3 42 84 

Gevher Otel 3 41 82 

Asberlin Oteli 2 2 62 116 

Magna Apex Dağ Evi 31 69 

La Casa Butik 45 90 

İmamoğluPaşa Otel Butik 35 70 

Ace Erciyes Pansiyon 13 30 

Magna Pivot Butik 38 76 

Fier Life Center Butik 52 104 

TOPLAM 1.747 3.523 

 

 

Tablo 77: Bakanlık İşletme Belgeli Restorantlar (Haziran’2019) 

 

Sınıfı Kapasitesi 

Yıldız Restaurant 1 175 

Mc Donald’s Kafeterya 70 

Black Rose Restaurant 1 150 

Anadolu Harikalar Diyarı Mazakaland Temalı Park 
2000 Kişilik Kafeterya 

150 Kişilik Açık Yemek Alanı 

Haydar Bey Köşk Lokantası Günübirlik Tesis  

Yargıç Restaurant 1. Sınıf Lokanta  

 
845 Kişilik 

 

Tablo 78: Bakanlık Belgeli Seyahat Acentaları (Haziran’2019) 

Adet Grup 

71 A 

20 A - Şube 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 6 Sayfa | 105 

 

6.3.6. Eğitim 

TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan yaşam endeksi çalışmasında Kayseri ili, eğitim endeksi sıralamasında 

81 il arasında 43’üncü sırada yer almaktadır.  

ADNKS sonuçlarına göre; Kayseri ilinde 6 yaş ve üzeri nüfus grubunda, okuryazar nüfus oranının 2016 

yılındaki oranı %97,15 olup, nüfusun okuryazarlık oranı Türkiye ve TR72 Bölgesi genelinden yüksektir. İl 

bazında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2016 nüfus kayıtlarına göre erkeklerde %0,69, kadınlarda ise 

%5,01’dir. 

Eğitim durumuna göre 15 yaş ve üzeri nüfusun dağılımı incelendiğinde; 2016 yılında, Kayseri ili ilköğretim, 

ortaokul ve lise mezunlarının toplam içindeki payı açısından Bölge ve Türkiye ortalamalarının üzerinde yer 

alırken (TR72 Bölgesi İlkokul mezunu oranı hariç), yüksekokul, yüksek lisans ve doktora kademelerinde 

Türkiye ortalamalarının altındadır fakat TR72 Bölgesi ile kıyaslandığında daha iyi bir durumda olduğu 

görülmektedir. 2016 yılı itibarıyla yüksekokul veya fakülteden mezun olanların oranı Türkiye genelinde 

%14,82 iken TRA72 Bölgesi’nde %13,14 ve Kayseri’de %14,26 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Tablo 79: Eğitim Durumuna Göre 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Dağılımı (2016, %) 

 

 

İldeki net okullaşma oranları Tablo 6.27’de verilmiş olup, 2019 yılı TÜİK verilerine göre kadınların oranı 

erkeklerden biraz daha yüksektir. 

 

Tablo 80: Kayseri İli’nde Net Okullaşma Oranı (2018) 

 

Erkek Kadın 

İlkokul 91,9 92,1 

İlköğretim 96,2 96,5 

Ortaokul 93,6 95,0 

Ortaöğretim 90,6 91,2 

(Kaynak:TÜİK, 2019) 

 

İlde bulunan 3’ü devlet ve 1 tanesi de vakıf olmak üzere 4 üniversite bulunmaktadır. Yükseköğretim Bilgi 

Yönetim Sistemi’nden edinilen bilgilere göre 2019 yılı için bu üniversitelerde 483 profesör, 268 doçent, 556 

doktor öğretim üyesi, 485 öğretim görevlisi ve 971 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.  
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Tablo 81: Kayseri İli’nde Öğretim Elemanı Sayıları 

Üniversite Adı Türü Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğretim 

Görevlisi 
Araştırma 
Görevlisi 

Toplam 

Abdullah Gül Ün. Devlet 12 14 58 57 94 235 

Erciyes Ün. Devlet 447 237 404 320 846 2.254 
Kayseri Ün. Devlet 9 13 40 106 4 172 

Nuh Naci Yazgan Ün. Vakıf 15 4 54 2 27 102 
TOPLAM 483 268 556 485 971 2.763 

(Kaynak : Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2019) 

 

TÜİK verilerine göre de 2019 yılında, Kayseri’de ön lisans ve lisans seviyesinde 61.884 öğrenci 

bulunmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde 6.065 ve doktora düzeyinde 1.737 olmak üzere yüksek öretimde 

okuyan öğrenci sayısı 69.686’dır. 

 

Tablo 82: Kayseri İli’nde Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayıları 

Üniversite Adı Tür Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Toplam 

Abdullah Gül Ün. Devlet 0 1.231 86 91 1.408 

Erciyes Ün. Devlet 2.058 40.795 5.790 1.640 50.283 

Kayseri Ün. Devlet 13.256 1.422 98 6 14.782 

Nuh Naci Yazgan Ün. Vakıf 0 3.122 91 0 3.213 

TOPLAM 15.314 46.570 6.065 1.737 69.686 

(Kaynak : Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2019) 

 

Kayseri’de 2018 verilerine göre 70 anaokulu, 52 özel kreş, 15 diyanete bağlı (4-6 Yaş Kurslar), 395 ilkokul, 

337 ortaokul, 214 ortaöğretim olmak üzere toplam 1.083 okul bulunmakta, bu okullarımızda 12.153 derslikte 

toplam 300.086 öğrenci öğrenim görmekte ve 19.319 öğretmen görev yapmaktadır. 

 

Tablo 83: Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı (2018) 

 
Anasınıfı 

Olan Okul / 
Kurum Sayı 

Okul Derslik 
Öğrenci Sayısı 

Öğretmen 

E K T 

OKUL ÖNCESİ TOPLAMI 303 70 747 13.141 11.873 25.014 1.050 

OKUL ÖNCESİ(Resmi) 287 54 308 9.490 83.71 17.861 474 

OKUL ÖNCESİ(Özel) 16 16 98 848 812 1.660 92 

Müftülükler (4-6 Yaş kurslar)   15 157 1.908 1.988 3.896 271 

Özel Kreşler   52 184 895 702 1.597 213 

İLKOKUL TOPLAM   395 5.117 48.480 45.511 93.991 5.479 

İLKOKUL(Resmi)   374 4.542 46.228 43.628 89.856 4.974 

İLKOKUL(Özel)   21 575 2.252 1883 4.135 505 

ORTAOKUL TOPLAM   337 2.497 51.007 48982   9.989 6.369 

ORTAOKUL(Resmi)   314 2.307 48.003 46484 94487 5.823 

ORTAOKUL(Özel)   23 190 3.004 2498 5.502 546 

ORTAÖĞRETİM KURUML.   214 3.792 41201 39891 81.092 6.421 

ORTAÖĞRETİM(Resmi)   169 3.028 35.280 35718 70.998 5.467 

ORTAÖĞRETİM(Özel)   45 764 5.921 4173 10.094 954 
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RESMİ TOPLAM       911   10.185 139.001 134.201  73.202  16.738 

ÖZEL TOPLAM   105 1627 12.025 9366 21.391 2097 

MEB DIŞI KURUMLAR   67 341 2.803 2690 5493 484 

RESMİ+ÖZEL TOPLAM    1.016 11.812  51.026  43.567 294.593  18.835 

GENEL TOPLAM     1.083 12.153 153.829 146.257 300.086  19.319 

(Kaynak : Kayseri Valiliği, 2019) 

Kayseri’deki ilkokul ve ortaokullarda derslik başına öğrenci sayısı 25, öğretmen başına öğrenci sayısı ise 

ilkokullarda 17, ortaokullarda 16’dır. Genel ortaöğretimde derslik başına öğrenci sayısı 21, öğretmen başına 

öğrenci sayısı ise 14’tür. Mesleki eğitimdeki durum da buna benzerlik göstermektedir.  

 

Tablo 84: Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları (2017-2018) 

İlçe Tür 

İLKOKUL+ORTAOKUL  ORTAÖĞRETİM 
(Genel) 

ORTAÖĞRETİM 
(Mesleki) 

ORTAÖĞRETİM 
(TOPLAM) 

Derslik 
Başına 
 Öğren. 

Öğretmen Başına 
Öğrenci Sayısı 

Derslik 
Başına 

 Öğrenci 

Öğretmen 
Başına 
Öğrenci 

Derslik 
Başına 
 Öğren. 

Öğretmen 
Başına 
Öğrenci 

Derslik 
Başına 
Öğrenci 

Öğretmen 
Başına 
Öğrenci 

İlkokul Ortaokul 

M
er

ke
z 

Resmi 33 19 17 28 15 25 12 26 13 

Özel 13 8 10 13 10 17 17 13 11 

Toplam 30 18 16 22 13 24 12 23 13 

T
aş

ra
 

Resmi 14 13 13 20 16 13 10 15 12 

Özel 4 2 7 5 3 0  0  5 3 

Toplam 13 13 13 19 15 13 10 15 12 

Toplam Resmi 27 18 16 26 15 23 12 24 13 

Toplam Özel 13 8 10 12 9 17 17 13 11 

Genel Toplam 25 17 16 21 14 22 12 22 13 

(Kaynak : Kayseri Valiliği, 2019) 

 

Derslik balına düşen öğrenci sayılarının Türkiye ortalamasına bakıldığında Kayseri ülke ortalamasına çok bir 

paralellik göstermektedir. 

 

Tablo 85: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2018) 

 

Kayseri Türkiye 

Ortaokul 16 15 

Ortaöğretim 13 11 

İlkokul 17 18 

(Kaynak:TÜİK, 2019) 
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6.3.7. Sağlık 

Kayseri’nin sağlık altyapısı çok eskilere dayanmaktadır. Dünyadaki ilk tıp medresesi olarak bilinen Gevher 

Nesibe Şifahiyesi ve Medresesi Selçuklular döneminde Kayseri’de yapılmıştır. Kayseri’de sağlık önemli bir 

sektördür ve gelişmeye devam etmektedir.  

Kayseri, yurtdışı hasta kabul birimi olan kamu hastanesinin bulunduğu Türkiye’deki 18 ilden biridir. Ayrıca 

Kayseri’de ülke genelinde pek de yaygın olmayan genetik hastalıklar tanı merkezi, pediatrik kalp damar 

cerrahisi yapılan hastaneler vb. bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, ilde sağlık kampüsü temeline dayanan 

şehir hastanesi kurulacaktır. Türkiye’de ihalesi tamamlanan 3 şehir hastanesinden biridir ve inşa 

aşamasındadır.
93

 

 

Tablo 86: Kayseri İlindeki Hastane ve Yatak Sayıları (2017) 

  

Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel TOPLAM 

Hastane Yatak Hastane Yatak Hastane Yatak Hastane Yatak 

Kayseri 12 1.726 1 1.251 12 1.157 25 4.134 

Türkiye 879 135.339 68 41.324 571 49.200 1.518 225.863 

(Kaynak : TÜİK, 2019) 

Kayseri’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 12, üniversiteye bağlı ve özel hastane olarak 12 sağlık kuruluşu 

bulunmaktadır. Bu kuruluşlardaki toplam yatak kapasitesi 4.134 olup, ülke hastane yatak kapasitesinin 

%1,83’ünü oluşturmaktadır 

 

Tablo 87: Kayseri İlindeki Sağlık Personeli Sayısı (2017) 

  
Toplam 
Hekim  

Uzman 
Hekim  

Pratisyen 
Hekim  

Asistan 
Hekim Diş Hekimi Hemşire   

Diğer Sağlık 
Personeli Ebe Eczacı 

Kayseri 2.552 1.239 738 575 412 3.087 3.319 975 493 

Türkiye 149.997 80.951 44.649 24.397 27.889 166.142 155.417 53.741 28.512 

(Kaynak : TÜİK, 2019) 

 

İldeki sağlık personeli sayısına bakıldığında ise toplamda 2.552 hekim, 3.087 hemşire, 3.319 diğer sağlık 

personeli, 975 ebe ve 493 eczacı bulunmaktadır. 

Kayseri’de 1. Basamak Sağlık Hizmetleri olarak toplam 97 Aile Sağlığı Merkezi’nde 449 aile hekimi görev 

yapmaktadır. 52 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu ve 72 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla hizmet 

vermektedir. Acil Sağlık Hizmetlerine 21 özel, 90 kamu ambulansı olmak üzere Kayseri genelinde toplam 

111 ambulans bulunmaktadır. İl genelindeki tüm yataklı tedavi kurumlarında yatak sayısı 4.627’dir.
94

 

 

1607 Yataklı Şehir Hastanesi (Sağlık Kampusu) 

Kamu özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi 

projesi olma özelliğini taşımakta olup, sağlıkta konfor en üst düzeye çıkartılmıştır. Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü tarafından 26.08.2014 tarihinde 430.000.000 € ihale bedeli ile ihalesi yapılan Kayseri Şehir 

Hastanesi, 466.379 m² kapalı alan ve 281.480 m² açık alana kurulu, 413 poliklinik odası; Erişkin, Çocuk, 

yeni doğan, yanık yoğun bakım ve KVC yoğun bakım olmak üzere toplam 253 yoğun bakım ünitesi; 43 

ameliyat masası ile toplam 1.607 yataklı olarak planlanmış olup 05.04.2018 tarihinde açılışı yapılarak hizmet 

vermeye başlamıştır.  
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6.3.8. Tarım 

Kayseri’de tarım sektörü, 2018 yılında, TÜİK verilerine göre 3.368.111 TL, ilin toplam GSYH’sı 52.225.220 

TL’dir. Kayseri ili genelinde oldukça yetersiz olan sulama imkânları dolayısıyla kuru tarım 

gerçekleştirilmektedir. Sulu tarım ise bol yeraltı sularının olduğu ve akarsu geçişlerinin bulunduğu Develi ve 

Sarımsaklı ovalarında yapılmaktadır. 

 

Tablo 88: Kayseri İli Tarım Sektörü GSYH’sindeki Payının Gelişimi (2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tarım GSYH 
Kayseri     2.182.301     2.360.064     2.421.834     2.798.807     3.368.111 

Türkiye     134.724.745     161.447.917     161.304.618     189.193.521     216 666.387 

Toplam GSYH 
Kayseri     30.273.400     33.958.097     38.051.098     45.145.222     52.225.220 

Türkiye    2.044.465.876    2.338.647.494    2.608.525.749    3.110.650.155    3.724.387.936 

(Kaynak :TÜİK, 2019) 

 

2014 yılında Türkiye genelinde tarım GSYH’si 798 USD, TR72 Bölgesi’nde 1.104 USD iken Kayseri’de 

762 USD olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Tablo 89: Kişi Başına Tarım Sektörü GSYH Gelişimi (2004-2014, USD) 

 
(Kaynak :TÜİK, 2014) 

 

Türkiye’de genellikle küçük aile işletmeleri tarafından yürütülmekte olan tarımsal faaliyetler Kayseri’de, 

Türkiye ortalamasına göre daha büyük ölçekte yapılmaktadır. 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre 

çoğunlukla küçük ve orta ölçekte tarım işletmeleri mevcut olan Türkiye’de, işletme başına ortalama arazi 

büyüklüğü 61 dekardır. Kayseri’de ise işletme başına ortalama arazi büyüklüğü 116 dekar olup neredeyse 

Türkiye ortalamasının iki katı seviyesindedir.  

 

2014 Yılı itibarıyla ÇKS’ye kayıtlı 3.337 çiftçi bulunan Kayseri’de, yaklaşık 30 bin hektar alan kayıt altına 

alınmıştır. Sisteme kayıtlı alan il toplam tarım alanlarının %28’ini oluşturmaktadır. 2.2 milyon çiftçi ve 15 

milyon hektar alan kayıt altına alınan Türkiye’de ise, kayıtlı alanın toplam tarım alanına oranı %62’dir. 

ÇKS’ye göre Kayseri, çiftçi başına düşen alan bakımından Türkiye genelinden daha iyi durumdadır. 

Kayseri’de çiftçi başına 8,8 hektar alan düşerken, bu oran Türkiye’de 6,8 hektardır.  
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Kayseri’nin 2016 yılında tarımsal üretim değerinin en önemli kısmını canlı hayvanlar oluşturmaktadır. TÜİK 

verilerine göre il genelinde 3,8 milyar TL tarımsal üretim değerinin, %49’unu canlı hayvanlar, %40’ını 

bitkisel üretim, %11’ini ise hayvansal üretim oluşturmaktadır. 

6.4. Kurumsal Yapılar 

“Toluen Diizosiyanat (TDI) ve Poliol Üretimi” konulu yatırım projesinin oluşumunda yer alabilecek 

potansiyel kuruluşlar şunlardır : 

 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 

 Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 Kayseri Sanayi Odası 

 Kayseri Ticaret Odası 

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

6.5. Çevresel Etkilerin Ön-Değerlendirmesi 

Planlanan yatırım, 25.11.2014 Tarih ve 29186 Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği, EK– 1 Listesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında yer 

almakta olduğu için ÇED Raporu alınması gereken yatırım konuları arasındadır. 

6.6. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli) 

Ağırlıklı olarak sünger üretiminde hammadde olarak kullanılan Toluen Diizosiyanat (TDI) ve Poliollerin 

yerli imkanlarla üretilebilir olmasını sağlayacak tesisin konumunun Kayseri İli olarak planlanmaktadır. 

Yatırım yerinin Kayseri olarak tespitinde hammadde kaynaklarına ve hedef pazara yakınlık/kolay ulaşım 

imkanı (mobilya üreticileri, sünger üreticileri, vb), bugün ve gelecek için planlanan ulaşım altyapı imkanları, 

işgücü yeterliliği ve işletme maliyetlerinin nispeten daha ekonomik olması, enerji kaynakları ve su 

kaynaklarının yeterli olması, İlin topografya ve iklimi, bölgeye yönelik kamu politikaları, sosyal ve kültürel 

imkanlar etkili olmuştur.  

Bunlarla birlikte; tesise yönelik arsanın bedelsiz olarak tahsis/kamulaştırma imkanı olmasının yatırım 

tutarının hesaplanmasında önemli bir öz kaynak oluşturması, ülkemizde üretimi olmayan bir tesisin sadece 

Kayseri’de bulunmasının sağlayacağı ekonomik kazanımlar, Kayseri’nin mobilya üretiminde Türkiye’deki 

en büyük merkezlerden biri olması, İl genelinde yaklaşık 15 kadar sünger üreticisi bulunması, İl’de birçok 

sünger ticareti yapan işletmenin yer alması gibi faktörler etkili olmakla beraber, kurulacak olan tesisin 

Kayseri’nin ekonomik yapısı ile bütünleştirilmesi, oluşturulacak istihdam, geri planda oluşacak sosyal ve 

ekonomik fonksiyonların Kayseri’nin yerel potansiyeline dahil edilmesi gibi oldukça büyük kazanımları da 

beraberinde getirecek olması göz önünde bulundurulmuştur. Planlama yetkilerinin Kayseri OSB 

Müdürlüğü’nde bulunması, yatırımın gerçekleştirilmesi aşamasında kolaylaştırıcı bir etken olacaktır. 

Tesisin konumu aşağıdaki alternatif alanlardan/bölgelerden seçilebilecektir. Yer seçimi yatırım aşamasında 

gerçekleştirilecektir.  

 

a-Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 4562 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Kayseri’nin 

Melikgazi İlçesinde, 22 milyon m² alan üzerinde, 1166 fabrikadaki 65 bin çalışanı ile gerek TR72 

Bölgesi’nde gerekse ülkemizde önde gelen Organize Sanayi Bölgelerinden biridir. Öyle ki Kayseri Organize 
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Sanayi Bölgesi, ülkemizde bulunan 298 Organize Sanayi Bölgesi arasında yatırım, üretim, istihdam ve 

ihracatı ile ilk 10 sırada yer alan, lokomotif konumunda önemli üretim ve cazibe merkezlerinden biridir.
95

 

 

Tablo 90:  Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Bilgileri 

 

Alan (Hektar) 2.199 

Parsel Sayısı 1.241 

Üretim Yapan Tesis 1.166 

İnşaat Halindeki Tesis 91 

Çalışan ~65.000 

Elektrik Maliyeti 0,095 USD/kW/h 

Su Maliyeti 0,23 USD/Ton 

Doğalgaz Maliyeti 0,33 USD/m³ 

Arsa Maliyeti 100 USD/m² 

Yatırıma Hazır Boş Parsel 16 

(Kaynak :Kayseri Yatırım Rehberi, 2017, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 

 

b- Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi  

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin temelleri 1998 yılında atılmıştır. Başlangıçta 450 hektarlık alan 

üzerinde oluşmaya başlayan bölgede, alt yapı çalışmalarına 2006 yılında başlanmıştır. Şehir merkezine 12 

km mesafede olan bölge, kısa sürede yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş, talepler dikkate alınarak, bölge 

konum alanına 150 hektar daha genişleme alanı eklenmiştir. %100 Kayseri Sanayi Odası iştiraki olan bölge; 

katılımcılarına çağdaş, yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunmanın gayreti içerisindedir. Mimarsinan OSB; 

lokasyonu itibariyle Kayseri’yi doğu ve güneydoğu illerine bağlayan yollar üzerinde olması, Abdullah Gül 

Üniversitesi ile sınır komşusu olması, inşaatı devam eden güney çevre yolunun doğrudan bağlanıyor 

olmasıyla ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. 

Tablo 91: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Bilgileri 

 

Alan (Hektar) 604 

Parsel Sayısı 372 

Üretim Yapan Tesis 192 

İnşaat Halindeki Tesis 109 

Çalışan ~5.000 

Elektrik Maliyeti 0,054 USD/kW/h 

Su Maliyeti 0,39 USD/Ton 

Doğalgaz Maliyeti 0,21 USD/m³ 

Arsa Maliyeti 40 USD/m² 

Yatırıma Hazır Boş Parsel 7 

(Kaynak :Kayseri Yatırım Rehberi, 2017, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 
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c- İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış 

ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi 

Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri 

Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi 

imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir. 

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. 

çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha. lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde 

ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma 

bedelleri ilgililere ödenmiştir. Bu alan içerisinde yer alan 205 dönüm arazi üzerine DDY iltisak hattı 

yapımıyla ilgili süreç başlatılmıştır. 

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı 

OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil 

edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır. 

 

Tablo 92: İncesu Organize Sanayi Bölgesi Bilgileri 

 

Alan (Hektar) 742 

Parsel Sayısı 150 

Üretim Yapan Tesis 30 

İnşaat Halindeki Tesis 35 

Çalışan ~1.300 

Elektrik Maliyeti 0,069 USD/kW/h 

Su Maliyeti 0,105 USD/Ton 

Doğalgaz Maliyeti 0,25 USD/m³ 

Arsa Maliyeti 10 USD/m² 

Yatırıma Hazır Boş Parsel 25 / 800.000 m²  

(Kaynak :Kayseri Yatırım Rehberi, 2017, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 

 

d- Kayseri Serbest Bölgesi 

1998 yılında 6.905.000 m²’lik düz bir arazi üzerinde faaliyete başlayan bölge Türkiye’nin en geniş Serbest 

Bölgesi özelliğini taşımaktadır. Mersin limanına 320 km, Devlet demiryolları yükleme rampasına 900 metre, 

uluslararası karayoluna 600 metre, hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunan Kayseri Serbest Bölgesi 

ulaşım ve sevkiyatta her türlü yatırım için uygun bir konuma sahiptir. Bölge’de halihazırda 14’ü yabancı 

sermayeli olmak üzere 94 firma faaliyet göstermekte ve 5 milyon m2 arazi, tahsis edilmek üzere 

yatırımcılarını beklemektedir. 
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Tablo 93: Kayseri Serbest Bölgesi Bilgileri 

 

Alan (Hektar) 700 

Parsel Sayısı 840 

Üretim Yapan Tesis 87 

İnşaat Halindeki Tesis 1 

Çalışan ~4.000 

Elektrik Maliyeti 0,007 USD/kW/h 

Su Maliyeti 0,21 USD/Ton 

Doğalgaz Maliyeti 0,02 USD/m³ 

Arsa Maliyeti 10 + 6 USD/m² 

Arsa Kira 1.3 – 2.0 $/ m² /Ay 

Ofis Kira 3.5 $/ m² /Ay 

İş Yeri / Depo Kira 2 – 3 $/ m² /Ay 

Yatırıma Hazır Boş Parsel 25 / 800.000 m²  

(Kaynak :Kayseri Yatırım Rehberi, 2017, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) 
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7. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM 

7.1. Kapasite Analizi ve Seçimi 

Proje poliüretan esnek köpüklerin (süngerlerin) üretiminde aromatik polidizosiyanatların ticari olarak önemli 

olan 2 türünden biri olan toluen diizosiyanat (TDI) ile poliol türlerinden poliester ve polieter poliol üretimini 

hedefleyen işletmelerin kurulması ve üretim yapabilmeleri için için gerekli olan bilgileri ve koşulları teknik, 

mali, pazar olanakları ve sosyal açıdan incelemeyi amaçlamaktadır 

 

TDİ (Toluen diizosiyanat), ağırlıklı olarak sünger, mobilya, yatak, araba koltuk ve direksiyonu, hava 

filtreleri, araç ön paneli, ambalaj malzemesi, yatak, yastıklar ve halı altlığı gibi esnek köpük imalatı, 

kaplamalar, macunlar, boya imalatı, yapışkanlar, elastomerler üretiminde kullanılan farklı kimyasal yapılara 

poliüretanların üretiminde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Yakın geçmişte, dünyadaki önemli 

üreticilerdeki arz sıkıntıları dünyadaki ve Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde etkileyerek 

fiyatlarda fahiş artışların yaşanmasına ve global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Önemli oranda TDI ve poliol hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı olan mobilya 

sektörü bu süreçten en çok zarar gören kesim olmuştur. 

 

Gerek TDI ve gerekse de polioller yoğun olarak sünger (poliüretan köpük) imalatında kullanılmakta olup, 

hayatımızın her alanında gittikçe de artan bir öneme sahip olmaktadırlar.  

Poliüretan köpüklerin (süngerlerin) endüstriyel olarak kullanıldığı alanlar aşağıda ifade edilmiştir: 

 yatak süngeri üretimi (kapitone, takoz, dolgu amaçlı),  

 ev ve ofis mobilya süngeri üretimi,  

 otomotiv sektörüne yönelik sünger üretimi (sürücü ve yolcu koltukları, güneşlik, ön göğüs ve kapı içi 

uygulamaları, oto kılıfı, oto yıkama süngeri, çocuk koltuğu, kol dayama (kolçak) süngeri vb),  

 ambalaj süngeri üretimi (özellikle seramik, cam, kozmetik ve kuyumculuk sektörlerinde yoğun bir 

şekilde kullanılan süngerler),  

 tekstil süngerleri (tekstil, ayakkabı, çanta üretimindeki tek kullanımlık süngerler),  

 imedikal sünger üretimi (hasta yatakları, hastane ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye, muayene 

koltuğu, vb), reflü yastığı, boyun yastığı, vb), 

 Diğer süngerlerin üretimi (izolasyon/yalıtım süngeri, akustik süngerler, ayakkabı boya ve cila süngeri, 

bulaşık süngeri, klozet kapak süngeri, cam ve kapı bant süngeri vb). 

 

Ayrıca, TDI’nin 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin 80/20 oranında karışımı ticari olarak en çok kullanılan 

üründür. Bu izomerlerin 65/35 oranında bulunduğu TDI’nin pazarda uygulaması daha sınırlıdır ve buna bağlı 

olarak üretimi de daha düşük düzeydedir. İzomer oranındaki farklılıklar da poliüretanların fiziksel ve 

mekanik özellikleri üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle TDI’nin üretimi aşamasında hangi oranda üretiminin 

yapılacağı da önemlidir. Bu da kurulacak prosesi etkileyebilecek bir süreçtir. Bu nedenle projenin üretim 

yöntemi bölümünde 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin 80/20 oranında sentezi ve üretimi üzerinde planlama 

yapılmıştır. 

 

Polieter polioller, slapstock veya kalıplama (cold-cure) yöntemiyle üretilebilen poliüretan esnek süngerlerin 

üretiminde, mobilya ve yatak sektörlerinde kullanılan konvansiyonel süngerler, maksimum elastikiyet 

sağlayan HR süngerler, viskoelastik (hafızalı) süngerler, otomotiv süngerleri, ambalaj süngerleri, medical 

süngerler, izolasyon süngerleri gibi sünger üretiminde, inşaat ve otomotiv sektöründe olmak üzere, 

yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemeleri, mürekkep, mastik ve elastomerler üretiminde kullanılan poliüretanların 

üretiminde tercih edilmektedirler. 

 

Poliol seçiminde de, özellikle poliol molekülü başına reaktif hidroksil gruplarının (OH) sayısı çok önemlidir. 

Poliolün yapısındaki bu türden değişiklikler de poliüretan üretiminde polimerin mekanik özelliklerini vu 
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kullanım alanlarını doğrudan etkilemektedir. Ticari olarak kullanılan birçok kimyasal yapısına göre farklılık 

gösteren poliol türü bulunmakla birlikte proje kapsamında, polieter ve poliester poliollerin sentezi ve 

üretimine yönelik bilgiler verilmiştir.  

 

Poliester polioller ise; köpüklü veya köpüksüz sert poliüretan köpükler, sandviç paneller, blok süngerler 

(batch/kesikli üretim), sprey köpük poliüretanları ile güçlü poliüretan yapıştırıcıların üretiminde 

kullanılmakta olup önemli bir bileşendir. PU esnek köpükler, tüketim malları, otomotiv, inşaat, mobilya ve 

yatak takımları ve sağlık hizmetleri gibi farklı endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır.  

  

Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili talep artışını tetikleyen poliüretandan üretilen köpük (sert veya 

esnek sünger) ve ürün çeşitliliğinin artışıdır. Bunun sonucu olarak TDI ve poliollerlerin de kullanım 

alanlarının sürekli olarak genişlemesi ve ürünlere olan taleplerinde artması beklenen bir sonuç olmakla 

birlikte yurt içinde orta ve uzun vadede TDI ve poliol pazarının büyümesini pozitif yönde etkileyebileceği 

açıktır.  

 

Yatırım konusu ve üretim kapasitesinin belirlenmesi çalışmaların kapsayan proje de sunulan veriler üretime 

geçilmeden önceki yapılacak Ar-Ge çalışmalarını kapsamamaktadır. Ancak prosesin güvenli ve istenilen 

verimde yürütülmesi ve kısa sürede, hedeflendiği gibi, ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayarak ihracat aşamasına 

geçilmesi için bu durumun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretim tesisinin oluşturulmasında 

kullanılacak reaktörlerin ülkemizde bu alanda üretim yapan çok kaliteli reaktörler üretebilen kuruluşlar tespit 

edilmiştir. Bu yolla milli kaynaklarımız da değerlendirilebilecektir.  

 

Projede hedeflenen ürünlerin sentezinde gerekli olan temel kimyasal ihtiyaçlarının çoğunluğunun (süldürik 

asit, nitrik asit, tolüen, alkoller, gibi) teminin de ülkemiz kimya faprikalarının verimliliği arttırılabildiği gibi 

ihtiyaç duyulacak entegre sistemler (elektroliz sistemi) konusunda tecrübeli şirketler den de 

faydalanılabilmesi münkündür. Üretimde ihtiyaç duyulacak bazı teknolojilerin ve bazı kimyasalların da satın 

alma yoluyla yurt dışı alımı gerçekleştirilebilecektir.  

 

TDI üretim tesisinin diğer kimyasallardan farklı olarak hem tesis hemde çevre açısından oldukça fazla dikkat 

ve özen isteyen bir tesis olacağı gözden kaçırılmamalıdır. Projenin oluşturulması kararını takip eden süreç 

içinde bu konudan dolayı işletmenin kuruluş yeri ve planında önceliklerin bu dikkat edilmesi gereken 

noktalar üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir.  

 

Ülkemizde TDI üretiminin olmaması ve öngörülen sektörel büyümeler göz önünde bulundurularak TDI 

üretimi için 75.000 ton/yıl, polieter poliol üretimi için 100.000 ton/yıl ve poliester poliol için 36.000 

ton/yıl kuruluş kapasitesi seçiminin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.   

 

 

7.2. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi 

7.2.1. TDI (Toluen Diizosiyanat) Üretiminde Kullanılabilecek Alternatif 

Teknoloji  

 

a. Fosgensiz TDI Üretim Prosesi 

Fosgensiz üretimin gerçekleştirilebilmesi için kendi içinde 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. 

  

a1. Birinci Yöntem 

Diizosiyanatlara ticari ilginin artması nedeniyle, pahalı bir proses olan fosgen ile reaksiyon prosesi yerine 

alternatif yeni üretim proseslerinin önerilmesi sonucu bu yöntem geliştirilmiştir. DNT ve CO arasındaki 

reaksiyona dayalı bir basamaklı proses geliştirilmiş fakat henüz ticarileşmemiştir. Çünkü ticari üretim 

ölçeğinde ekonomik fizibilite proplemleri ile karşılaşılmıştır. Aromatik nitro bileşiklerinin veya aminlerin 

katalitik karbonilasyonu prosesi olarak bilinen bu yöntem ticari olarak ilgi çekici görünmektedir.  
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TDI’nın o-diklorobenzen ile birlikte DNT’nin sıvı faz karbonilasyonu ile doğrudan üretilebilmesine 

dayalıdır. Bu yol HCl ile ilişkili atık geri kazanım problemlerinin önüne geçebilecek bir işlem uygularken, 

aynı zamanda fosgen kullanılmadan TDI üretimine yol açmaktadır. Bu yöntem dinitrotoluen ve karbon 

monoksit arasındaki reaksiyonda (Şekil 27) farklı katalitik sistemler kullanılması yoluyla doğrudan 

dinitrotoluenin indirgenmesi ile TDI sentezine dayanan bir adımlı işlemle geliştirilmiştir.  

 

 
Şekil 27: Birinci Yol Kullanılarak Dinitrotoluenlerin TDI’e İndirgenmesi İle Sonuçlanan Karbonilasyon 

Reaksiyonu 

 

a2. İkinci Yöntem  

Bu yolun tercih edildiği bir prosesde TDI’nın sentezi için DNT’nin toluene dietilkarbamat yardımı ile 

karbonilasyonu reaksiyonu izlenir. Kimyasal sentezinin Şekil 28’de açıkça verildiği bu işlemin iki aşamada 

gerçekleştiği önerilmiştir. 

 

 
Şekil 28: Dinitrotoluenin Karbonilasyonu İle Toluen Dietil Karbamatdan TDI Sentezi 

Prosesin ilk aşamasında katalizör olarak genellikle metal halojenürler ve selenyum katalizörleri kullanılır ve 

bu ilk aşama reaksonunda  %90 verimle ürün elde edildiği rapor edilmiştir. İkinci aşama endotermik bir 

reaksiyondur ve yüksek sıcaklıklarda (200 ºC), biskarbamat pirolizi ile TDI-etanol karışımı elde edilerek 

işlem tamamlanır.  

 

a3. Üçüncü Yöntem 

Bu yöntemde TDI sentezi, EniChem üretan piroliz metodu ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, dimethyl 

karbonat (DMC) elde etmek için metanolün karbonilasyonu kullanılmaktadır. Sonra TDA’nın DMC ile 

reaksiyonu gerçekleştirilir ve araürün olarak üretan elde edilir. Bu ara ürün yüksek sıcaklıklarda (350 ºC) 

etkileştirilir ve düşük basınçda TDI üretimi gerçekleştirilir. Bu yöntemde piroliz basamağının sıcaklığı çok 

yüksektir. Bundan dolayı metot büyük miktarlarda üretim için ekonomik değildir.  

 

7.2.2. Poliol (Polieter ve Poliester/Polyester) Üretiminde Kullanılabilecek 

Alternatif Teknoloji 

Gerek poliester ve gerekse de polieter poliol üretiminde “7.4.1.2. Poliol (Polieter ve Poliester/Polyester) 

Süreç Tasarımı” başlığı altında önerilen sürecin dışında kullanılabilecek herhangi bir alternatif teknoloji 

bulunmamaktadır. Poliollerin üretiminde kullanılan proses akış şeması basamaklar (aşamalar) halinde 

ayrılarak, her bir basamakta yapılacak işlemler detaylandırılmıştır. Proses hakkında diğer açıklamalar da 

ilave olarak 7.4.1.2. başlığı altında açıklanmıştır. 

Bu üretim şemasında, işlevlerine göre kullanılan makineler ve süreçleri:  



  

 

 
 

 

 Bölüm | 7 Sayfa | 117 

 

1) Birinci Basamak olarak adlandıracağımız bu basamakta girdilerin karıştırıldığı “blender” olarak bilinen 

karıştırma ünitesi ve blender’a girdilerin gönderilmesi amacı ile kullanılan pompa düzeneği yer 

almaktadır. 

Bu süreç azot atmosferi altında gerçekleştirilmektedir. Pompalar yardımı ile blender’ a gönderilen 

gliserinin suda çözünebilen güçlü baz potasyom hidroksit (KOH) ortamında aktivasyonu sağlanmaktadır. 

Yarı batch (yarı kesikli) proses ile yürütülen MX-01 blender sisteminde oluşan su, sistemin yüksek 

sıcaklığa ısıtılması ile uzaklaştırılırken blender içindekiler de R-01 kodlu reaktöre pompalanarak, 2. 

Basamak başlatılır.  

 

 
Şekil 29: Birinci Basamak Proses Akış Diyagramı 

 

İkinci Basamak olarak adlandıracağımız prosesin bu bölümünde R-01 kodu ile verilen, yüksek sıcaklığa 

dayanıklı bir reaktör, propilen oksit kimyasalının reaktöre püskürtülmesini sağlayacak bir spreyleme 

düzeneği yer almaktadır. Açığa sıkan su buharının yoğunlaştırılması işlemleri için “condenser” olarak bilinen 

yoğunlaştırma düzeneği (COND-01) yer almaktadır. V-02 atık suyu izlemek için kullanılan ekipmandır. 

STR-01 gliserin depolama tankı prosesin başlangıç ekipmanıdır.  

Bu süreçte aktive edilen gliserin kimyasalını içeren R-01 reaktörüne propilen oksidin püskürtülmesi ile 

sentezin ilk basamağındaki reaksiyonun gerçekleştirilmesi sağlanır. Proses azot atmosferi altında 

gerçekleştirmeye devam etmektedir. Burada gerçekleşen reaksiyon ekzotermik bir reaksiyon olduğu için 

propilen oksidin ilavesi yavaş bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Daha sonra ortamdaki halkalı kimyasal 

bileşiğin (propilen oksit) yapısındaki halka kolayca açılarak aynı ortamda polimerizasyon gerçekleşerek 

yüksek mol kütleli poliol ürünün çıktısı ele geçer.  
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Şekil 30: İkinci Basamak Proses Akış Diyagramı 

 

 

Şekil 31: Üçüncü Basamak Proses Akış Diyagramı 

 

Üçüncü basamakta, ikinci basamaktaki reaktör sisteminin basıncının düşürülmesi amacı ile basınç ayarlayıcı 

bir VP-01 ekipmanı, sıcaklığın 250 
o
F da tutulmasını sağlayan HX-02 sıcaklık kontrol düzeneği yer 

almaktadır. STR-02 ise girdi kimyasalı propilen oksitin (PO) depolama tankıdır. V-08 musluk kontrol sistemi 

ile reaksiyona girmemiş propilem oksit (PO) ile N2 nin gönderildiği yoğunlaştırıcı (COND-02) düzenek 

prosese eklenmiş olacaktır. STR-03 kodlu ünite de elde edilen polieter in stoklandığı tank olarak sürece 

eklenmiştir.   

Bu üçüncü basamakta, önceki ikinci basamakta oluşan poliolün nötralleştirilmesi için bazı 

kimyasallarla R-02 reaktöründe bir araya getirilmesi sağlanır.  
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Şekil 32: Dördüncü Basamak Proses Akış Diyagramı 

 

Dördüncü basamakta oluşan ürün polieterin yıkanma işlemlerinin gerçekleştirileceği MX-02 reaktörü yer 

almaktadır. Bu süreç içinde sıcaklık ve basın ayarlayıcı HX-03 ekipmanı bulunmaktadır. P-08 pompası da 

polieterin sürekli geri reaktöre dönderilmesi rolünü üstlenen pompadır. V-11-V-16 muslukları da bu amaç 

için açılıp kapanarak yardımcı olacak ekipmanlardır.    

Bu basamak yıkama ve süzme (filtrasyon) işlemlerinin gerçekleştirildiği basamaktır. Bu aşamada 

nötralleşmiş poliolden nötralleştirme basamığında kullanılan kimyasalları uzaklaştırmak için Niagara filtresi 

(Şekil 32) kullanılmaktadır.  

 

7.3. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti 

TDI ürünleri normal şartlar altında ne patlayıcı ne de okside edicidirler. Havada aniden parlamazlar veya 

ortam sıcaklığında yanıcı değildirler. Ancak, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 TDI suyla reaksiyona girerek karbon dioksit ve poliüre olarak bilinen biyolojik ve kimyasal açıdan 

etkisiz olan katıyı oluşturur. Bu işlemin kendisi tehlikeli bir reaksiyon olmamasına rağmen, kapalı 

konteynırlar içindeki tehlikeli basınç artışlarına yol açabilmektedir. Kapalı konteynırlar içinde bulunan 

TDI içine su karıştığı takdirde bu aşırı basınç durumu en nihayetinde patlamaya dahi sebep 

olabilmektedir. Düzeltici önlem alınmadığı takdirde ise reaksiyon daha şiddetli bir hal alacaktır. 

 Aşağıda belirtildiği gibi bu maddelerin de su ile reaksiyonuna azami dikkat edilmelidir. Aksi takdirde 

reaksiyon diğer kimyasallar tarafından hızlandırılmaktadır. 

 Diğer kimyasal maddeler 

Diğer kimyasal maddelerin TDI maddelerine bulaşması daima engellenmelidir. TDI; asitler, alkoller, 

alkalin materyaller (örn. sodyum hidroksit, amonyak) gibi diğer kimyasal maddeler ve reaktif 

gruplar içeren diğer kimyasallarla reaksiyona girer. Bu reaksiyon TDI buharının artmasına ve karbon 

dioksit oluşumuna sebebiyet veren bir ısı açığa çıkarabilir. 

 Lastik ve plastikler 
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TDI birçok plastik ve lastik materyale kısa sürede saldırır ve gevrekleştirir. Kendi başına tehlikeli 

olmamakla beraber, örneğin hortumlarda ve koruyucu kıyafetlerde çatlamaya neden olabilir. Sıvı 

geçirmez eldivenlerde TDI gevrekleşmesi sonucu çatlak olmadığından özellikle emin olmak 

gerekmektedir. 

 Yangın durumunda 

TDI’ın parlama noktaları yüksektir. Ancak, bu maddeler bir yangın durumunda -alevlenme için 

yeterli buhar oluşturacak kadar ısınırsa-teneffüs edildiği takdirde sağlığa zararlı olabilecek 

buharlaşan maddeler çıkararak yanacaklardır. 

Kapalı bir konteynır içinde yangın ısısına maruz kalan TDI, basınç oluşturarak ayrışır ve konteynır 

açısından patlama riski doğurur. 

 Taşıma ve depolama durumunda 

TDI hem kullanım hem de nakliye açısından tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve düzenlenmiş olsa 

bile, bu maddeler uygun önlemler alındığı takdirde güvenli bir şekilde kullanılıp, nakliyatları 

yapılabilmektedir. TDI üreticilerinin, gerekli onaylara (örn. SQAS değerlendirmesi ya da benzeri bir 

sistem) sahip taşıma firmalarını tercih etmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir.
96

 

Yukarıda kısaca tariflenen şartları da içine alacak şekilde bir tesis planlaması yapılması zorunludur. Bu tür 

riskleri karşılayacak şekilde planlanan tesis planlaması çalışmaları, bu raporun 7.4. maddesi kapsamında 

detaylı şekilde açıklanmış olup, riskleri de kapsayacak şekilde maliyetlendirilmiştir. 

Ayrıca; planlanan yatırım, 25.11.2014 Tarih ve 29186 Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK–1 Listesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi 

kapsamında yer almakta olduğu için ÇED Raporu alınması gereken yatırım konuları arasındadır. 

7.4. Teknik Tasarım 

7.4.1. Süreç Tasarımı 

7.4.1.1. Toluen Diizosiyanat Süreç Tasarımı 

a. İzosiyanatlar 

İzosiyanatlar, çok geniş bir grubu kapsamakla birlikte, genel olarak, aromatik ve alifatik izosiyanatlar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Aromatik izosiyanatlar içinde bugüne kadar dünyada en fazla üretilen izosiyanat hacmini 

methylene diphenyl diisocyanate (MDI), toluene diisocyanate (TDI), polimerik MDI (PMDI) 

oluşturmaktadır. Bu bileşiklerin en önemli özellikleri aromatik yapı içermeleri sebebiyle atmosfer oksijen ve 

su varlığında sayısız yükseltgenme yan reaksiyonunu tetikleyen ultraviyole (UV) ışını absorplayabilen 

malzeme olmalarıdır. Bu yükseltgenme reaksiyonları ürünün sarıdan kahverengiye değişen renklenmesine 

neden olmaktadır. Renklenme ise birçok uygulamada istenmez, genellikle aşırı olmadıkça maddenin yığın 

fiziksel özelliklerini etkilemez. Aynı zamanda renklenmeye ilaveten yüzey uygulamalarında yüzey 

parlaklığında kayıp, çatlama ve birçok diğer problemlere neden olabilir. Bu ışığa duyarlılık özelliği kaplama 

uygulamaları için kritik bir özelliktir. Bu nedenle izosiyanatların kimyasal etkilerinin farkında olmak 

önemlidir. 

İzosiyanatlar, polioller ile birlikte kullanılarak poliüretan (PU) ürünlerin üretiminde kullanılırken 

izosiyanatların oranı ürünün hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri üzerinde kısmen belirleyici olacaktır. 

Genel kural olarak izosiyanatlar polimere sertlik kazandıran sert parçalardır. Şekil 33’te görüldüğü gibi farklı 

tip izosiyanatlar bulunmaktadır. 
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Methylene Diphenyl DiisocyanateMetilen 

Difenil Diizosiyanat (MDI) 

Dicyclohexylmethane 

DiisocyanateDisikloheksilmetan 

Diizosiyanat 

 

 

Hexamethylene DiisocyanateHeksametilen 

Diizosiyanat 
PolymericPolimerik MDI (PMDI) 

  

Isophrone Diisocyanateİzofron 

Diizosiyanat (IPDI) 
2.4 ve 2.6 Diizosiyanat (TDI) 

  

Naphtalane DiisocyanateNaftalan 

Diizosiyanat 
IsocyanurateHID İzosiyanürat Trimer 

Şekil 33: Farklı Kimyasal Formüllere Sahip Aromatik ve Alifatik İzosiyanat Türleri 

Yukarıdaki örneklerden görüldüğü gibi çok sayıda var olan aromatik ve alifatik diizosiyanatlardan sadece 

TDI ve MDI türleri reaktiflikleri ve çok yönlülükleri sebebiyle endüstriyel öneme ve yaygın ticari kullanıma 

sahiptirler. Bu iki tür diizosiyanat farklı özelliklerdeki tüm poliüretan üretiminin yaklaşık %95'inde 

kullanılmaktadır. 

Diizosiyanatlar ile siyanürler benzer iki kimyasal gibi görünmelerine rağmen aynı değildirler. Siyanürler 

izosiyanatları yapmak için kullanılmaz veya izosiyanat ürünlerde mevcut değildir. Üstelik poliüretan 

ürünlerin izosiyanatdan üretimi süresince siyanür açığa çıkmaz. Ancak yanma şartları altında poliüretanlar 

hidrojen siyanür serbest bırakmaktadırlar. 

 

b. Toluen Diizosiyanat (TDI) 

Organik izosiyanatlar izosiyanik asidin (HNCO) alkil esterleridir (R-N=C=O). Yüksek oranda reaktif -NCO 

grupları içeren bu bileşikler kolayca kondensasyon reaksiyonları verebilirler. Örneğin, alkoller, karboksilik 

asitler ve aminler ile reaksiyonlarından ticari olarak önemli ürün grupları elde edilebilmektedir. TDI olarak 

bilinen toluendiisosiyanat, CH3C6H3(NCO)2 kapalı formülüne sahip organik bir bileşiktir. Sahip olduğu 

serbest N = C = O grupları sebebiyle oldukça reaktif, kolayca kondensas reaksiyonu verebilen ve benzersiz 

özelliklere sahip aromatik diizosiyanatlardan biridir. Diğer organik izosiyanatlar gibi tehlikeli bir 

kimyasaldır ve onun kullanımına yönelik kurallar endüstrileşmiş ülkelerde, özel olarak düzenlenmiştir. 
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TDI sayısız ürünlerin üretiminde tercih edilmektedir. Örneğin katı roket yakıtlarının önemli bileşenlerinden 

biridir. Aynı zamanda kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık maddeleri olarak kullanımından dolayı 

mobilya, nakliye ve inşaat endüstrilerinde önemlidir. Ayrıca sert ve esnek köpük olarak üretilen poliüretan 

ürünlerin temel kimyasalıdır. Sert poliüretan köpükler soğutma sistemlerinde izolasyon maddesi olarak 

kullanılırken, esnek poliüretan köpükler mobilya yastık ve minderleri, yataklar, paketleme malzemeleri, halı 

altlıkları yapımında kullanılmaktadır.  

Bugün dünyada yılda 1.5 milyon ton dan fazla TDI üretilmektedir. Bir pazar araştırmasına göre bu üretimin 

en az %87’sinin esnek poliüretan köpük üretiminde kullanıldığı rapor edilmiştir. Endüstriyel olarak çok 

önemli bir bileşik olması sebebiyle bu bileşiğin sentezi ve üretim prosesi ile ilgili çalışmalar patentlidir.  

Şekil 28’de TDI’nın altı olası izomerinin açık kimyasal formülleri görülmektedir. Bu izomerlerinden 

yalnızca ikisi, 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerleri en çok çalışılan izomer karışımı olmuştur ve ticari olarak 

önemlidir. 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomer karışımları şeklinde ve saf 2,4-TDI izomeri halinde 

sentezlenebilmektedir.  Fakat TDI daha çok 2,4 ve 2,6 izomerlerinin 80 2,4/20 2,6 ve 65 2,4/35 2,6 oranları 

şeklinde izomerlerinin karışımları olarak hazırlanıp pazarlanmaktadır. 80/20 karışımı ticari olarak en çok 

kullanılan üründür. Bununla birlikte 35/65 oranında 2,4-TDI ve 2,6- karışımı olarak elde edilen TDI’nın ise 

pazar payının daha küçük olduğu bilinmektedir. 

 

 
Şekil 34: TDI’nın 6 İzomerinin Açık Kimyasal Formülleri 

 

80/20 TDI esnek poliüretan köpük ve elastomerler, sentetik deri, kaplamalı kumaşlar, boyalar ve 

yapıştırıcılar gibi poliüretan uygulamalarında kullanılmaktadır. 65/35 TDI polyester sünger, kür ajanı ve 

sıradan sünger vb için kullanılırken, 100 TDI, dökme elastomer (CPU) üretiminde önemli hammaddedir. 

TDI’nın bütün izomerleri renksizdir ancak ticari olarak sentezlenen TDI açık sarı görünmektedir.  

İkinci sırada ticari olarak önemli izosiyanat ise methylene diphenyl diisocyanate (MDI) dır (Şekil 34). 

 

c. TDI’nın Fiziksel Özellikleri 

80/20 TDI izomer karışımının üretimi sonrasında Tablo 94’de verilen özelliklere ulaşması beklenir. Aynı 

zamanda bu özellikler poliüretan üretiminde kullanılacak TDI için de ideal olarak ulaşılması beklenen 

fiziksel özelliklerdir.  

 

Tablo 94: 80/20 2,4-TDI/2,6-TDI İzomer Karışımından Oluşan TDI Ürünün Fiziksel Özellikleri 

Özellikler Değer 

2,4 izomer oranı (%) 78-82 

2,6 izomer oranı (%) 18-22 

İzosiyanat içeriği (%) Yaklaşık 48 
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Fiziksel hali Sıvı 

Parlama Noktası 127 ºC  

Kaynama Noktası 251 ºC  

Rengi Renksiz veya soluk sarı 

Donma noktası 14 ºC  

Bozunma Sıcaklığı 287 ºC 

Yoğunluğu 1.21-1.23 g/cm3 

Refraktif indeksi 1.564-1.568 

Reaktivitesi Su ve aktif hidrojen bağlı bileşiklerle reaksiyona 
girer 

Buhar basıncı 20 ºC’de 2.3 × 10-2 mmHg 

Toplam klor içeriği (%) 0.04 

 

d. TDI’nın Kimyasal Özellikleri 

TDI’nın nemli olması ve nemli ortamlarda hava ile temas etmesi durumunda su ile reaksiyona girerek CO2 

üretir. Bu nedenle kapalı ortamlarda şartlarına dikkat edilmezse basınç artışı gözlenebilmektedir. TDI 

buharları havadan daha ağırdır ve son derece reaktif bir kimyasaldır. Isıya, aleve veya kıvılcımlara maruz 

kaldığında buhar-hava karışımı şeklinde patlayıcıdır. Kısaca yanıcı kimyasal maddedir. TDI, aseton, alkol, 

benzen, etil asetat, eter karbontetraklorür, klorobenzen, kerosen ve çeşitli yağlarda çözünür. 

 

e. TDI’nın Kimyasal Sentezi 

Teknik açıdan bakıldığında, tolüen başlangıç maddesinden çıkılarak sentezlenecek ara hammaddelerin, 

uygulanacak sıvı fazda ve gaz fazında fosgenasyonu ile TDI sentezinin gerçekleştirildiği yöntemlerde, 

aşağıda ayrıntıları verilen ve genel olarak üç basamaktan oluşan kimyasal reaksiyonlarla sentezi 

önerilmektedir ve uygulanmaktadır.  

TDI’nın endüstriyel üretimi için temel bir yol olarak verilen bu prosesde birinci basamak toluenin nitrik asit 

kullanarak nitrolanması sonucu dinitrotoluen üretimi ile başlar. Ardından ikinci basamakta katalitik 

hidrojenasyon işlemi ile toluendiamin sentezlenir. Toluen diaminin inert bir çözücü içinde çözünmesi ve 

fosgen ile reaksiyonu sonucunda da TDI sentezlenir. Bu proses sırasında TDI bilinen iki izomer karışımından 

oluşur ve kimyasal bileşimleri Şekil 35’te görüldüğü gibidir: 

 

 
Şekil 35: TDI yı Oluşturan 2,4 ve 2,6 İzomerlerinin Kimyasal Formülleri 

 

Sentez yönteminin ayrıntıları 

Aşağıda ayrıntıları verilen sentez yöntemi temel olarak 3 basamaktan oluşmaktadır.   

 Tolüenin nitrolanması ile dinitrotoluenin (DNT) elde edilmesi 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 7 Sayfa | 124 

 

 Dinitrotoluenin toluendiamine (TDA) dönüştürülmesi 

 TDA’nın fosgen ile raksiyonu 

 

Birinci Basamak (Tolüenin Nitrolanması İle Dinitrotoluenin (DNT) Elde Edilmesi) 

Tolüenin sürekli nitrolanması, metil grubunun aktive edici etkisinden dolayı benzen için gerekenden daha 

ılıman koşullar altında yapılabilir. Bu işlemde kullanılacak nitrik asidinin en fazla %23 düzeyinde H20 

içeriğine sahip olması yeterlidir. Bu sırada reaksiyon koşullarının iyi belirlenmesi gerekir aksi takdirde 

mononitro tolüenin o-, p- ve rn-nitrotoluenden oluşan üç izomer karışımı da oluşur.  

Toluenin nitrolanmasıyla nitro toluenler elde edilir. Mono-, di-, ve tri-nitrotoluen aynı prosesle üretilir. Elde 

edilmek istenen ürüne göre proses birinci veya ikinci aşamalar sonunda kesilir.  

 

 

 

 

Bu karışım ayrıca nitrolanırsa, 2,4-dinitrotoluen ve 2,6-dinitrotoluen (%80 2,4- ve %20 2,6-) izomer 

karışımından oluşan nitro bileşikleri elde edilir. 

 

 

 

Bu basamaklardaki reaksiyonlar ayrıntılı bir şekilde Şekil 36’da verilen sırayı izler. 
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Şekil 36: Toluenin Nitrolanması Basamağında Oluşan Reaksiyonlar Sırası 

 

Toluenin nitrolanması basamağı basit bir reaksiyon olmakla birlikte reaktantlardan ürüne dönüşüm sırasında 

kompleks yolların sayısı fazladır. Bu nedenle krezol türevlerini içeren birkaç yan ürün oluşumu 

gözlenmektedir. 

 

İkinci Basamak (Dinitrotoluenin Toluendiamine (TDA) Dönüştürülmesi) 

Dinitrotoluen (DNT)’nin izomerlerini içeren karışımının toluendiaminlere hidrojenlenmesi basamağında 

demir ve sulu hidroklorik asit kullanılır, ancak bu işlem katalitik hidrojenasyon işlemidir (Şekil 37) ve bu 

amaç için metanolde yaklaşık 100 °C'de ve 50 bar'ın üzerinde bir Raney nikel katalizörü veya palladyum 

katalizörleri kullanılmaktadır. 

 

 
 

 

Şekil 37:  DNT’nin İzomer Karışımının Hidrojenasyon İşlemi İle TDA Eldesini Gösteren Reaksiyon 

 

 

Dinitrotoluenler, ard arda basınçlı hidrojenasyon işlemi ile tam izomerlerine karşılık gelen aminlere 

indirgenir. Toluendiaminlere seçiciliğin %98-99 olduğu deneysel olarak belirlenmiştir.  

 

Üçüncü Basamak (TDA’nın Fosgen İle Raksiyonu) 

Toluendiaminlerin fosgen ile reaksiyonu ya da fosgenasyonunda genel olarak 2 farklı yöntem 

uygulanmaktadır. Birinci yöntemde fosgenin sıvı faz reaksiyonuna dayalı bir proses uygulanırken ikinci 

yöntemde yine fosgen kullanılırken reaksiyon gaz fazın daki fosgen ile tamamlanır.   

https://3.bp.blogspot.com/-Pqxq1Vf9mTo/Wq1y681OtkI/AAAAAAAAEBE/MQLPtOPZSbITCYUbtYMTDh8zc6oWLgcDQCLcBGAs/s1600/2_formul_nitrotoluenlerzinciri.jpg
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1.Yöntem 

Serbest primer aminin fosgen (diğer adı karbonil klorür) ile reaksiyonu endüstriyel olarak en önemli olanıdır. 

İlk adımda, ticari olarak bilinen Mitsubishi Chemical işlemi yönteminde toluendiamin (TDA) o-

diklorobenzen de çözünür ve kuru HCl enjekte edilerek bir tuz süspansiyonuna dönüştürülür. Sonrasında 

prosesde 50-70 °C arasında sıvı fazda fosgen ile tamamlanan reaksiyon sonunda dikarbamil klorürler ve 

amin hidroklorürlerin bir karışımı elde edilir. Dikarbamil klorür izole edilemez ve TDA hidroklorürlerle ile 

birlikte yüksek sıcklıklarda doğrudan diizosiyanatları vermek için kuvvetli çalkalama ile reaksiyona sokulur. 

İşlem sonucu ortaya çıkan HCl inert bir gaz akımı ile uzaklaştırılarak dizosiyantlar üretilmektedir (Şekil 38).  

 

 
Şekil 38: TDA izomer karışımının sıvı fazda fosgen ile 2 basamakta gerçekleştirilen reaksiyonu 

Şekilde görülen reaksiyonun ikinci basamağında ilk basamaktaki tepkime ürününün, 170-185 °C gibi 

yüksek sıcaklıklarda diizosiyanatları oluşturmak üzere çözücü ortamında (sıvı fazda) fosgen ile daha ileri 

reaksiyona girmesi için sıcak fosgenasyon kulesine beslenmesi gerçekleştirilmektedir. 

Fosgen ile reaksiyon tamamlanıncaya kadar sıcaklık kademeli olarak yükseltilir. Hidrojen klorür gazı, 

serbest aminin aktivitesini azaltmak için karışıma üflenir ve çözeltiden bir inert gaz üfleyerek uzaklaştırılır. 

Ham TDI çözeltisi, reaksiyona girmemiş fosgen, çözücü ve HCl den fraksiyonlu damıtma işlemi ile ayrılır.   

Bu prosesler sonucunda saf 2,4-TDI ile birlikte, ticari olarak önemli iki adet izomer karışımı oluşmaktadır. 

Bu izomer karışımları 80:20 ve 65:35 oranlarındaki, sırası ile, 2,4 ila 2,6-izomerleridir. Fazla fosgen, derin 

donduruculu bir ünite ile de reaksiyon sırasında oluşan HCl'den ayrılabilir ve prosese geri 

gönderilmektedir.  

 

2.Yöntem 

Alternatif olarak uygulanacak diğer yöntem ise Bayer tarafından geliştirilen ve ticari olarak uygulanan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde TDA ve fosgen, 300 ° C'den daha fazla sıcaklığa kadar ısıtılır ve daha sonra özel 

olarak tasarlanmış bir boru yardımıyla gaz halinde reaksiyon ortamına aktarılır. Kısaca fosgenasyonu 

reaksiyonları gaz fazında gerçekleştirilmektedir (Şekil 39). Sentezlenen sıvı TDI yoğunlaştırılır ve çözücü 

ve fazla fosgen geri kazanılmak üzere distilasyonla ayrılır. Bu yöntemde, hiçbir çözücüye ihtiyaç 

duyulmadığından, 1. Yöntemde verilen sıvı faz işlemine göre hem çevresel hem de ekonomik açıdan 

faydalıdır.  

 
Şekil 39:  TDA’nın Gaz Fazında Fosgenasyonu Sırasında Fosgen İle Reaksiyonu 
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Her iki işlemde de, reaktif, % 80 2,4- ve % 20 2,6- dinitro bileşiklerin izomerik karışımıdır, bu yüzden ürün 

aynı oranlarda diizosiyanatların bir karışımıdır. Bu karışımı farklı oranlarda üretmek pahalıdır. Bu oranları 

değiştirmek için, 65/35 TDI elde etmek için, nitrometilbenzenlerin (NMB) karışımının çok dikkatli bir 

şekilde damıtılarak saflaştırılması gerekir ki bu da fazladan bir prosesin sisteme eklenmesi demektir.  

 

f. TDI Üretim Prosesleri  

TDI birkaç metot ile hazırlanabilmesine rağmen bu metotların çoğu endüstriyel ölçekte uygulanabilir 

değildir. TDI üretiminde, ticari olarak en uygulanabilir prosesler aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.  

Şimdiye kadar ticari ve bilimsel araştırmalarda TDI’nın üretiminde fosgenli ve fosgensiz olarak kullanılan 

yöntemler Şekil 40’ta görülmektedir. Üretim yolları ön kimyasal olarak bilinen DNT’ nin prosese ne şekilde 

dahil edildiğine ve TDA üretimine göre farklılık göstermektedir.  

 

 
Şekil 40: Bilimsel ve Ticari Amaçlı TDI Üretiminde Kullanılan Yöntemler 

 

 

Endüstriyel boyutta TDI üretiminin kesikli sistemlerde yapılması tercih edilmektedir. Şekil 41’de gösterildiği 

gibi toluen ve asit karışımı (HNO3+ H2SO4), bir dizi soğutmalı ve karıştırıcılı reaktörlere beslenerek 

toluenin ilk basamak nitrolanması gerçekleştirilir. Sülfürik asitin katalizörlüğünde yürüyen reaksiyonla % 

97-98 mononitrotoluen, %0.2 kadar dinitrotoluenler ve %1 kadar da reaksiyona girmemiş toluenle az 

miktarda nitrokresoller oluşur. Reaksiyon tamamlandığında harcanmış (seyrelmiş) asit ve mononitrotoluen 

iki faza ayrılır; mononitrotoluen su, alkali ve tekrar su ile yıkanarak kalan asitlerden temizlenir. Sülfürik asit 

bir evaporatörde deriştirilir ve kullanılmamış asitlerle belli oranlarda karıştırılarak tekrar nitrolamanın 

yapıldığı reaktöre döndürülür (Şekil 41). Proses de tek asit olarak nitrik asidin kullanılması durumunda 

süreçde istenmeyen yan ürün oluşumu, reaksiyon hızının yavaş olması ve ürünün çözünürlüğünün düşük 
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olması nedenlerinden dolayı nitrotolüenlerin geri kazanımında yaşanacak zorluk ve pahalı bir nitrik asit 

rejenerasyon prosedürü ile karşılaşılmaktadır. 

Birinci nitro grubunun halkaya takılması kolaydır, tipik olarak %58 orto-mononitrotoluen (o-MNT), % 38 

para-mononitrotoluen (p-MNT) ve %4 meta-mononitrotoluen (m-MNT) izomerlerinin bir karışımı meydana 

gelir. Mononitrotoluenler distillenerek reaksiyona girmemiş ham toluenden ayrılır; toluen sisteme geri 

beslenir, mononitrotoluen ise fraksiyonlu distilasyon kolonuna gönderilir. Fraksiyonlu distilasyon prosesi ile 

mononitrotoluen kendi içinde izomerlerine ayrılır; önce o-MNT çekilir, kalan kısım tekrar distilasyon ve 

kristallendirme işlemlerinden geçirilerek m-MNT ve p-MNT izomerleri elde edilir. 

 
Şekil 41: Toluenin Nitrolanmasını Gösteren Reaksiyonlara Ait Proses 

 

DNT’lerin indirgenmesi ile sentezlenen TDA karşımılarından TDI elde etmek amacıyla kullanılan fosgen, 

işletmede sentezlendiği ve orada aynı anda tüketilmektedir. Fosgen, TDI, MDI ve polikarbonat reçine üretim 

endüstrilerinde ve birçok kimyasal üretim tesislerinde çok sayıda kimyasal bileşiklerin türetilmesinde 

kullanılmaktadır ve önemli bir kimyasaldır. Fosgen, doğada küçük miktarlarda volkanlarda serbest bırakılır. 

Aynı zamanda karbonil klorürdür ve klor ve karbon moksitden üretilen renksiz bir kimyasal bileşiktir.  

Fosgen, organik sentezde, boyaların, ilaçların, herbisitlerin, böcek ilaçlarının, sentetik köpüklerin, reçinelerin 

ve polimerlerin imalatında tercih edilen ana reaktiftir. Suda çözünmeyen bileşikleri hidroliz etmek için bir 

fosgen türevi kullanılır ve farmasötik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Endüstriyel olarak, fosgen, 

katalizör görevi gören özel bir gözenekli aktif karbon yatağı içinden saflaştırılmış karbon monoksit ve klor 

gazı geçirilerek, aşağıdaki reaksiyona göre üretilir. 

 

CO + Cl2   → COCl2 (ΔH rxn = -107.6 kJ / mol) 

 

Reaksiyon ekzotermiktir ve reaktör soğutulmalıdır. Reaksiyon 50 ve 150 °C arasında tamamlanır. 

Fosgenasyon maddeleri olarak oksai klorür, triklorometil kloroformat (difosgen) veya bis(triklorometil) 

karbonat (trifosgen) kullanılabilmektedir. Aşırı derecede toksik fosgen gazının uygulamasından kaçmak için 

bu sayılan kimyasallar eşdeğer olarak kullanılabilirler. Ancak bu kimyasallar laboratuar ölçeğinde kullanım 

için avantajlıdır. Kısaca fosgen, türevlerinden daha fazla tehlikelidir. Ancak fosgen yerine kullanılabilecek 

alternatif yollar vardır. Örneğin TDI sentezi için fosgen yerine toluene diethyl carbamate yoluyla DNT’nin 

indirgeyici karbonilasyonu uygulanabilecek yöntemlerden biridir. Bu yöntem daha sonraki bölümlerde 

reaksiyonları ile birlikte ayrıntılı olarak tartışılacaktır.  

 

f1. Geleneksel TDI Üretimi     

TDI üretimi üzerine yapılan yenilikçi bilimsel çalışmalar verimin arttırılması, atık miktarının azaltılması ve 

sistemde kullanılan fosgen miktarının en aza indirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. İlave olarak 

polizosiyanatların fosgensiz yolla üretimine de yönelinmiştir.  

https://1.bp.blogspot.com/-y71c3stWA6g/Wq1zd3rSQHI/AAAAAAAAEBM/9k0CMwoO-F8IhBzy8LK6j_s6z9aGHB5HgCLcBGAs/s1600/2_13.jpg
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TDI’nın üretiminde, Şekil 10’da verilen blok diyagramda gösterildiği gibi, bir akış şeması izlenmiştir. 

Dünyada birçok TDI üretim tesisinde bu diyagramda da görülen 3 basamaklı ve ayrıntıları reaksiyonları ile 

birlikte yukarıda anlatılan proses kullanılmaktadır. Şekilde 7.16’da gösterilen blok diyagramda atık işlemi, 

ara saflaştırma basamakları, hidrojen oluşumu, çözücü kullanımı ve alt ürünler yer almamaktadır.  

 
Şekil 42: TDI Üretiminde Geleneksel Olarak Kullanılan Yöntemin Blok Diyagramı 

 

Şekil 43: Dinitrotoluenlerin TDA Oluşturmak Üzere Katalitik Hidrojenasyonu 

Pratikde blok diyagramdan da görüldüğü gibi nitrolama basamağı 2 adımdan oluşur (Şekil 41). 

Mononitrotoluenin oluşumu, önceki üretim serilerinden geri dönüşümlü asitlerle yaklaşık %30/55 

(kütle/kütle) oranında gerçekleştirilir. Başlangıç mononitrolama ürünleri 57.5% orto, 38.5% para ve 

4% meta içerir (Şekil 44.). Asit sıcak hava yardımı ile suyun süpürülerek uzaklaştırılması ile geri 

kazanılır. Sülfürik asit kullanımından ve pahalı sülfürik asit rejenarasyon basamağından kaçınarak 

nitrotoluenlerin üretimi üzerine araştırmalar rapor edilmiştir, fakat henüz ticari olarak 

uygulanmamaktadır. Dinitrotoluenin oluşumu daha yüksek sıcaklıklarda hemen hemen aynı asit 

derişimi ile yapılır. Arzu edilen 2,4 ve 2,6-dinitro izomerlerinin verimi yaklaşık olarak %96, diğer 

izomerlerinin ki yaklaşık % 4' tür. Trinitroizomerlerinin oluşumuna engel olmak için nitrolama 

koşulları ve asit derişimleri dikkatli bir şekide kontrol edilerek sağlanır.  

Blok diyagramda hidrojen gazının gönderilmesi ile gerçekleştirilen hidrojenasyasyon basamağında 

TDI’nın TDA’a dönüştürüldüğü ve bu basamakda karbon üzerindeki paladyum-platin veya diğer 

metal heterojen katalizör sistemlerinin kullanıldığı sürekli bir prosese rastlanmaktadır. 

Hidrojenasyon prosesi ekzotermiktir ve sıcaklık (120 °C) dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. 

Hidrojenasyonun mekanizması ise Şekil 43’de görüldüğü gibidir. TDA’nın oluşumu sırasında 

hidroksilamin, azo ve hidrazin ve birkaç başka ara ürünün de oluşumuna da rastlanmıştır.   
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Şekil 43’te ayrıntıları verilen proses ile hazırlanan DNT izomer karışımları toluendiamin benzer izomer 

karışımları elde etmek için ham madde olarak kullanılarak aşağıda Şekil 44’de verilen prosese göre ticari 

olarak üretimi gerçekleştirilmektedir.  

 

 

Şekil 44: Saf Toluendiamin (TDA) Üretiminin Gerçekleştirildiği Proses 

Şekil 44’te verilen prosesde hazırlanan TDA izomer karışımı, geleneksel batch prosesde hammadde 

olarak kullanılır. Şekil 45’te verilen prosese göre TDA monoklorobenzende çözünür ve sıvı fosgen 

ile karıştırılır. Reaksiyonu aktif hale getirmek için karışım ısıtılır ve HCl ve aşırı fosgen azot ile 

süpürülür. Amin ve HCl termal olarak kırılabilen asit-baz çifti oluşturur ve verim için aşırı fosgen 

gerektirir. Sürekli prosesde ise karbamil klorür ılıman şartlar altında oluşturulur ve daha sonra 

diizosiyanatları oluşturmak için yüksek bir sıcaklıkta (65-80 °C) muhafaza edilen bir reaksiyon 

kabına pompalanır. Böyle bir işlem sıcak fosgenasyon adını alır. Sıcak fosgenasyon prosesinde 

Şekil 46’da verilen reaksiyon gerçekleşir. Asit ürün oluşumu, aşırı fosgen ve ısı kullanımını 

gerektiren bir prosesdir. Oluşan TDA da karmaşık yapıda olabilmektedir. 

 
Şekil 45: TDI Üretimi Akım Şeması 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-M08oDf1xnOc/Wq12Zxx9VcI/AAAAAAAAEBs/ooM4KKBiIiwvgwc0LfJ0bENlSqe8SXV5QCLcBGAs/s1600/2_14.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-NA2R3gTw69E/Wq128mNzrEI/AAAAAAAAEB0/LBVwwa3SeskSXFNkPAkFQ5tmpwvyd4_8ACLcBGAs/s1600/2_15.jpg
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Şekil 46: Sıcak Fosgenasyon İşlemi İle Dikarbamil Klorür Oluşumu ve Ardından TDI Oluşumu 

 

 

 

TDI üretimi sırasında fosgenasyon aşaması soğuk ve sıcak reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Her bir 

basamak bir seri reaksiyon içerir. 

Sıcak fosgenasyonda Şekil 47’de verilen toplu reaksiyonun dikarbamil klorür (DCC) ve TDI oluşturmak 

üzere H1 ve H2 de gösterildiği gibi 2 denge reaksiyonu üzerinden ilerlediği aydınlatılmıştır (Şekil 41). 

İlkinde DCC toluen-karbamoilklorür-isosiyanat (CCI) ve HCl’e bozunur ve sonra CCI, TDI ve HCl ermek 

üzere bozunur. Her iki reaksiyon endotermikdir. 

 

 
Şekil 47: Sıcak Fosgenasyon İşleminde Yürüyen Reaksiyonun Ayrıntılı Mekanizması 

 (Bu deneyin gerçekleştirildiği şartlar, reaksiyon basıncı: 1.5 MPa, reaktantların oranı (wt): TDA:DEIP:phosgene = 1:3:7, fosgen 
sıcaklığı: −10 °C, TDA sıcaklığı: 120 °C, DEIP sıcaklığı: 80 °C) 

 

Soğuk fosgenasyonun gerçekleştirildiği basamak çok önemlidir, çünkü reaksiyon çok hızlıdır ve ara ürünler 

istenmeyen yan ürünlere yol açan TDA ile kolayca reaksiyona girerler (Şekil 48). Bu nedenle hızlı ve etkili 

karışım istenmeyen yan reaksiyonları engellemek için aşırı derecede önemlidir. Son on yılda birçok reaktör 

tipi önerilmiştir. Onların çoğu reaktörlerin karışma performansı üzerine yoğunlaşmıştır. 

Soğuk fosgenasyon prosesinde, aşağıdaki C1 ve C2 de verilen, başlıca 2 reaksiyon ilerler.  
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Şekil 48: Soğuk Fosgenasyon Prosesinde İlerleyen Reaksiyonun Mekanizması 

 

C1 basamağında TDA’nın p-amino grubu karbamilklorür ve HCl oluşturmak için fosgen ile reaksiyona girer 

ve oluşan HCl molekül çok muhtemelen kinetik olarak karbamilklorür -aminohidroklorür (CCA) araürünü 

oluşturarak aynı molekül içinde ikinci o-aminogrup ile tuzaklanır. C2 basamağında CCA, dikarbamilklorür 

(DCC) oluşturmak için fosgen ile reaksiyona girer. İlk basamak çok hızlı fakat ikinci daha yavaşdır. Çünkü 

CCA bozunmaya uğrar ve HCl uzaklaştırılır. Bu reaksiyonların her ikisi yüksek oranda ekzotermikdir.  

C1 çok hızlı bir reaksiyondur ve genellikle 0.5 saniye içinde tamamlanmaya gider. C2 ise C1 den çok daha 

yavaşdır. karbamilklorür -aminohidroklorür (CCA), soğuk reaktörde DCC e tamamen dönüştürülemez. Bu 

nedenle reaksiyona girmemiş CCA sıcak reaktörde var olabilir. Bu reaksiyona girmemiş CCA sıcak 

reaktörde istenmeyen yan ürünleri oluşturmak üzere TDI ile reaksiyona girer ve dolayısıyla verimi ve 

TDA’nın seçiciliğini azaltır. Üstelik CCA, DCC ve TDI birçok istenmeyen yan ürünleri oluşturmak üzere 

TDI ile reaksiyona girer (31,32). Tüm fosgenasyonda, soğuk reaksiyon aslında verimi ve seçiciliği kontrol 

eder. İstenmeyen yan reaksiyonları sınırlamak için fosgen ve çözücü reaktantlara aşırı miktarda eklenir. 

Reaksiyon karışımında daha düşük TDA, daha yüksek verimde TDI oluşacak demektir. Verimi etkileyen bir 

diğer parametre reaktörün karıştırma performansıdır. Hızlı ve etkili karıştırma yüksek verim sağlamak için 

aşırı derecede önemlidir. Son 10 yıl pek çok reaktör tipi teklif edilmiştir ve onların çoğu reaktörlerin 

karıştırma performansının geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.  

 

f2. Gaz Fazında Fosgen Kullanılarak TDI Üretimi 

BASF veya BAYER gibi kimyasal maddeler üreten şirketler tarafından farklı TDI üretim prosesleri 

geliştirilmiştir. TDI üretiminde ticari olarak gerçekleştirilebilen önemli bir yenilik, Bayer tarafından 

geliştirilen ve bir dizi patentte açıklanan gaz fazı fosgenasyon sürecinin kullanılmasıyla TDI üretimi 

olmuştur. Bu yöntemin yenilikçi yönü, fosgenasyon işleminin monoklorobenzen gibi bir çözücüye ihtiyaç 

duymaksızın sıvı faz yerine gaz fazında tamamlanabilmesidir ve böylece diizosiyanatların verimli bir şekilde 

oluşturulmasıdır. Bu, kulağa büyük bir atılım gibi gelmeyebilir, ancak hammadde kimyasallarının üretimi, 

özellikle de toksik reaktifler olduğu zaman, riski en aza indirebilmek ticari açıdan önemli bulunmuştur 

Bu yöntemin işleyişinde, TDA ve fosgen 300 
o
C’ den daha yüksek sıcaklığa ısıtılır ve sonra özel olarak 

tasarlanmış nozzle yardımı ile gazın reaksiyon ortamına transfer edilmesini içerir. Oluşan sıvı TDI 

destilasyon ile saflaştırılır ve kazanılır. Bayer gaz fazı yönteminin uygulanmasıyla kullanılan çözücünün 

%80 azaltıldığı, tüketilen enerjide de %40 tasarruf edilebildiği rapor edilmiştir. Aynı zamanda girdilerin 

reaktörde kalma süresi büyük ölçüde azalırken, ayrıca tesis ekipmanının boyutunun da azaltıldığı 

belirtilmiştir. Bunlara bağlı olarak yatırım maliyetleri %20 daha düşmüştür.  

Daha öncede bahsedildiği gibi gaz fazı fosgenasyonun ticari bazı avantajları bulunmaktadır. Ayrıca, bunlara 

ilaveten TDA’nın fosgen ile daha kısa temas süresi, faprikanın güvenilir bir şekilde işletilmesi için gereken 

fosgen envanterinin azalmasına neden olur; bu da önemli bir sağlık ve güvenlik çıktısı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Şekil 49’daki şemada BASF şirketinin kaynaklarından alınan TDI üretim fabrikasının akış şeması 

görülmektedir. Bu şemadan da görüldüğü gibi, daha önce geleneksel prosesle TDI üretiminde olduğu gibi, 

nitrik asit, tolüen, hidrojen gazı, karbon monoksit ve klor gazından oluşan 3 aşamalı proses ile TDI 

üretilmektedir. TDI fabrikaları sıkı bir şekilde kalite, güvenlik, çevre ve enerji verimliliği kontrolünü 

yapabilecek ölçüm ve kontrol cihazları ile donatılmıştır. 

 
Şekil 49: BASF Tarafından TDI ve Bunu Kullanarak Poliüretan Köpük Üretiminde Kullanılan Fabrikanın 

Analitik Proseslerini ve Tipik Ölçüm Noktalarını Gösteren Proses Akış Diyagramı 

 

İlk olarak toluen üretimi yapan fabrikadan taşınan toluenin nitrik asit ile dinitrotoluen (DNT) oluşturması 

sağlanmaktadır. Daha sonraki basamakda DNT üzerine hidrojen gazı gönderilerek bir katalizör yardımıyla 

sürekli iyi karıştırılmış bir reaktörün tankında gerçekleştirilecek katalizleme reaksiyonu sonucu elde edilen 

toluene diamine (TDA)-su karışımı ve katalizörün filtre edilmesinden sonra su damıtılır, ardından orto 

izomerlerinin damıtılarak uzaklaştırılması sağlanır. Sonraki basamakta ise TDA fosgen ile reaksiyona girerek 

TDI elde edilir. Fosgen doğrudan eklenmez fakat fosgenin çıkış maddeleri olan CO ve Cl2 gazı sisteme 

beslenerek proses sırasında oluşumu ve reaksiyonu ile TDI üretilmektedir. Yan ürün olarak HCl oluşur, 

tekrar prosese geri gönderilir. Bu sırada TDI’nın da destilasyon ile uzaklaştırılması ve polüretan köpük elde 

si için bir başka reaktöre transferi gerçekleştirilmektedir.   

Bu prosesde kullanılmak üzere ayrı bir alanda Şekil 50’de görülen klor gazı üretim sisteminde de klor gazı 

üretilir ve sisteme beslenir. 
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Şekil 50: Klor Gazının Üretiminde Kullanılan Klor-Alkali Elektroliz Hücresi 

 

Klor kimya endüstrisinde polimerler, reçineler veya elastomerler üretmek için kullanılan çok önemli bir 

maddedir. Bu amaç için klor alkali elektroliz prosesinin sistemlere entegre edilerek kullanımı sıklıkla tercih 

edilmektedir. Kalite ve güvenlik gerekçeleri (Hidrojen gazı içermesi ve kendisinin tehlikeli patlayıcı gaz 

olması) sebebi ile gaz analizörleri ile prosesin farklı aşamalarında ve farklı bölgelerinde sürekli kontrollerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

7.4.1.2. Poliol (Polieter ve Poliester/Polyester) Süreç Tasarımı 

a. Polioller 

Poliüretan üretiminde kullanılan iki bileşenden biri olan polioller çok sayıda –OH grubu içeren bileşiklerdir. 

Çok farklı viskozite değerlerine sahip olabilen, bu nedenle de değişik mol kütlelerinde sentezlenebilen 

bileşenlerdir.  

Kullanım yerine göre değişebilen farklı özelliklerde poliüretan üretimi için değişik yapılarda polioller 

hazırlanmaktadırlar. Kısaca, poliol türünün tüm poliüretan özelliklerine etki ettiği belirlenmiştir. Czupryn´ski 

ve arkadaşları, 300–450 mg KOH/g asit sayısı ve %1'in altındaki su içeriğine sahip oligoesterollerin sert 

köpüklerde kullanım için en yararlı olduğu rapor edilmiştir. PU nun özelliklerinin poliollerin yapısal 

bileşenlerine ilaveten poliolün mol kütlesine ve çapraz bağlanma derecesine bağlı olduğu da bulunmuştur. 

Yüksek oranda dallanmış polioller iyi ısı ve kimyasal direnci olan sert poliüretan oluştururken daha az 

dallanmış polioller iyi esneklik (düşük sıcaklıkta) ve kimyasal direnci düşük poliüretan vermektedir. Benzer 

şekilde düşük mol kütleli polioller sert PU üretir ve yüksek mol kütleli uzun zincirli polioller esnek PU 

üretir.  Poliüretan üretiminde kullanılan başlıca 2 poliol sınıfı bulunmaktadır: polieter polioller (PETP) ve 

poliester polioller. PETP’ ler zincir yapılarında eter bağları içerirler ve PU üretiminde kullanılan en büyük 

grupdur Hem polieter polioller hem de poliester polioller kaplama sektöründe, yaştırıcı ajanların yapımında, 

sızdırmazlık elemanları olarak ve de elastomer uygulamalrında tercih edilmektedirler. Ancak polieter 

polioller daha sıklıkla esnek köpük üretiminde kullanılırken, poliester polioller daha yaygın olarak sert 

köpüklerin hazırlanmasında ve yüksek performans beklenen PU uygulamalarında tercih edilmektedirler. 

Çünkü sert poliüretan köpükler, sıkıca çapraz bağlı bir yapı gerektirdiği için düşük mol kütleli yüksek 

fonksiyonel özelliğe sahip poliester polioller sıklıkla kullanılır. Kısaca, PESP tekstil laminatlar ve ambalajlar 
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için özel köpüklerin üretiminde ve otomobil hava filtreleri ve contaları için ağ yapılı (çapraz bağlanmış) 

köpüklerin üretiminde kullanılan poliol bileşenidir.  

Polieter polioller diol bileşeni genel olarak olarak bir alkilen oksit kimyasalının kullanıldığı polimerizasyon 

prosesi ile üretilirler. Polyether bazlı PU köpükler, PETP den sentezlendiği için güçlü hidroliz dayanımına 

sahip olup formülasyonuna eklenecek katkı maddeleri ile PETP iyi derecede uyumluluk göstermektedir. 

Bununla birlikte düşük viskoziteli ürünler vermesi sebebiyle esneklik olarak mekanik özellikleri zayıftır. 

Kullanılan çeşitli polieter polioller arasında polietilen glikol, polipropilen glikol ve politetrametilen glikol, 

poli(tetrametileneter)glikol (PTMEG) sayılabilir. PTMEG ise elastomerler ve PU fiberlerin eldesinde 

kullanılmaktadırlar.  

Ayrıca poliester poliollerin sentezleri için kullanılan karboksil asitlerine bağlı olarak esnek köpüklerde, yarı 

sert köpüklerde, sert köpüklerde veya elastomerlerde kullanılabileceği bilinmektedir. Karboksilik asitler veya 

bunların türevleri, tereftalik asit, adipik asit veya glikollerin kullanıldığı bilinmektedir. Polyester poliolden 

sentezlenen PU köpükler: Polyether polyol bazlı PU köpüklere alternatif olarak geliştirilmişlerdir ve bu 

ürünler çok daha iyi yanmazlık ve termal dayanım göstermektedirler. Ayrıca karboksilik asitler ile birlikte 

çıkış maddesi olarak kullanılan diğer bileşen olan diol yapısındaki kimyasalların listesi Tablo 95’te 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 95: Poliollerin Sentezinde Kullanılan En Yaygın Difonksiyonlu Diollerin Açık 

Formülleri ve Mol Kütlelerini Veren Liste 

Bileşik Kimyasal Yapısı Mol Kütlesi 

Etilen glikol HOCH2-CH2OH 62 

Dietilen glikol HOCH2CH2-0-CH2-CH2-OH 106 

Propilen glikol HOCH2-CH(CH3)-OH 76 

Neopentil glikol HOCH2-C(CH3)2-CH2OH 104 

Dipropilen glikol HOCH2-CH(CH3)-O-CH2-CH(CH3)-OH 134 

1,4 Pentandiol HO-CH2-CH2-CH2-CH2OH 90 

2-Methyl-1,3-propilen-diol HO-CH2-CH(CH3)-CH2OH 90 

 

Bu polioller dışında polimerik polioller ise, yüksek esneklik gerektiren esnek köpükler veya enjeksiyon 

kalıplama uygulamaları üretmek için diğer yüksek reaktif poliollerle karışımları hazırlanarak kullanılır.  

Daha önce de belirtildiği gibi poliollerin seçimi, bitmiş polimerin esneklik, yumuşaklık, su ve ısı duyarlılığı 

ve işleme gibi özellikleri üzerinde önemli rol oynamaktadır. Şekil 51’de PU üretiminde yaygın olarak 

kullanılan polieter poliol, poliester poliol ve diğerlerine örnek olabilecek poliol türlerinin açık formülleri 

görülmektedir. Bu poliollerin en ayırt edici özellikleri onların zincir yapılarıdır.  
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Şekil 51: Poliüretan Üretiminde Kullanılan Poliol Türlerinin Açık Formülleri 

Şekil 7.25. : Poliüretan Üretiminde Kullanılan Poliol Türlerinin Açık Formülleri 

 

Simetrik yapıya sahip olan en basit glikol etilen glikoldür (EG) (Tablo 95) ve aynı zamanda poliester 

reçinelerin hazırlanmasında endüstride en yaygın olarak kullanılan diol türüdür.  EG düşük maliyetinden 

dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Tablo 95’te ikinci sırada bulunan dietilen glikol bileşiği ise bir etki 

karşısında çatlamaya daha dirençli olan daha esnek polimer polimer üretiminde kullanılmaktadır. 

 

b. Poliollerin Seçimi ve Ticari Türleri 

Poliüretan ürünlerin üretiminde, poliol seçimi için, öncelikle, poliol türüne bağlı olarak poliol molekülü 

başına düşen reaktif hidroksil gruplarının sayısı dikkate alınır. Daha sonra mol kütlesi ve moleküller 

arasındaki çapraz bağlanma derecesi önem kazanır. Bu sayılan özellikler de, elde edilecek PU polimerinin 

mekanik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

 

b1. Polieter Poliol 

Endüstriyel olarak çok tercih edilen polioksialkilen polieter poliolüdür. Polioksialkilen polieter poliolleri, 

polioksialkillenmiş sukroz, polioksialkillenmiş gliserol ve polioksialkilen glikolleri içerir. 

Polikaprolakton Politetrametilen 

glikol

Poliakrilat polyol Amin sonlu 

Polietilen glikol 

C
2
 polieter polyol 

Poliester polyol 

Polikarbonat polyol 

Polibütadien polyol 
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Polioksialkilen polieter poliolleri, tercihen 2 ile 4 karbon içeren alkilen oksit başlangıç maddelerinin anyonik 

veya katyonik polimerizasyonu yoluyla hazırlanabilmektedir. 1,3-propilen oksit, 1,2-butilen oksit, 2,3-

butilen oksit, amilen oksitler, stiren oksit ve tercihen etilen oksit ve 1,2-propilen oksit ve bunların karışımları 

gibi herhangi bir uygun alkilen oksit kullanılabilir. Polioksialkilen polieter polioller alternatif olarak 

tetrahidrofuran, alkilen oksit-tetrahidrofuran karışımları veya epiklorohidrin gibi çıkış reaktiflerinin 

polimerleştirilmesiyle de hazırlanabilmektedir. Polioksialkilen polieter polioller hem primer hem de 

sekonder hidroksil grupları içerirler 

Polieter poliolleri arasında polioksietilen glikol, polioksipropilen glikol, polioksibutilen glikol ve 

polimetetilen glikol gibi polioksialkilen glikoller ve bunların karışımını içeren kombinasyonların kullanımı 

da yer almaktadır. Tercih edilen bu türden polieter poliollerin hazırlanmasında etilen glikol, propilen glikol, 

dipropilen glikol, trimetilen glikol, 1,2-bütandiol, 1,5-pentandiol, 1,6-heksandiol, 1,7-heptandiol, hidrokinon, 

resorsinol, gliserol, 1,1,1-trimetilolpropan, 1,1,1-trimetiloletan, pentaeritritol, 1,2,6-heksanetriol, alfa-metil 

glukozit, sukroz ve sorbitol en sıklıkla karşılaşılan çıkış maddeleridir.  

Köpük alanlarının çoğunda ve de sızdırmazlık uygulamalarında poliester polioller büyük oranda polieterlerle 

yer değiştirmişlerdir. Ancak polieter polioller, hala, elastomerlerin, kaplamaların ve spandeks elyafların 

üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  

En önemli polieter glikoller, polipropilen glikol (PPG) (C3) ve politetrametilen glikoldur (PTMEG) (C4). Bu 

poliollerin sentezinde gerçekleşen reaksiyon Şekil 52’de gösterildiği gibi yürümektedir.  

 
Şekil 52: PPG ve PTMEG Türlerinin Sentez Tepkimeleri 

 

Polieter glikollerden üretilen poliüretanlar, polyester bazlı poliüretanlar kadar güçlü ve sert değildir, ancak 

çok üstün hidrolitik kararlılığa sahiptirler. Bu grupdaki standart poliol politetrametilen glikol (PTMEG) dir 

ve bu poliol polipropilen glikol (PPG) ile üretilenlere göre üstün fiziksel ve mekanik özellikler gisterdiği gibi 

aşınma kaybı düşük ürünler de elde edildiği rapor edilmiştir.   

Uzun zincirli bir polieter diol örneği, iki hidroksil grubu içeren propan-1,2-diol ile propilen oksit 

(epoksipropan) in aşağıdaki reaksiyonuna göre sentezlenebilmektedir. Polieter dioller, poliüretan imalatında 

kullanılan diollerin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yapıları sentezlemek için başvurulan en sık 

kullanılan yol uygun monomerik epoksitin katılma polimerizasyonudur. 

 

 

1,2 propandiol ve etilen glikolün propilen oksit ile polimerizasyonundan elde edilen polioller elastomer 

poliuretanların (TPU) yapımında kullanılmaktadırlar.  

Üç hidroksil grubu içeren propan-1,2,3-triol (gliserol) ve epoksipropandan sentezlenen polieter poliol örneği 

Baz katalizörü 

Lewis katalizörü 

Çift fonksiyonlu polieter alkol  

n= 7-35 

epoksipropan 
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ise aşağıdaki reaksiyona göre sentezlenebilmektedir. 

 
Şekil 53: Sentezlenen Polieter Poliol Örneği 

Bir üretim tesisisinde polieter poliol bazlı ürünün üretimi için tasarım ve maliyet geliştirilmesi önemlidir. Bu 

amaçla öncelikle hedef olarak, örneğin, 3000 Da mol kütlesinde, poliol yapmak için oluşturulacak set şartları 

içinde parti başına kullanılan gliserin, KOH katalizörü ve propilen oksit (PO) miktarlarının yanı sıra 

reaksiyon süresi ve propilen oksit ekleme oranı dikkate alınmalıdır. Aynı sistem içinde farklı özelliklerde 

poliol üretimi için bu koşulların değiştirilmesi gerekir. Bu tür polieter poliol üretimleri sırasında özel bir 

katalizörün kullanılması daha kısa sürede üretimin gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Bu amaçla çift metal 

siyanür (DMC) adlı ticari bir katalizörün kullanımı öngörülmektedir. 3000 Da gibi yüksek mol kütleli 

polieter poliol sentezi için 707 Da gibi düşük mol kütleli polieter polün başlangıç maddesi olarak 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu türden düşük mol kütleli polioller de satılmaktadır (Covestro tarafından 

satılan böyle bir ürün bulunmaktadır).  

Shell, BASF ve Covestro, esnek döşeme poliüretanların üretiminde kullanılacak uzun zincirli polieter 

poliolleri elde etmek için, kendi sektöründeki pazara, düşük mol kütleli poliolleri üreterek 

pazarlamaktadırlar.   

Polieter polioller, Tablo 96’da kimyasal formülleri verilen bir organik oksidin bir veya daha fazla aktif 

hidrojen atomları içeren başlatıcının (başlangıç poliol) da yardımıyla, gerçekleştirilecek reaksiyon ile 

sentezlenmektedir. Bazik bir katalizör varlığında aktif hidrojen oksidin halkasını açmaya başlar. Bu 

reaksiyon istenilen mol kütlesine ulaşmak için uzatılabilir.  
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Tablo 96: Polieter Poliollerin Sentezinde Kullanılabilecek Organik Alkilen Oksitlerin Açık Kimyasal 

Formülleri 

 

 

Ethylene Oxide (EO) ve propylene oksit (PO) reaktifliklerinin karşılaştırması yapıldığında PO nun ikincil 

OH gruplarından dolayı polieter poliol üretiminde daha yavaş bir reaktif olarak etki ederken EO’in primer 

OH grupları daha fazla reaktiftir.  

Alkilen oksitlerle birlikte sentez tepkimelerinde kullanılan ve Tablo 96 ve 97’de sunulan, diğer bileşen, 

dioller ile hazırlanan polieter polioller ise PU esnek köpüklerin üretiminde kullanılmaktadırlar.  

 

Tablo 97: Polieter Poliollerin Sentezinde Alkilen Oksitler İle Birlikte Kullanılan Diollerin Açık Kimyasal 

Formülleri 

Başlangıç poliol Mol kütlesi (Mw, g/mol) OH grup sayısı (mgKOH/g) 

Su HOH  

400-2000 

 

265-56 Etilen glikol HOCH2CH2OH 

1,2 Propan diol HOCH2CH(CH3)OH 

Gliserin HO(CH2)-CH(OH)-CH2-OH  

3000-6000 

 

56-28 Trimetilol propan CH3-CH2-C(CH2OH)(CH2OH)-CH2-OH 

Trietanol amin N-(CH2-CH2-OH)3 

 

b1.1.Polieter Poliollerin Üretimi 

Polioksialkilen polieter poliollerin üretimi sırasında sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit katalizör 

olarak kullanılabildiği gibi sodyum metilat, potasyum etilat veya potasyum izopropilat katalizör olarak da 

tercih edilmektedir. Bu türden kimyasalların kullanıldığı ortamlarda anyonik polimerizasyon yöntemi 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda başlangıç materyali olarak antimon pentaklorür, borontriflorür etherat veya 

Lewis asitleri kullanıldığında katyonik polimerizasyon ile de üretim yapılabilemktedir.   

Aşağıda Şekil 54’te gliserin (triol) veya dipropilen gliklo (DPG) ile birlikte etilen oksit veya propilen oksidin 

birlikte polimerizasyonu ile polieter poliol üretimine ait blok diyagram görülmektedir. 
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Şekil 54: Polieter poliol üretimin gösteren blok diyagram 

 

 

Şekil 49’da verilen blok diyagram 5 basamaktan oluşan polieter poliol üretim prosesinin diyagramıdır.  

 

Birinci Basamak 

Başlatıcı (veya başlangıç poliol) hazırlanmasını içermektedir. Bu amaçla Suda çözünen güçlü bir baz 

(sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit), son poliolün kütlece % 0.2 - 1.0 wt aralığında kullanılmasıyla 

başlatıcı (diol) ile reaksiyona girerek bir anyon yapı oluşturur. Çünkü polyether polyoller anyonik 

mekanizmaya göre oluşurlar.  

 
Şekil 55: Polieter Poliol Üretim Prosesi Birinci Basamak 

İkinci Basamak 

Başlatıcı azot atmosferi altında, 115 
o
C de sipreyleme tekniği ile yavaş yavaş oksidin eklendiği reaktöre 

transfer edilir. Oksitlerin yüksek halka gerilimi ve polar yapısı halkanın kolayca açılmasına izin verir ve daha 

sonra zincir büyümesi gerçekleşmektedir. Bu reaksiyon güçlü bir ekzotermik polimerizasyondur. Bu 

basamakta ilerleyen reaksiyonun mekanizması aşağıda verildiği gibidir.  
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Şekil 56: Polieter Poliol Üretim Prosesi İkinci Basamak 

Üçüncü Basamak 

Nötralizasyon işlemini çeren basamaktır. Reaksiyon aşamasında oluşan poliolü nötralleştirmek için sodium 

acid pirofosfatdan oluşan ve Puron kimyasalı olarak biline kimyasal ile birlikte su lavesi gerçekleştirilerek 

nötralizasyon tamamlanır.  

 

Dördüncü Basamak 

Filtrasyon işleminin gerçekleştirildiği basamaktır. Bu aşamada nötralleşmiş poliolden Puronu uzaklaştırmak 

için Niaga filtresi (Şekil 57) kullanılmaktadır. Çözelti bu filtreden geçirilerek ayırma işlemi tamamlanır.    

 

 
Şekil 57: Polieter Poliol Üretiminin Dördüncü Basamağında Filtrasyon İşleminde Kullanılan Niaga Filtresi 

 

Niaga Filtresinden geçirildikten sonra poliol antioksidant bilşikleri (genellikle 2 tip Irganox) eklenerek 

vakum altında kurutma işlemlerinin yapıldığı tartım tanklarına transfer edilir. Kalite kontrol işlemleri 

sırasında hidroksil değeri, asit değeri ve su içeriği belirlendikten sonra (su içeriğinin % 0.1 den küçük olması 

gerekir) poliol depolama tanklarına transfer edilir. Polieter polyol piyasaya toplu, variller (veya IBC’ler) 

halinde gönderilir.   

 

Beşinci Basamak 

Kurutma, depolama ve paketleme işlemlerinin gerçekleştirildiği basamaktır.   

 

b1.2. Polieter Poliol Üretiminde Kullanılan Proses Akış Diyagramı 

Şekil 58’de Polieter poliol üretiminde kullanılan bir faprikanın proses akış diyagramı görülmektedir. Bu 

diyagram var olan tüm prosesleri kapsamaktadır. Prosesde başlıca başlatıcının aktive edildiği ön reaktör ve 

suyun buharlaştırıldığı reaktör 1 yer almaktadır. Sonraki adımlarda propilen oksit (PO) ilavesi ile reaksiyon 

başlatılmakta ve artık kalan PO’unun uzaklaştırılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Su yıkama çevrimleri 

potasyım hidroksidin dekantasyon ile ayrılması, polimerde kalan son suyun uzaklaştırılması ve oluşan 

polimerin tanka pompalanması basamakları prosesin son basamaklarını oluşturmaktadır.  
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Şekil 58: Polieter Poliol Üretiminde Seçilecek Bileşimlere Göre Girdileri Değişebilen Ancak Geçerli Olan 

Prosesin Temel Birimleri İçeren Proses Akış Diyagramı 

 

Birinci ve ikinci basamaklarda başlatıcının aktivasyonu ve suyun buharlaştırılması işlemleri gerçekleştirilir. 

Burada yürüyen işlemler yarı batch prosesle yürütülmektedir.  

Birinci basamakta gliserin MX-01 e pompalanır ve aynı anda katı potasyum hidroksit de MX-01’e eklenir. 

Bu basamakda su oluşur ve ceketli MX-01 içindekiler 250 oF’e ısınır ve içindekiler R-01 e pompalanır.   

İkinci basamakta, batch prosesin başlangıcında, R-01 sprey nozzle duşlarla temizlenir ve tahliye edilir. 

Reaktör V-01 den temizlenmiş hava serbest bırakılarak S-06a da azot ile basınç tahliyeleri ile ters çevrilir. 

Tasfiye sonrası son basınç az bir şekilde basınç uygulanır. İçindekiler MX-01’ den R-01 e pompalanır. VP-

01 basıncı düşürür ve su buharını yoğunlaştıran COND-01 den buharı ve eser miktarda gliserini çeker. V-02 

atık suyu izlemek için açılır. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaklarda propilen oksit ilavesi, reaksiyonu ve aşırısının uzaklaştırılması 

işlemlerini içermektedir. 

Birinci ve ikinci basamaklardan R-01 de aktive olmuş gliserin, üçüncü basamakta reaksiyon kabı S-06b de 

azot gazı ile belli bir basınca ayarlanır (165 psia), HX-01 e propilen oksit pompalanır ve sıcaklığı 250 
o
F de 

tutar. Propilen oksit ilave edildikten sonra içindekiler R-02’ e transfer edilir.  

Dördünü basamakta batch prosesin başlangıcında R-02 temizlenir. R-01 den pompalanan içeriğin bulunduğu 

kap S-18B deki azot ile belli bir basınca ayarlanır (165 psia). İçine propilen oksit (PO) pompalanır. HX-02 

de sıcaklık 250 oF de tutulur.  

Beşinci basamakta, PO reaksiyona girdikten sonra V-08 açılır, COND-02 e N2 ve propilen oksit serbest 

bırakılır. Sıvı PO kendi tankına (STOR-1) geri gönderilir. PO uzaklaştırıldıktan sonra polieter karışımı MX-

02 e transfer edilir.  

Altıncı, yedinci ve sekizinci basamaklarda gerçekleştirilen temel proses dekantasyon ile katalizörün 

uzaklaştırılması ile birlikte yıkama suyunun geri kazanımı, aşırı suyun uzaklaştırılması ve elde edilen ürünün 

stabilizasonu proseslerini kapsamaktadır.  

Bu basamaklarda yer alan prosesler Şekil X de verilen proses akış diyagramı dikkate alınarak daha ayrıntılı 

bir şekilde açıklandı. Altıncı basamakta deiyonize su HX-03 ile 14.8 psia basınca ve 180 oF sıcaklığa 

pompalandı ve MX-02’ e eklendi. Karıştırıcı polieter karışımı ve suyu karıştıracaktır. P-08 i kullanarak 

polieter sürekli dekantöre ve geri dönüşüme gider, suyun ve potasyum hidroksidin V-12 ile boşaltıması 

gerçekleştirilir. Polieter V-16 ve V-13 ile geri dönüştürülür. Artık boşaltılacak su kalmayıncaya kadar MX-

02 e geri dönderilir. Proses diyagramı üzerinde gösterilen S-31a, S-31b, S-31c ve S-31d birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü çevrim suyun verilen batch prosesde yıkanmasını göstermektedir.  

V-11 ve V-16 kapalı tutulur. Bütün polieter V-13 ile MX-02 e pompalanır. Üçüncü yıkamadan sonra polieter 

STR-03 e pompalanır. Yedinci basamakta V-11, V-12, V-13 ve V-16 kapalı tutulur. Polieter STR-03 e 

pomplanaırken eser miktarda kalabilecek suyu uzaklaştırmak için karışımdan 180 oF da azot gazı ile 

süpürülür. Sekizinci ve prosesin son basamağında antioksidant Irganox 1010 STR-03’e eklenir ve karıştırıcı 

ile karıştırılır.   

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 7 Sayfa | 143 

 

b1.3. Üretim Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler 

EO ve PO, polieter poliol üretiminde daha çok kullanılan oksitlerdir. EO ve PO son derece yanıcıdır. Bu 

nedenle EO karayolu ile taşınamaz, sadece konteynerlerda deniz yoluyla taşınabilirler. Aynı zamanda 

soğutuculu tanklarda depolanmalıdır. Aksi takdirde yüksek sıcaklıklarda monomer olarak dahi kendiliğinden 

polimerleşebilirler. 

 

b2. Poliester Polioller  

Polyesterler, yapısal ve özellik açısından çok çeşitlilik sağlayan bir polimer sınıfıdır. Ester grubu içeren 

polyester polioller genel olarak 3 sınıfa ayrılırlar:  

 hidroksil uç grupları olan lineer veya hafif dallı alifatik veya aromatik poliester polioller (esas olarak 

adipatlar veya ftalatlar),  

 Polikaprolaktonlar ve  

 Polikarbonat polioller. Polyester polioller, iyi derecede yağ direncine sahiptirler, ancak hidrolitik 

kararlılıklarının düşük olması dezavantajlarıdır.  

Poliester polioller köpüklü veya köpüksüz poliüretan sistemler için önemli bir bileşendir. İzosiyanat grupları 

ile kolayca reaksiyon verebilecek çok sayıda hidroksil uç grupları içermektedirler. Tipik olarak poliester 

poliollerin mol kütlesi 200-5000 dalton aralığındadır. Polikarboksilik asitler veya dikarboksilik asitlerin 

polioller veya dioller ile karboksil ve hidroksil uç gruplarından dehidratasyon şartları altında ester grupları 

oluşturmak üzere polikondensasyonu ile üretilirler. Üretimleri sırasında çıkış maddelerine göre alternatif 

sentezler bulunmaktadır. Örneğin genellikle adipik, sebasik veya ftalik asit ve karboksilik asit anhidritleri 

yani ağırlıklı olarak ftalik anhidrit kullanılması, yağ asitlerinin kullanılması sentezlerde sıklıkla karşılaşılan 

yöntemlerdir. 

2016 yılında dünyada polyester poliol talebinin yaklaşık olarak 2.6 milyon ton olduğu rapor edilmiştir. 

Bunlar alifatik ve aromatik olmak üzere başlıca iki tip polyester pliolü kapsamaktadır. Toplam tüketimin 

%72 si ise alifatik polyester poliol kullanımına dayalıdır.  

Dünyadaki en büyük polyester poliol üreticileri arasında Stepan Corporation, Invista, Covestro, CIOM, 

Huada Kimya Grubu, Hyafeng Group Co., BASF, Xuchuan Chemical Co. yer almaktadır. Çin dünyanın en 

büyük polyester poliol tüketicisidir ve Çin üretiminin çoğu iç tüketimin karşılanmasında kullanılmaktadır.  

 

b2.1. Poliester Poliollerin Sentezi 

Poliester polioller sentezinde kullanılan dikarboksilik asitler ve dioller (veya polioller) arasında 

polikondensasyon reaksiyonu bir denge reaksiyonudur. Reaksiyon sisteminden suyun sürekli uzaklaştırılması 

ile denge sürekli olarak poliester oluşum yönüne kaydırılmaktadır. 

Kondensasyon ana reaksiyonu Şekil 7.30.'da gösterildiği gibidir. Bu esterleşme reaksiyonu sırasında oluşan 

suyun ortamdan sürekli olarak uzaklaştırılması önemlidir. Çünkü bir sonraki aşamada poliüretan üretiminde 

en fazla % 0.03 seviyesinde su bulunmasına izin verilebilmektedir. Aynı zamanda, bu reaksiyon, prosese 

bağlı olarak özel bir katalizör varlığında, reaktörde de gerçekleştirilenen bir reaksiyondur. Poliester poliolün 

mol kütlesi kullanım alanlarının belirlenmesinde önemli bir faktör olduğundan dolayı bu değer, glikollerin ve 

adipik asidin molar oranına göre ayarlanabilir. Örneğin molar oranları 1:1'e yaklaştığında, polimer mol 

kütlesinin arttığı, bir başka deyişle, aşağıdaki reaksiyonda “n” değerinin arttığı gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 59: Poliester Poliolün Kondensasyon Reaksiyonu 
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Uç hidroksil grupları oluşturmak için, günümüzde fazla miktarda glikol kullanılmaktadır. Reaksiyon, kısa 

reaksiyon süresi ve düşük son asitlik elde etmek için katalizör eşliğinde gerçekleştirilen reaksiyon koşulları 

kullanılmaktadır. 

Poliester poliollerin sentezi aşamasında, ilk olarak, ulaşılmak istenilen son ürün özelliklerine bağlı olarak 

kullanılacak reaktiflerin seçilmesi gerekmektedir.  Tablo 98  ve 99'da polyester poliolleri üretmek için en çok 

kullanılan dioller ve dikarboksilik asitler sıralanmıştır. C8 den C12 ‘e kadar değişen karbon sayısına sahip 

alifatik dikarboksilik asitler kullanılmaktadır.  

 

Tablo 98: Poliollerin Sentezinde Kullanılan En Yaygın Diollerin Açık Formülleri ve Mol Kütlelerini Veren 

Liste 

Bileşik Kimyasal Yapısı Mol Kütlesi 

Etilen glikol HOCH2-CH2OH 62 

Dietilen glikol HOCH2CH2-0-CH2-CH2OH 106 

Propilen glikol HOCH2-CH(CH3)-OH 76 

Bütandiol HO-(CH2-CH2)2OH 70 

Neopentil glikol HOCH2-C(CH3)2-CH2OH 104 

Dipropilen glikol HOCH2-CH(CH3)-O-CH2-CH(CH3)-OH 134 

1,4 Pentandiol HO-CH2-CH2-CH2-CH2OH 90 

2-Methyl-1,3-propilen-diol HO-CH2-CH(CH3)-CH2OH 90 

 

Tablo 99: Poliol Üretiminde En Çok Kullanılan Diarboksilik Asit Türleri 

Dikarboksilik asit Kimyasal Yapısı Asit sayısı mg KOH/g 

Adipik asit HOOC(CH2)4COOH 767,8 

Glutarik asit HOOC(CH2)3COOH 849,2 

Süksinik asit HOOC(CH2)3COOH 950,1 

Sebakik asit HOOC(CH2)8COOH 555,4 

Azelaik asit HOOC(CH2)7COOH 603,2 

 

Tablodan da görüldüğü gibi çoğunlukla kullanılan etilen glikol, propilen glikol, bütandiol, hekzandiol gibi 

difonksiyonel grup taşıyan monomerler doğrusal bir polimer elde etmek için kullanılmaktadır. Yumuşak 

elastomerlerin veya ayakkabılarda, kaplamalarda ve yapıştırıcıların yapımında kullanılacak ürün üretiminde 

olduğu gibi, eğer sahip olmak istediğimiz özellik esneklik ise adipik asit ve dietilen glikolden sentezlenen 

doğrusal veya düşük oranda dallanmış polyester polioller kullanılmaktadır. Ancak, Poliester poliolün 

fonksiyonalitesi, gliserol gibi ikiden daha fazla fonksiyonel grup taşıyan monomerlerin doğrudan 

kullanılması veya diol ortamına belirli oranlarda eklenmesi ile arttırılabilir. 

Polyester polioller, öncelikle, sert poliüretan köpüklerin üretiminde tüketilmektedirler. Bu türden sentez 

tepkimeleri için kullanılacak glikolün seçiminde, maliyet, işlem kolaylığı ve istenen fiziksel özelliklerin 

neler olduğu dikkate alınarak karar verilir. Termoplastik poliüretan (TPU) uygulamaları için, etilen glikol, 

1,4-bütandiol veya 1,6-hekzandiol türünde dioller ile dikarboksilik asit arasındaki kondensasyon tepkimesi 

kullanılarak sentezlenmektedir. Aşağıdaki formülde kimyasal yapısı verilen, etilen glikol adipik asit 

arasındaki kondensasyon tepkimesi sonucu elde edilen adipatlar yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. Alifatik 

polyester polioller için, adipik asit, en sık kullanılan dikarboksilik asittir. Günümüzde, en uygun ve canlı 

biyo-polioller alifatik polyester poliollerdir. Bunların üretiminde diasitler (örneğin, süksinik asit ve adipik 

asit) ve dioller (örneğin, butanediol ve DEG) gibi biyoyenilenebilir kaynaklar kullanılmaktadır.  
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Şekil 60: Adipik Asit Esaslı Poliester Poliol 

 

Aromatik polyester polioller için ftalik anhidrit ve kullanılmış su şişeleri gibi hurda PET, en yaygın 

kullanılan monomer kaynaklarıdır. Ftalik anhidrit kullanarak sentezlenen aromatik polyester polioller 

mükemmel mekanik özellikler ve termal yalıtım özelliklerine sahiptirler. Bu polioller kullanıldıkları 

malzemelere alev direnci ve iyi işlenebilirlik özelliği de kazandırırlarlar.  

Bu polioller başlıca sert poliizosiyanurat ve poliüretan köpüklerden yapılan sandviç panel ve blokların 

üretiminde uygulanmaktadırlar. Aynı zamanda poliüretan sistemlerin köpük sprey formülasyonlarında 

önemli bir bileşendir.  

Bunlara ilaveten amin bazlı polioller de (Mannich Base Polyols: beta-aminoketon) yüksek orandaki 

reaktivitelerinden dolayı, kullanıldıkları poliüretan sentez tepkimelerinde çok düşük oranda katalizör 

kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Aromatik poliester poliollere benzer şekilde köpük siprey formülasyonlarında 

kullanılırlar. 

 

b2.2. Yağ Asitlerinden Poliester Poliollerin Sentezi 

Özellikle polyester poliollerin üretiminde bitkisel yağ türleri ve özel olarak soya yağı, hint yağı gibi 

yenilenebilir tarımsal kaynaklardan elde edilen uzun zincirli hidroksil grubu içeren çıkış maddelerinin de 

kullanım potansiyelinin olabildiği. 

Bu yöntemle poliesterlerin üretiminde ham madde olarak yağ asitleri ve 1,2-ethylene glycol (EG) and 1,4-

butanediol (BD) gibi glikol türleri kullanılmaktadır. Bu şekilde sentezlenen pokliester poliollerin genel 

kimyasal yapısı Şekil 61’de görüldüğü gibidir.  

 

 
Şekil 61: Üretilen Poliester Poliollerin Tekrarlana Birime Göre Değişebilecek Kimyasal Yapısı 

 

Poliester poliollerin mol kütlesi kullanım alanlarında etkili bir paremetredir. Bu türlerin polimerizasyon 

derecesi çoğu durumlarda yaklaşık mol kütlesi hakkında fikir edinmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, Şekil 61 ’de kullanılan poliester poliolün polimerizasyon derecesi dimer yapısındaki dikarboksilik 

asit, etilen glikolün mol kütlelerine ve ayrılan su miktarına bağlı olarak, aşağıdaki Eşitlik 1’ den görüldüğü 

gibi, hesaplanabilir. 

 
Eşitlik 1. Polimerizasyon Derecesini Hesabını Gösteren Eşitlik 
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Poliüretan köpük üretimi için faydalı olan spesifik olarak poliollerin üretimi için hint yağı gibi bitkisel 

yağlardan veya çoğunlukla tarımsal kaynaklardan elde edilen diğer bileşenlerden hazırlanan polyester 

poliollerle sentezler de gerçekleştirilmektedir.  

Poliollerin üretilmesinde soya yağı gibi doymamış yağlar ve hint yağı kullanılmaktadır. Çoklu hidroksil 

grubu içeren kimyasallar olarak gliserin ve sorbitol kullanılmaktadır. Özellikle gliserinin en önemli kaynağı 

palm yağı gibi sebze yağlarının sabunlaşmasıdır. Oysa sorbitol başlangıç materyali olarak sukrozdan elde 

edilir. Poliüretan köpük imalatçıları içen önemli bir bileşen olan sukroz, yaklaşık 2 ile 5 OH grubuna sahip 

poliester poliol üretmek için kullanılan ve tarımsal kaynaklardan elde edilen çok sayıda hidroksil fonksiyonlu 

olan bir bileşiktir.  

Bir seri deneyler sonucunda bitkisel yağlardan polioller hazırlandı. Aşağıdaki I-VII arasındaki örnekler, 

farklı bileşenler ve farklı sıcaklık ve zaman koşulları altında farklı tip poliester poliollerin oluşumu ile 

sonuçlanan formülasyonları içermektedir.  

Yapılan bu seri deneylerde sırası ile soyafasülyesi yağı ve gliserin kalay katalizörü ile birlikte 200-245 C 

sıcaklı aralığında bir cam reaktörde 3 saat süre sonunda elde edilmiştir. Reaksiyonlar azot atmosferi altında 

gerçekleştirilmiştir. Oluşan ürünün fonksiyonalitesi OH grubu sayısı ile belirlenmiştir. Benzer deneyler hint 

yağı ve 600 Da mol kütleli PEG karışımı ile veya PEG yerine gliserin, gliserin-sorbitol ve gliserin-ftalik asit 

karışımları ile hemen hemen aynı koşullarda gerçekleştirilmiş sadece bu denemede alkali metal katalizör 

olarak kullanılmış ve deney 3-4 saat sürüdürülmüştür. Benzer bir başka çalışma hint yağı ile birlikte ftalik 

asit ve adipik asit karışımı ve PEG 600 birlikte ve PEG 600 terine DEG kullanılarak yapılmıştır.  

Genel olarak polieter üreticileri etilen oksit, propilen oksit ve tetrahidrofuran gibi gerekli olan kimyasalların 

üretimini de sisteme entegre edebilirken, poliester poliol üreticileri yalnızca satın alırlar ve bu nedenle üretim 

tesislerinde, stratejiler, birincil tedarikçiler kullanmak üzerine oluşturulmaktadır.  

 

b2.3.Poliester Poliollerin Sentez Yöntemleri 

Polyester polioller sentezlemek için esterleşme ve transesterleşme tepkimeleri olmak üzere iki tür reaksiyon 

kullanılmaktadır. Bazen bu ikisinin de birlikte kullanıldığı reaksiyonlarda görülmektedir. Polyester poliol 

üretimi için kullanılacak 2 reaksiyonda kullanılabilecek kimyasallar miktarları ile birlikte ikinci bölümde 

verilmiştir  

 

1.Esterleşme Reaksiyonu  

Bu reaksiyon kullanılarak alifatik poliester poliol eldesi için: diethylene glycol ile süksinik asit 

polikondensasyonu ve 1,4-bütandiol ile adipik asitin eriyik kondensasyonu örnek proseslerdir.  

Ftalik anhidrit çıkış maddesi ile esterifikasyon prosesinde dietilen glikol ile birlikte kullanıldığı zaman 

istenmeyen yan ürün olarak oluşan dioksan endüstriyel tesislerde su ile reaksiyon ile bertaraf 

edilebilmektedir. Bu ilave işlem poliester poliol üretiminde ek maliyet getirmektedir ve oluşumu ciddi 

ekonomik dezavntajdır. Aynı zamanda bu yan ürün istenilen ürünün verimini azaltıcı etkiye de sahiptir. Bu 

nedenle dioksan atığının düşük hacimli olması için karboksilik asit anhidrit ve etilen glikolden oluşan 

polyester poliollerin üretimi sırasında en az bir farklı uzunluklarda glikol ve dikarboksilik asit karışımlarının 

kullanılması önerilmiştir. Esterleşme tepkimelerinin katalizörleri organik titanatlar, Alkilaril ve alkilsülfonik 

asitler, fosforik asitler ve kalay tuzları arasından seçilebilir. Katalizörler reaksiyon karışımında kütlece % 

0.004 and % 0.020 derişim aralığında olmalıdır. Bazı formülasyonlarda ise tercihen bütün komponentlerin 

toplam kütlesinin kütlece % 0.1 ile 3 veya % 0.5 ile 2 oranlarında kullanıldığı rapor edilmiştir. Bu 

tepkimelerin esterifikasyon katalizörleri kullanarak 1 ile 4 saatin üzerindeki sürelerde ve 180-215 °C sıcaklık 

aralığında polikondensasyonun yapıldığı rapor edilmiştir. Normal olarak basıncında 10 mbar olması 

beklenmektedir.  

 

2.Transesterleşme Reaksiyonu 

Transesterleşme reaksiyonu ile aromatik poliester poliol sentezi gerçekleştirilebilmektedir: dietilen glikol 

(DEG) ve monoetilen glikol (MEG) ile ftalik anhidritin transesterifikasyon işlemini takiben esterleşme 

tepkimesi ile aromatik polyester poliol sentezi ve polietilen teraftalat (PET) ile DEG ve ftalik anhidrit ile 

aromatik poliol sentezi, ticari olarak en tipik örneklerdir.  
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Poliester üretiminde yenilenebilir kaynakların hammadde olarak kullanılmasına yönelik çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan doğal yağlardan elde edilen karboksilik asit türleri (Şekil 62) 

kullanılarak dikarboksilik asit türleri hazırlanmakta ve bu türler de poliester poliollerin hazırlanmasında 

kullanılmaktadır. Bu işlem transesterifikasyon yöntemi (reaksiyonu) ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 

kauçuk tohumu yağından, patates nişastası ve doğal yağlardan hazırlanan monogliseritlerin, benzer şekilde 

ayçiçeğinden oleik asit, soya ve keten tohumu yağından, sırası ile, linoleik ve linolenik asit, kozal tohumunda 

erukik asit, hint yağından risinoleik asit kullanımı verilebilir. 

 

 
Şekil 62: Poliester Poliollerin Sentezi Sirasinda Doğal Yağlardan Elde Edilen Karboksilik Asit Türlerinin Açik 

Formülleri 

1) Oleik Asit 2) Linoleik Asit 3) Linolenik Asit 4) Erukik (Erucic) Asit 5) Risinoleik Asit 

 

Poliester poliollerin sentezinde kullanılaca dimer asitler veya dikarboksilik asitler genellikle yağ karboksilik 

asitlerinden veya doymamış karboksilik asitlerin, kil katalizörlüğünde, yüksek sıcaklık polimerizasyonu ile 

elde edilen ticari ürünlerdir. Bu ürünler ilk olarak 1950 li yıllarda, yün endüstrisinde yan ürün olarak açığan 

çıkan ve doğal uzun zincirli palmitik, oleik and linoleik asitlerden elde edilen dimer asitlerin üretilminde 

ticari olarak kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 63: Palmitik, Oleik ve Linoleik Asit Türlerinin Açik Formülleri 

Yağ asitlerinden dikarboksilik asitlerin sentezi işleminde Şekil 63’den de görüldüğü gibi, uygun şartlar 

altında, bir molekül yağ asidi bir diğeri ile mol kütlesi iki kat artan dikarboksilik asit vermek üzere 

reaksiyona girer 
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Şekil 64: Bir Yağ Asidinin Bir Başka Yağ Asidi Ile Reaksiyonunda Elde Edilebilecek Olasi Dikarboksilik Asit 

Yapisinin Genel Açik Formülü 

 

Poliollerin formülasyonunda ana bileşen olarak kullanılan dikarboksilik asitlerin yenilenebilir kaynaklardan 

elde edilerek kullanılmasının asıl amacı son ürün olan poliester poliol polimerine elastiklik, esneklik, yüksek 

etki direnci, hidrolitik kararlılık, hidrofob özellik ve düşük camsı geçiş sıcaklığı gibi özel özelliklerin 

katılmasını sağlamaktır.  

 

7.4.2. Makine-Donanım 

Proje kapsamında yatırımı planlanan tesislere ait makine parkında bulunacak olan makine ve ekipmanlar 

aşağıdaki başlıklar altında listelenmiştir : 

 

7.4.2.1. Toluen Diizosiyanat (TDI) Üretim Tesisi Makine ve Ekipmanları  

TDI üretiminde kullanılan proseslerde reaksiyonların gerçekleştirildiği reaktörlerin türleri arasında 

jet reaktör en çok tercih edilen reaktör tipidir ve TDI endüstriyel prosesinde ve kimya endüstrisinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Jet reaktörde yüksek yoğunluklu sistemleri karıştırabilme ekipmanı 

bulunmaktadır. Reaktör tipi geliştirilmesi üzerine yapılan birçok çalışma büyük ölçekli üretimde jet 

reaktörün performansı ve karıştırma kapasitesi üzerine odaklanmıştır.  

Belirtilen yöntemin uygulanmasını gösteren bir işletmenin proses akış şeması Şekil 65’te 

verilmiştir: 
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Şekil 65: Fosgen Kullanarak TDI Üretiminin Yapıldığı Endüstriyel Prosesin Akış Diyagramı 

 

Tablo 100: TDI Üretimi İçin Gerekli Makine, Ekipman ve Üniteler (Literatürlerden Elde Edilen Bilgilere 

Göre) 

Kod Makine-Ekipman & Ünite Adı 

1 Akış Ölçer 

2 Isı Ölçer (Termometre) 

3 Basınç Ölçer 

V1 Fosgen Ünitesi 

V2 (DEIP) Diethyl Iso-Phthalate Ünitesi 

V3 TDA Ünitesi 

P1 Fosgen Dağıtım Pompası 

P2 DEIP Dağıtım Pompası 

P3 TDA Dağıtım Pompası 

E1 Fosgen Isı Eşansörleri 

E2 DEIP Isı Eşansörleri 

E3 TDA Isı Eşansörleri 

E3 R2 için Kondansatör (Kondenser) 

E4 R2 İçin Reboiler 

M1 DEIP ve TDA İçin Karıştırıcı 

R1 Soğuk Fosgenasyon İşlemi İçin Jet Reaktör 

R2 Sıcak Fogenasyon İşlemi İçin Dikey Reactör 

 

Büyük ölçekli TDI üretimi için kullanılacak sistemin entegre bir sistem olması gerekmektedir. Bu nedenle 

TDI üretim ekonomisi incelenirken bu entegre sistemlerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

sistemler, DNT üretmek için toluenin nitrolanması, TDA üretmek için DNT’nin hidrojenlenmesi, karbon 

monoksit ve klor gazları ile fosgenin üretimi, ham TDI üretmek için TDA’nın gaz faz fosgenasyonu, 

gerekirse klor gazının kostik soda ile elektroliz ile üretim sistemi ve son olarak TDI ürünlerinin ayırımı ve 

kazanımı işlemlerinin birlikte düşünülmesi gerekmektedir. 
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Ancak bu türden bir üretimde fosgen sistemde doğrudan sıvı olarak kullanılmaktadır. Günümüz 

teknolojisinde ise çok büyük ölçeklerde üretim yapan ve dünyada çok iyi bilinen öncü şirketlerde 

fosgenin gaz formunda sistemde oluşturulması ve TDI üretiminde kullanılması yönteminin tercih 

edildiği belirlenmiştir. Bu nedenle bu makine-ekipman listesine fazladan karbon monoksit gaz tüp 

sistemi ve klor gazı üretim sisteminin veya klor gaz tüp ekipmanının ilave edilmesi gerekmektedir.  

 

7.4.2.2. Poliol Üretim Tesisi (Polieter ve Poliester/Polyester) Makine ve 

Ekipmanları 

Poliol üretimine yönelik proses Şekil 66’da gösterildiği gibidir. Burada görülen diyagram prosesi 

yürütebilmek için gerekli olan bütün tesisatı içermektedir.  

 

 
Şekil 66: Poliol Üretiminin Gerçekleştirildiği Genel Proses Şeması 

 

Tablo 101: Poliol Üretimi İçin Gerekli Makine, Ekipman ve Üniteler (Literatürlerden Elde Edilen Bilgilere 

Göre) 

Kod Makine-Ekipman & Ünite Adı 

1 Esterleşme reaksiyonu reaktörü 

2 Yoğunlaştırıcı (geri soğutucu sistem) 

3 Toplama Kaplı Vakum Pompası 

4 Termal Kontrollü Isıtıcı 

5 Özel Karıştırıcılı Blender 

6 Termometre ve Termoçift 

7 Kızgın Yağ Isıtma Sistemi 

8 Suyun Uzaklaştırılması İçin Ünite 

9 Viskometre 
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7.4.3. İnşaat İşleri, Arazi Düzenleme ve Yerleşim Düzeni 

Planlanan yatırım (özellikle TDI üretimi) ülkemizde henüz imalatı olmayan, farklı mühendislik 

disiplinlerinin süreç içerisinde olduğu (Makine, kimya, elektrik mühendisliği), yoğun ve detaylı bir 

mühendislik çalışması sonrası ortaya çıkarılabilecek bir projelendirmeyi gerektirmekte olup, yatırım kararı 

sonrasında tüm detayları içine alan ve uzun zaman alacak bir projelendirme gerektirmekte ve kuruma özgü 

özel bir çalışma niteliğindedir. Bu çalışmaya ait detay çizim ve planlamalar burada detaylı olarak 

bahsedilmeden süreç ve maliyet boyutları rapora alınmıştır. 

 

7.5. Yatırım Maliyetleri 

Planlanan tesis için öngörülen makine ve ekipman listeleri ve bunlara ait maliyetler bu raporun 12. bölümde 

detaylandırılmıştır. 
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8. PROJE GİRDİLERİ 

8.1. Girdi İhtiyacı (Hammadde ve Yardımcı Maddeler) 

8.1.1. Toluen Diizosiyanat (TDI) Üretimi Girdi İhtiyacı (Hammadde ve Yardımcı Maddeler) 

Proje çıktılarının fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmış olup, gerekçeleri ise aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır: 

 Ülke genelinde hali hazırda TDI üretimi konusunda bir tedarikçinin bulunmaması ve sürekli olarak 

ithalata bağımlı olunması, 

 Mevcut durumda TDI ve poliollerin reçete (BOM) bilgilerin (ürünü üretmek için gereken bileşenler) 

ticari sır niteliğinde görülerek içeriklerinin (reçetelerin) gizli tutulması ve içeriğe ulaşılmasının mümkün 

olamaması, 

 Ürün içeriğine ait bilgilerin sadece ve çok sınırlı şekilde ve çok kısıtlı bir muhteviyatla akademik 

literatürlerde yer alması ve birtakım teorik varsayımlar/çıkarımlar yoluyla ürün bileşenlerin belirlenmesi, 

 Akademik literatürlerde yer alan kısıtlı içerikteki bilgilerin de endüstriyel içerikten ziyade laboratuvar 

ortamında ve prototip amaçlı çalışmalar çerçevesinde hazırlanmış olması, 

 Elde edilmeye çalışılan reçetelerdeki bileşenlerin ne oranda/miktarda kullanılması gerektiğinin tespit 

edilememesi, 

 Ürün içeriğinde yer alan bileşenlerin bir kısmının doğrudan girdi olarak değil, prosesten üretilerek elde 

edilmesi gerektiği ve bunun proses şartları hazırlanmadan öngörülememesi,  

 Her ne kadar rapor hazırlama çalışmasında akademisyenler tarafından akademik literatürlerden, patent ve 

diğer sinai mülkiyet hakkı gerektiren dokümanlardan teorik araştırmalarla ürün içeriğine ait bilgiler elde 

edildi ise de, bunun üzerinden bir maliyetlendirme çalışması yapılabilmesi için bu raporda yapılan teorik 

çalışmaların ötesinde çalışmaları gerektirmesi, 

gibi nedenlerden dolayı elde edilen reçete içerikleri bilgi mahiyetinde raporda ifade edilmiş olup, fizibilitenin 

ekonomik açıdan analizi için ürünlerin fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmıştır. Girdi 

hammadde fiyatlarında ICIS Avrupa ve ICIS Pasifik-Asya fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Buna 

göre TDI için girdi maliyetleri ortalaması 1,05 USD/kg, Polieter poliol için girdi maliyet ortalaması 1,00 

USD/Kg ve polyester poliol için ise 1,00 USD/Kg'dır (Düşük OH grubunda 1.1 ve yüksek OH grubunda 0.9 

USD kg olduğundan ortalama fiyat üzerinden hesap yapılmıştır). 

TDI üretimi hali hazırda dünya genelinde çok sayıda firma tarafından yapılmaktadır ve bunun temel 

sebeplerinden biri üretiminin sağlanması için formül bazında bilginin tek başına yeterli olmamasıdır. Formül 

bilgisinden daha elzem olan proses ve üretimin geriye entegrasyon seviyesidir. TDI üretimi, Toluene 

seviyesinden başlatılabildiği gibi eğer stratejik kaynaklar el veriyorsa kömürden anilin üretimine kadar 

geriye doğru entegrasyon sağlanarak üretim maliyetleri düşürülebilir fakat bu kararın verilebilmesi için milli 

kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere çok kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bahsi 

gecen bu araştırma EPC (Engineering, Procurement, Construction) sözleşmesinin yürütücülüğünü yapacak 

firma ve proje sahibinin kuracağı ortak bir kurul tarafından yapılarak belirlenmelidir ve on fizibilite raporu 

ile netleştirilmelidir. Bu süreç yapılması için olası EPC yürütücüsü ile interim sürecine girilmiş olması 

gerektiğinden ön çalışma ile belirlenmesi hem sağlıksız hem de uzun sürecek bir çalışma olacaktır.  

 

Literatürlerden teorik çalışmalarla elde edilen veriler ışığında TDI ve poliollerin ürün içeriklerinin 

(reçeteleri) aşağıdaki tablolarda verilen girdilerden oluşacağı öngörülmektedir: 
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Tablo 102: TDI Üretiminin Ana Girdileri 

No Girdi Kalemi & Girdi Adı ve Açıklaması Birimi 

1 Toluen Litre 

2 Nitrik Asit (% 23 Kadar Su İçerebilir) Litre 

3 Sülfürik Asit  Litre 

4 Diklorometan (Metilan Klörür) Litre 

5 Raney Nikel Katalizörü Kg 

6 Selenyum Katalizörü Kg 

7 Aktif Karbon Katalizörü Kg 

8 Copper (I) Klorür Kg 

9 Metanol Litre 

10 Etanol Litre 

11 0-Diklorobenzen Çözücüsü Kg 

12 Magnezyum Sülfat Kg 

13 Fosgen (Karbonil Klorür) Kg 

14 Metal Oksitler Kg 

15 Su (Reaksiyon İçin) Litre 

16 Kalsiyum Karbonat - CaCO3 (Limestone) Kg 

17 Azot Kg 

18 Elementel Kükürt Kg 

19 Sodyum Klorür Kg 

20 Potasyum Klorür Kg 

21 Bentonite Kg 

22 Kalsiyum Sülfat - CaSO4 Kg 

23 Fe 570 Kg 

24 Feldspar Kg 

 

TDI Üretim Sisteminde Kullanılması Gereken Bileşenler 

1 Diyatermik Yağ (Sistem için) Lt 

2 Su (Sistem İçin) Kg 

3 Karbon moksit gazı  m³ 

4 Hidrojen gazı m³ 

 

  

Not :Bu tabloda verilen girdiler teorik çalışmalardan elde edilmiş bilgilere göre hazırlanmış olup, bilgilendirme amaçlıdır.  
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Tablo 103: Poliol (Polieter ve Poliester) Üretiminin Ana Girdileri 

No Girdi Kalemi & Girdi Adı ve Açıklaması 

1 Phthalic Anhydride (PA) 

2 Adipic Acid 

3 Diethylene Glycol (DEG) 

4 Ethylene Glycol (EG) 

5 Kalay Tuzları (Kalay (II) Klorür) Dihydrate 

6 Organik Titanatlar (Titanyum Tetraalkoksilatlar) 

7 Alkilaril ve Alkilsülfonik Asitler 

8 Fosforik Asitler 

9 Sodium Chloride (NaCl)  

10 Kalsiyum Karbonat - CaCO3 (Limestone) 

11 Dolomite 

12 Fe 

13 Feldspar 

14 N2 

15 O2 

16 Phosphate as P2O5      

17 Potassium chloride (KCl) 

18 S (Elemental) 

19 Silisyum Dioksit - SiO2 

20 Propilen Oksit 

21 Etilen Oksit 

Not :Bu tabloda verilen girdiler teorik çalışmalardan elde edilmiş bilgilere göre hazırlanmış olup, bilgilendirme amaçlıdır.  

 

8.2. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini 

Yukarıda tariflenen şekliyle, kurulu kapasite üzerinden hesaplandığında ilk madde ve malzeme maliyetleri 

ilk yıl için aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 
Tablo 104: Poliol (Polieter ve Poliester) Üretiminin Ana Girdileri Kurulu Kapasiteye Göre İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Kurulu Kapasite Birimi Maliyeti (TL/kg) Toplam (TL/Yıl) 

Toluen Diizosiyanat 75.000,00 Ton/Yıl 6,2475 468.562.500,00 

Polieter Poliol 100.000,00 Ton/Yıl 5,9500 595.000.000,00 

Poliester Poliol 36.000 Ton/Yıl 5,9500 214.200.000,00 

USD Döviz Kuru 5.95 TL olarak alınmıştır 1.277.762.500,00 

TDI Birim Fiyatı 1,05 USD x 5,95 TL = 6,2475 TL 
Polieter Poliol Birim Fiyatı 1.00 USD x 5,95 TL = 5,9550 TL 
Poliester Poliol Birim Fiyatı 1.00 USD x 5,95 TL = 5,9550 TL 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 8 Sayfa | 155 

 

 

AÇIKLAMA 

Hammadde fiyatları yurtdışından USD ile tedarik edilmektedir. Döviz fiyatlarındaki artışın gelecek 20 yıllık süre boyunca enflayon oranında 

değişeceği kabul edilmiştir. Buna göre yıllık ortalama fiyat artış oranı %10 olarak kabul edilmiş ve hesaplamalara yansıtılmıştır. TCMB’nin enflasyon 

2002 – 2022 dönemine ait tahminlemesi ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. 11. Kalkınma planında enflasyon hedeflemesi olarak %5 öngörülmüş olup, 

yıllık artışlar buna göre planlanmıştır. 

 

Tablo 105: Merkez Bankası ve Hükümet Tarafından Hedeflenen ve Reelde Gerçekleşmiş Olan Enflasyon 

Oranları 

Yıllar Hedeflenen Gerçekleşen Yıllar Hedeflenen Gerçekleşen 

2002 35 29,7 2013 5 7,4 

2003 20 18,4 2014 5 8,2 

2004 12 9,3 2015 5 8,8 

2005 8 7,7 2016 5 8,5 

2006 5 9,7 2017 5 11,92 

2007 4 8,4 2018 5 20,3 

2008 4 10,1 2019 5 11,84 

2009 7,5 6,5 2020 5 - 

2010 6,5 6,4 2021 5 - 

2011 5,5 10,4 2022 5 - 

2012 5 6,2 2023 5 - 
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9. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 

Bu rapor kapsamında yatırım konusunun hayata geçirilmesi için Kayseri OSB Müdürlüğü ortaklığında tüzel 

kişiliği olan bir şirketin kurulması, proje kapsamında edinilecek tüm taşınmazlar ile makinelerin 

mülkiyetinin bu şirkete devredilmesi ve profesyonel bir yönetim oluşturulması önerilmektedir. Nitekim; 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 65. madde’de OSB’lerin alt yapı tesisleri kurma ve 

işletme haklarının olduğu belirtilerek OSB’ler, faaliyetleri için anonim şirket kurabilir ya da kurulu bir 

anonim şirkete ortak olabileceği konusunda yetkili oldukları belirtilmektedir. 

9.1. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi 

Yatırımın faaliyete geçmesi ile birlikte sektörü ilgilendiren bölgesel aktörlerden oluşan etkili ve sonuç odaklı 

güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu örgütlenmenin temel taşları şu unsurlardan oluşmalıdır: 

a. Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu 

Bu kurul projenin kilit paydaşlarından oluşmalıdır. Kurulda yer alacak paydaşların ihtisas alanları nedeniyle 

sektör bütün boyutları ile temsil edilmelidir. Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu, proje kapsamında 

kurulacak olan tüzel kişiliğin üst kurulu olacak ve hem tüzel kişiliğin ticari başarısını ve sürdürülebilirliğini 

temin edecek, hem de etkileşim ve işbirliği içinde bulunulacak diğer sektörleri (sünger, mobilya, yatak, 

otomotiv, vb) ilgilendiren kararların alınacağı esas çalışma birimi olacaktır. Kurulun görevleri ana çerçevesi 

ile aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir: 

 İcra biriminin çalışmalarına yön vermek, tavsiyelerde bulunmak ve denetlemek, 

 Proje kapsamında kurulacak tüzel kişiliğin ticari başarısını gözetlemek ve sürdürülebilirliğini garanti 

altına alacak aksiyonları belirlemek, 

 İcra biriminin ihtiyaç duyacağı konularda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu kolaylaştırıcı 

tedbirlerin alınması için yardımcı olmak, 

 Sektörün bölgesel ve ulusal seviyede sorunlarının çözümü için gereken aksiyonları belirlemek, 

 Aksiyonlar icrası ile ilgili kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmek, 

 Bölgesel seviyede kurumlar arası işbirliği yoluyla çözülemeyecek sorunlar için ulusal seviyede 

aksiyonları tespit etmek ve ilgili kurumlar nezdinde önerilerde bulunmak. 

Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşabilir : 

 Kayseri OSB Müdürlüğü 

 Kayseri Sanayi Odası 

 Kayseri Ticaret Odası 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 

 Kayseri Valiliği, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü 

 Kayseri de bulunan Diğer OSB Bölge Müdürlükleri 

 Sünger, mobilya ve yatak üretici firmalarının meslek komite temsilcileri, vb. 

 

b. İcra Kurulu 

Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu tarafından görevlendirilecek bir temsilci ile proje kapsamında 

kurulacak tüzel kişiliğin Genel Müdürü’nden oluşacaktır. Tüzel kişiliğin ticari faaliyetlerinden sorumlu ana 

birim olması planlanan İcra Birimi’nin görevleri ana hatları ile aşağıdaki gibi olabilir : 

 Proje kapsamında kurulacak olan tüzel kişiliğin ticari stratejisini (iş planı, pazarlama planı, vb) 

geliştirmek, Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu’nun onayını almak ve uygulanmasına nezaret etmek, 

 Tüzel kişiliğin ticari başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 

 

 Oluşturulan tüzel kişiliğin sevk ve idaresini yapmak, 
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 Sorumluluğunun gerektirdiği işlerin yürütülmesi için gerektiğinde kurumlar arasında koordinasyonu 

sağlamak, 

 Aktif ve dinamik şekilde belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye çalışmak, 

 Çalışmalar ve iş sonuçları hakkında Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu’na düzenli olarak bilgi akışı 

sağlamak, 

 Gerektiğinde teknik konularda üçüncü taraflardan danışmanlık hizmetleri almak, 

 Yeni yatırım ihtiyaçlarının ve çalışmaların gerektirdiği finansmanın sağlanabilmesi için hibe ve destek 

sağlayan kurumlara projeler hazırlamak, fonlar oluşturmak ve uygulamak. 

 

DANIŞMA, İZLEME ve 

DENETLEME KURULU

İCRA KURULU

GENEL MÜDÜR

Ticaret Direktörü Üretim Direktörü
İdari ve Mali İşler 

Direktörü

Pazarlama Satış ve 

Müşteri İlişkileri Birimi

Dış Ticaret Birimi

(İthalat / İhracat)

Satınalma, Tedarik ve 

Lojistik Birimi

Muhasebe ve Finansman 

Yönetimi Birimi

İnsan Kaynakları  

Yönetimi Birimi

Bilgi Sistemleri    

Yönetimi Birimi

Bakım Yönetimi Birimi

Üretim Planlama ve 

Yönetimi Birimi

Kalite Yönetimi ve 

Laboratuvar

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme 

Birimi

Toluen Diizosiyanet 

Üretim Birimi
Polieter Üretim Birimi

Poliester/Polyester  

Üretim Birimi

 
Şekil 67: Yatırıma Yönelik Organizasyon Şeması 

Organizasyon şeması belirlenirken işletmenin en temel fonksiyonlarına göre bir organizasyon yapısı 

oluşturulmak amaçlanmıştır. Fonksiyonlarına göre bir organizasyon yapısı oluşturulurken de aşırı hiyerarşik 

bir yapıdan kaçınılmış, üretim faktörlerinin en verimli biçimde yerleştirilerek grup faaliyetlerinde etkin bir 

düzen sağlanması amaçlanarak minimum basamak sayısı hedeflenmiştir. Özellikle kuruluş dönemlerinde 

aşırı yatay veya dikey yapılanmalar emir-komuta zincirinin uzamasına, böylelikle de karar verme 

mekanizmasının yavaşlayarak işlerin gecikmeli olarak yapılmasına neden olabilecektir. Bu yüzden, mamül 

bazlı bir organizasyon yapısı başlangıçta uygun görülmemiştir. Organizasyon yapısının Şekil 67’deki haliyle 

belirlenmesinde üretim süreçlerinin “emek-yoğun” değil, “otomasyon-yoğun” bir teknolojiyle yönetilmesi de 

etkili olmuştur. 

Kuruluş dönemlerinde tam kapasite üretime geçiş aşamasına kadar çekirdek ve kor bir yapının tercih 

edilmesi verimliliği artıracağı gibi gereksiz maliyetlerden de tasarruf sağlayacaktır. İşletmeler yaşayan 
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organizasyonlar olup, iç ve dış çevre şartlarına göre organizasyon yapılarında da değişiklikler söz konusu 

olabilecektir. Bu nedenle organizasyon yapısının esnek olması ve değişen şartlara göre zaman içerisinde 

yeniden düzenlenebilir olması önerilmektedir. 

9.2. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (Genel Giderler vb.) 

Organizasyon ve yönetim giderleri aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı olarak verilmiştir: 

 

İdari/Yönetim Ofisleri Elektrik Giderleri 

Yönetim ofislerine ait elektrik tüketimi için aylık 5.000 TL’lik (Yıllık 60.000 TL) bir gider 

gerçekleşebileceği öngörülmüştür. Üretim söz konusu olmasa bile yönetim (idari) ofislere ait bu gider, sabit 

giderler arasında yer alması uygun görülmüştür. Üretim birimlerine ait elektrik giderleri Genel Üretim 

Giderleri (GÜG) başlığı altında ayrıca gider olarak varsayımlanmıştır (Bakınız Tablo 11.2). 

İdari/Yönetim Ofisleri Su Giderleri 

Yönetim/İdari ofislere ait su kullanımı için aylık 1.500 TL’lik (Yıllık 18.000 TL) değişken olmayan (sabit) 

bir gider öngörülmüştür. Üretim birimlerine ait su giderleri Genel Üretim Giderleri (GÜG) başlığı altında 

ayrıca gider olarak uygun görülmüştür (Bakınız Tablo 11.2). 

İdari/Yönetim Ofisleri İçin Doğalgaz Gideri 

Yönetim/İdari ofislere ait ısınmada kullanmak amacıyla doğalgaz tüketimi için aylık ortalama 4.000 TL’lik 

(Yıllık 48.000 TL) sabit bir gider öngörülmüştür. 

İdari/Yönetim Ofislerine Yönelik Akaryakıt Giderleri 

İdari/yönetimsel süreçlerde kullanılan taşıt araçlarının kullanımına yönelik akaryakıt giderleri için aylık 

7.500 TL (Yıllık 90.000 TL) sabit bir gider söz konusu olabileceği planlanmaktadır.  

İdari Ofis Kırtasiye ve Sarf Malzeme Giderleri 

İdari/yönetimsel ofislerde kullanılmak üzere aylık 2.000 TL (Yıllık 24.000 TL) sabit bir kırtasiye gideri 

olabileceği düşünülmektedir.  

İdari/Yönetim Süreçlerinde Kullanılan Haberleşme ve İnternet Giderleri 

İşletme genelinde kullanılan telefon ve haberleşme giderleri olarak aylık ortalama 5.000 TL (Yıllık 60.000 

TL) sabit bir diğer söz konusu olabileceği varsayımlanmaktadır. 

Personel İçin Yemek/Yemekhane Gideri 

İşletme genelinde vardiyalar dahil toplam 81 kişi için aylık 35.000 TL (Yıllık 420.000 TL) sabit bir gider 

ayrılması uygun olacaktır. 

Ulaşım ve Personel Servis Giderleri 

Tüm işletme için (vardiyalar dahil) toplam aylık 17.500 TL (Yıllık 210.000 TL) personel servis hizmet 

giderinin olabileceği öngörülmektedir. 

Genel Giderler (İkram, temsil Giderleri) 

İdari/Yönetimsel süreçlerde ihtiyaç olabilecek ikram ile temsil ve ağırlama giderleri olarak aylık 2.500 TL 

(yıllık 30.000 TL) giderin gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. 

Taşıt Araçları Sigorta ve Kasko Giderleri 

İşlete genelinde kullanılan taşıt araçlarına ait sigorta ve kasko giderleri için aylık sabit 2.000 TL (Yıllık 

24.000 TL) giderin gerçekleşebileceği önerilmektedir. 

Pazarlama ve Satış Giderleri  

İşletmenin pazarlama ve satış faaliyetlerinde sarfedilmek üzere, aylık 3.500 TL (Yıllık 42.000 TL) sabit bir 

giderin söz konusu olabileceği düşünülmektedir. 

Genel Bakım ve Onarım Giderleri (İdari Ofisler) 

İdari/Yönetim birimlerinde ihtiyaç olabilecek bakım/yenileme maliyetleri ile ilgili olarak aylık 1.500 TL 

(yıllık 18.000 TL) sabit bir gider ayrılması uygun olacaktır. 
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Finansman Giderleri 

Finansman giderleri bir gider öngörülmemiştir. 

Satınalma Nakliye Giderleri 

İdari/Yönetim ofislerindeki kargo, posta ve nakliye maliyetleri için aylık 1.000 TL (Yıllık 12.000 TL) sabit 

bir gider ayrılmasının uygun olacağı önerilmektedir. 

Diğer Giderler (Beklenmeyen Giderler) 

Süreçlerde başlangıçta öngörülemeyen konulara yönelik aylık sabit 3.500 TL (Yıllık 42.000 TL) bir gidere 

ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir. 

 
Tablo 106: İşletmenin Aylık Sabit (Üretime Bağlı Olmayan) Tahmini İşletme Giderleri 

Gider Unsurları TutarıMiktar 
Birim Birim Fiyat Tutar 

 
TL/kg TL/Yıl 

İdari Ofisler Elektrik Gideri 12 Ay 5.000,00 60.000,00 

İdari Ofisler Su Gideri 12 Ay 1.500,00 18.000,00 

İdari Doğalgaz Gideri (Yıl İçin Aylık Ortalama) 12 Ay 4.000,00 48.000,00 

İdari İşler İçin Akaryakıt Giderleri 12 Ay 7.500,00 90.000,00 

Haberleşme İdari Ofis Kırtasiye ve Sarf 
Malzeme Giderleri 12 Ay 2.000,00 24.000,00 

Haberleşme ve İnternet Giderleri 

Yemekhane 
Gideri 

(Vardiyalar 
Dahil, 80 
Kişi, 30 
Gün)12 Ay 5.000,00 60.000,00 

Yemek Gid. (Vardiya Dahil, 81 Kişi, 30 Gün) 12 Ay 35.000,00 420.000,00 

Genel Giderler (İkram, temsil, Ulaşım ve 
Personel Servis Giderleri 12 Ay 17.500,00 210.000,00 

Genel Giderler (İkram, temsil Giderleri) 12 Ay 2.500,00 30.000,00 

Sigorta ve Kasko Giderleri 12 Ay 2.000,00 24.000,00 

Pazarlama ve Satış Giderleri 12 Ay 3.500,00 42.000,00 

Genel Bakım ve Onarım Gid. (İdari Ofisler) 12 Ay 1.500,00 18.000,00 

Finansman Giderleri 12 Ay 0,00 0,00 

Satınalma Nakliye Giderleri 12 Ay 1.000,00 12.000,00 

Diğer Giderler (Beklenmeyen Giderler) 12 Ay 3.500,00 42.000,00 

TOPLAM   91.500,00 1.098.000,00 
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9.3. İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler 

Yatırımı planlanan tesise yönelik beyaz ve mavi yaka personelleri kapsayan insan gücü ihtiyacı ve bu 

ihtiyaçlara yönelik tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tablo oluşturulurken 9.1. maddesinde 

açıklanan faktörler dikkate alınmış olup, Şekil 9.1.’den de esinlenmiştir. 

 

Tablo 107: Yatırıma Yönelik İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler 

No Departman / Pozisyon Açıklama 

Miktarı
Miktar 

ve 
Nitelik 

Brüt Ücret Toplam 

 
Üst Yönetim 

1. 1 Genel Müdür Kimya sekt. tecrübeli/mezun, işletme Y.Lis./doktora bulunan 1 B 45.000,00 45.000,00 

2. 2 
Genel Müdür Yard. - İdari ve Mali 
İşler Direktörü 

İşletme mezunu, işletme masteri bulunan 1 B 36.000,00 36.000,00 

3. 3 
Genel Müdür Yard. - 
TeknikÜretim Direktörü 

Endüstri/makine/kimya mühendisi, yüksek lisans mezunu 1 B 36.000,00 36.000,00 

4. 4 
Genel Müdür Yard. - Satış 
Pazar.Ticaret Direktörü 

İşletme mezunu, işletme masteri bulunan 1 B 36.000,00 36.000,00 

 
Pazarlama Satış Departmanı 

5. 5 Pazarlama Satış İlişkileri Yön. İşletme/Endüstri Müh mezunu - Yüksek lisans yapmış 1 B 28.000,00 28.000,00 

6. 6 Pazarlama Satış Personeli İşletme/Endüstri Müh mezunu 3 B 13.750,00 41.250,00 

 
Dış Ticaret Departmanı           

7. 8 Dış Ticaret Yöneticisi İşletme/Endüstri Müh mezunu - Yüksek lisans yapmış 1 B 28.000,00 28.000,00 

8. 9 Dış Ticaret Personeli - İthalat İşletme/Endüstri Müh mezunu 1 B 15.500,00 15.500,00 

9. 1
0 

Dış Ticaret Personeli - İhracat İşletme/Endüstri Müh mezunu 1 B 15.500,00 15.500,00 

 
Muhasebe ve Finansman Departmanı 

10. 1
1 

Muhasebe ve Finans. Yöneticisi Muhasebe/finansman yöneticisi, minimum Mali Müşavir 1 B 28.000,00 28.000,00 

11. 1
2 

Muhasebe ve Finans. Personeli Muhasebe kayıt, analiz/raporlama - İşletme/İktisat Mezunu 1 B 13.750,00 13.750,00 

12. 1
3 

Muhasebe ve Finans. Personeli Finansman (kasa/Banka) işleri için, İşletme/İktisat Mezunu 1 B 10.750,00 10.750,00 

13. 1
4 

Muhasebe ve Finans. Personeli Minimum MYO mezunu, faturalama kayıt işleri için 1 B 6.950,00 6.950,00 

 
Diğer İdari Birim Personel Yapısı 

14. 1
5 

İnsan Kaynakları Personeli İşletme/End. Müh/İktisat Mezunu, puantaj, bordro, eğitim, vb 1 B 15.500,00 15.500,00 

15. 1
6 

Satınalma/Lojistik Personeli Yurt içi satın alma, işletme/iktisat/end. Müh. Mezunu 2 B 15.500,00 31.000,00 

16. 1
7 

Bilgi Sistem. Yönetimi Personeli Bilgisayar/Enformatik mezunu 1 B 15.500,00 15.500,00 

17. 1
7
1
8 

Diğer Yardımcı İdari Personelleri İşletme, yönetim org. mezunu (sekreter ve yard. personel) 3 M 6.950,00 20.850,00 

 
Teknik Birim Personel Yapısı 

18. 1
8
1
9 

Üretim Planlama ve Yönetimi Endüstri Müh. Mezunu, tercihen Y.lisans yapmış 2 B 18.500,00 37.000,00 

19. 1
9

Ar-Ge ve Ürün Geliş. Birimi Kimya müh. Mezunu Y.Lisans/Doktora yapmış 2 B 18.500,00 37.000,00 
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2
0 

20. 2
0
2
1 

Kalite Yönetimi Personeli Kimya müh./bölümü Mezunu tercihen Y.Lisans yapmış 21 B 15.500,00 
31.00015.50

0,00 

21. 2
1
2
2 

Kalite&Ar-Ge Lab. Pers. Kimya müh./bölümü Mezunu 2 B 8.850,00 17.700,00 

22. 2
2
2
3 

Bakım Yönetimi Personeli-1 Makine Müh. Mezunu 1 M 8.850,00 8.850,00 

23. 2
3
2
4 

Bakım Yönetimi Personeli-2 Elektrik Müh. Mezunu 1 M 8.850,00 8.850,00 

24. 2
4
2
5 

Bakım Yönetimi Personeli-3 Makine/Elektrik Teknikeri/Teknisyeni 5 M 7.900,00 39.500,00 

25. 2
5
2
6 

Üretim Yönetimi Yöneticisi Makine/Elektrik Müh. Tercihen Y.Lisans yapmış 1 B 28.000,00 28.000,00 

26. 2
6
2
7 

Üretim Yönetimi Yönetici Yard. Makine/Elektrik Müh. 1 B 18.500,00 18.500,00 

27. 2
7
2
8 

TDI Üretimi Vardiya Sorumlusu Makine/Elektrik Y.Okul mezunu 3 B 8.850,00 26.550,00 

28. 2
8
2
9 

TDI Üretim Personeli Makine/Elektrik vb End. Mes. Lis. Mezunu 9 B 7.900,00 71.100,00 

29. 2
9
3
0 

Poliester Pol. Ür. Vardiya Sorum. Makine/Elektrik Y.Okul mezunu 3 B 8.850,00 26.550,00 

30. 3
0
3
1 

Poliester Poliol Üretim Personeli Makine/Elektrik vb End. Mes. Lis. Mezunu 9 B 7.900,00 71.100,00 

31. 3
1
3
2 

Polieter Pol. Ür. Vardiya Sorum. Makine/Elektrik Y.Okul mezunu 3 B 8.850,00 26.550,00 

32. 3
2
3
3 

Polieter Poliol Üretim Personeli Makine/Elektrik vb End. Mes. Lis. Mezunu 9 B 6.950,00 62.550,00 

 
Diğer Personeller 

33. 3
3
3
4 

Kimyasal Araç Şöförü Kimyasal Madde Taşıma Konusunda Deneyimli 3 B 7.900,00 23.700,00 

34. 3
4
3
5 

İdari Şoför End. Meslek Lis. Mezunu - Deneyimli 2 B 6.950,00 13.900,00 

35. 3
5

İdari Personel Temizlik ve ikram hizmetleri 2 B 6.000,00 12.000,00 
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3
6 

      81     968.450,00 

 

Önerilen işletme organizasyon modeline ve yukarıdaki tabloya göre 28 idari (beyaz yaka) personel ile 53 

adet de mavi yaka personel olması önerilmektedir (B: Beyaz Yaka, M:Mavi Yaka). Maaşlar belirlenirken 

kişilerin aldıkları eğitimler dikkate alınmış ancak sorumluluk üstlenilecek alınacak işin nitelikleri de göz 

önünde bulundurulmuştur. 
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10. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

10.1. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

Projenin yürütücüsü Kayseri OSB Müdürlüğü’dür. Proje sahibi kuruluş Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü olup, sorumluluk alanındaki bölgede sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, 

çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, 

bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla 29 Mart 1973 tarih ve 7/6177 sayılı kararnamesinin Resmi Gazete’de 

yayınlanmasıyla hayata geçmiş bir hizmet birimidir. Ayrıca 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği de Müdürlüğün çalışmalarını düzenleyen 

diğer yasal prosedürlerdir. 

Yatırıma konu olan tesisin, Kayseri OSB Müdürlüğü yönetimi tarafından veya Kayseri OSB Müdürlüğü 

ortaklığı ile kurulacak bir tüzel kişiliğe sahip şirket tarafından gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu konuda 

raporun bir önceki bölümünde gerekli açıklamalar verilmiştir.  

Yatırımın kurulacak tüzel kişiliğe sahip bir anonim şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde, Kayseri’deki 

diğer yatırımcıların ve paydaşların da yatırımdan pay alması sağlanabilir. Bu alternatifin en önemli avantajı, 

yatırımın mali yükünün paydaşlar tarafından paylaşılması, finansman açısından daha az düzeyde dış kaynağa 

ihtiyaç duyulması, paydaşların yatırımı daha fazla sahiplenmesi ve işletme aşamasında daha fazla 

desteklenmesi anlamına gelmektedir. Üstelik konusunda yetkin kişilerden oluşan profesyonel bir yönetim 

ekibinin işin başına getirilmesi ile daha hızlı yol almak mümkün olabileceği gibi denetim ve hesap 

verilebilirlik gibi birçok konuda daha şeffaf bir yönetim tarzı ortaya konulabilecektir. 

Kayseri OSB Müdürlüğü bünyesinde bulunan hizmet birimleri;  

 Proje Yönetimi 

 Endüstriyel Tasarım Merkezi (ETM) 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 Çevre Yönetim Müdürlüğü 

 Doğalgaz İşletme Müdürlüğü 

 Elektrik İşletme Müdürlüğü 

 Ruhsat & Proje Müdürlüğü 

 Harita & İmar Müdürlüğü 

 Makine İkmal & Satınalma Müdürlüğü 

 Mali İşler Müdürlüğü Hizmetleri 

 Su İşletme Müdürlüğü 

 Fen İşleri Müdürlüğü 

 İtfaiye Müdürlüğü 

olup, her türlü hizmeti sunabilecek düzeyde teknik altyapıya sahiptir. Özellikle proje yönetimi biriminde 

geliştirilmek istenen proje konularının kurgulanması, planlanması ve fizibiliteleri yapılmakta ve hayata 

geçirilmesi için etkin metodolojiler kullanılarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

Kayseri OSB Müdürlüğü bünyesinde devam eden ve aktif halde kullanımda olan diğer projeler de şunlardır : 

 Kayseri OSB Solar Park (Türkiye’nin en büyük (51 Mwp) Güneş Enerji Santrali) 

 Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, 

 Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma 

 Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 
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Kayseri OSB Müdürlüğü ile birlikte yatırım projesinin oluşumunda yer alabilecek diğer potansiyel kuruluşlar 

da şunlardır : 

a. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 

5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. 

maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, 

25.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

kurulmuştur. Son olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiş 

olan Ajanslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat 

illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek vermektedir. ORAN Kalkınma Ajansının temel amacı 

bölgenin çok boyutlu kalkınması için gerekli altyapının hazırlanmasıdır. 

 

b. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 12 Şubat 1998 tarihli ve 1202 sayılı yazıları ile Kayseri Valisi 

başkanlığında Kayseri Sanayi Odası ve Mimarsinan Belediyesi‘nin 5 kişilik  müteşebbis temsilcileri ile 

kurulmuştur. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de Kayseri OSB Müdürlüğü gibi ilgili 

yasal statüye sahiptir. 

 

c. İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 

sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 124 sicil numarası 

ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır. Diğer OSB’lerde olduğu gibi kanun ve yönetmeliklerle 

tariflenmiş yasal statülere sahiptir. 

 

d. Kayseri Sanayi Odası 

Kayseri Sanayi Odası 1966 yılında kurulmuştur. Kurumun işleyiş ve prosedürü 5174 Sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tabidir.  

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan 

ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak 

ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 

kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.  

Kayseri Sanayi Odası; ASPİLSAN, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri OSB, İncesu OSB, 

Mimarsinan OSB, Kayham, Kayseri AŞ, Teknopark ve USAİV iştirakleri söz konusudur. 

 

e. Kayseri Ticaret Odası 

Kayseri Ticaret Odası 1903 yılında kurulmuştur. Kurumun işleyiş ve prosedürü aynen Kayseri Sanayi 

Odası’nda olduğu gibi 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na 

tabidir. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi, Erciyes Teknopark A.Ş., Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. 

A.Ş., Aspilsan A.Ş., Kayseri Büyükşehir Enerji A.Ş., Kayseri Ticaret Odası Turizm İşletmeleri A.Ş., 

ABİGEM Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. gibi kuruluşlara iştirakleri söz konusudur. 

 

f. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Kayseri'de ilk belediye teşkilatı 1869 yılında kurulmuştur. 14 Aralık 1988 tarih ve 20019 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi statüsüne alınmış ve 

aynı yasa ile Melikgazi ve Kocasinan isimli iki belediyenin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu yasanın mali 

hükümleri 1 Ocak 1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın geçici 

1. maddesinde Melikgazi ve Kocasinan Belediye’leri seçimlerinin ilk Genel Mahalli İdareler Seçimi ile 

birlikte yapılması öngörüldüğünden 26 Mart 1989 seçim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi 3030 

sayılı yasada yazılı ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait yetkileri kullanmıştır. 23 Temmuz 2004 

tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir 
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Belediyesi'nin sınırları yeniden düzenlendi. Daha önce 2 metropol ilçeden oluşan Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi, 5 merkez ilçe ve 19 alt kademe belediyesinden müteşekkil hale gelmiştir. 30 Mart 2014 yerel 

seçimleriyle birlikte, 6360 sayılı Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırına 

çıkmıştır. 

10.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim (Karar Alma Süreci, Yapım Yöntemi vb.) 

Projenin faaliyet hayatına başlamasına kadarki süreçte Proje Yürütücüsü/Yöneticisi kuruluş Kayseri 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olup, tüm tarafların etkin şekilde katılımı ve verimlilikle birlikte şeffaf 

bir sürecin yürütülmesi adına projenin faaliyet hayatına geçeceği zamana kadar görev üstlenecek olan Geçici 

Danışma ve Denetleme Kurulu (GDK) oluşturulacaktır. Bu kurul Kayseri OSB Müdürlüğü adına projenin 

planlanmış adımlarını oluşturulan CPM/PERT (Kritik Yol Metodu/Program Değerlendirme ve Gözden 

Geçirme Tekniği) karması bir proje yönetimi metodolojisine göre yürütmesini sağlayacaktır. Planlanmış 

uygulama dönemlerinde üst yürütücü olan Kayseri OSB Müdürlüğü’ne süreç hakkında bilgilendirmeler 

yapacak ve alınan kararları uygulamaya geçirecektir. 

Yatırım konusunun ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlaması amaçlanmakta ve ithal ikame etkisi 

oluşturması beklenmekte olup, teslim tarihi aşağı yukarı bellidir. Teslim tarihi belli olan projelerde 

CPM/PERT yöntemi kullanılması önerilmektedir.  

Bir işin mümkün olan en ucuz maliyetle ve en kısa sürede tamamlanması için faaliyetlerin planlanmasında 

kullanılan yönteme Kritik Yol Metodu (CPM) denir. Bu metod ile; proje süreci boyunca yapılacak olan tüm 

faaliyetler listelenerek aşamalara ayrılır ve deneyimlere dayanılarak tahmini bir süre ile terminlendirilir ve 

bir iş/zaman çizelgesine (gannt chart) aktarılır. Bu çizelgede her aşamanın/faaliyetin diğer faaliyetler ile 

bağlantısı gerekli işgücü, sorumluluklar, malzeme, alet edevat vb. ile birlikte gösterilir. Planlamalarda verilen 

süreler için iyimser, kötümser ve en olası süre olarak 3 ayrı tahminlendirme işlemi yapılır. Kötümserler için 

ayrıca risk analizi uygulanarak alternatif çözümler üretilir (B planı, C planı gibi). 

Yatırımın planlanan sürede tamamlanabilmesi için yüklenici firma (YF) da işin ortağı olarak proje planlama 

ve yönetim sürecine dahil edilir. Detay iş zaman planları, belirlenmiş genel iş zaman programıyla uyumlu 

olacak şekilde yüklenici firmadan talep edilecektir. Planan işlerin/faaliyetlerin her birine ait terminler, 

tamamlandığına dair test ve kabul şartları, bütçesi, gerekli ekipman ve/veya ihtiyaçlar ayrı ayrı olarak 

tanımlanacak, her bir faaliyet tamamlandığında ilgili teknik komisyon ve hizmet satın alımı ile 

yaptırılabilecek bağımsız denetçi kuruluşlara kontrol ettirilerek kabulleri gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi özellikle TDI imalatına yönelik çalışmalar hakkında ülkemizde herhangi 

bir yatırım örneğinin bulunmaması, tüm know-how’ın yurtdışı kuruluşlarda yer alması yatırım aşamasından 

önce konunun daha detaylı şekilde araştırılması konusunda dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Bu 

aşamada detaylı bir çalışmanın yapılması, çok daha teknik düzeyde etüd edilmesi ve geniş katılımlı bir 

mühendislik ekibinin tesise yönelik proseslerin ait teknik çizim ve mühendislik hesaplarının yapılmasıyla 

netleştirilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden tesisin gerçek kapasitesinin net olarak ne olacağı yatırım 

öncesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları 

Yönetmeliği'ne göre düzenlenecek daha detaylı tesis mühendislik çalışması ile teyid edilmesinde fayda 

görülmektedir. 
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10.3. Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

Proje uygulama planının aşağıdaki gannt tablosunda verilen şekliyle gerçekleşmesi öngörülmüştür.  

Raporun kabulünün sonrasında, proje sahibi kuruluş tarafından (Kayseri OSB Müdürlüğü) yatırıma yönelik 

değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmelerde, yatırım kararı en önemli kritik adımların başında 

gelmektedir. Raporda belirtilen riskler ve diğer faktörler göz önünde bulundurarak yatırım yapılmasına 

yönelik karar Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından verilecektir. 

Yatırım kararının alınmasının ardından teşviklerden yararlanabilme durumu ve olası tesis alanı için hazırlık 

çalışmaları yine Kayseri OSB Müdürlüğü  tarafından araştırılacaktır. Tesisin Kayseri’de bulunan OSB 

alanları dışında, tarım arazilerinin kullanımına engel oluşturmayacak, ulaşım altyapısı uygun olan bir 

bölgeden seçilmesi gerekmekte olup, OSB sınırları içerisinde inşaası uygun değildir. Bu nedenle mevcut 

OSB’ler dışında bir alanın tahsis edilmesi gerekecektir. 

Tesis yeri seçiminin belirlenmesiyle birlikte kamu teşvik ve desteklerinden faydalanma durumlarının 

araştırılması ve yeterli teşviğin sağlanması da önemli ve kritik adımlar arasındadır. Yatırım bütçesinin 

yüksek olması ve yatırım konusunun kritikliği, bu tür bir yatırımın kamu desteği olmadan 

gerçekleştirilebilmesini riskli hale getirebilecektir. Bu yüzden çalışmaların başında kamu teşviklerinden 

yararlanma durumlarının netleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte yapım/yatırım çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, teşvik 

desteklerden faydalanılması, yüklenici firmaların seçimi gibi birçok önemli faaliyetin yürütülmesine yönelik 

kararların alınabilmesi amacıyla Geçici Yapım İşleri Danışma ve Denetim Kurulu (GDK) tespit edilecektir. 

GDK’nın üyeleri, proje ortağı adayı potansiyeli olan kamu ve özel kuruluşların yönetiminden seçilecek 

kişilerden oluşacaktır. 

GDK’nın oluşturulmasıyla birlikte tesis yeri için ÇED raporlarının hazırlatılması ve inşaat izinlerinin tesisin 

planlama, tasarım ve inşaasını üstlenecek olan yüklenicinin belirlenmesi çalışmalarına geçilecektir. Bu 

konuda yerli ve/veya yabancı kuruluşlar arasından gerek referans ve gerekse de teknik yeterliliğe sahip 

yüklenicinin seçilmesi çok önemlidir. Gerek TDI ve gerekse de poliollerle ilgili yeterli know-how ‘a sahip 

olan yüklenicilerle çalışılması bu aşamada en önemli konuların başında gelmektedir. Yeterlilik şartlarını 

sağlayan yüklenici firmanın (mühendislik firması) tespiti ve ihalenin yapılmasından sonra, yüklenici 

firmadan reel iş planlarını, malzeme ve işçilik tedariklerini sağlayacak alt yüklenicilerini belirlemesi 

istenecek ve mimari planlar, proses planları, makine ve ekipmanlar, tesise ait çelik/betonarme konstrüksiyon 

planlarını ve peysaj işlerini hazırlaması istenecektir. 

Tesisin planlaması ve inşaasına yönelik çalışmaların devam ettiği takvimle paralel şekilde işletmenin tüzel 

kişiliği için bir anonim şirket kuruluşu gerçekleştirilecektir. Mevcut durum analizi çalışmasında proje ortağı 

olmak isteyen firmalar, Kayseri ilinde bulunan ve katılımcı olması muhtemel kuruluşlarla (Sanayi Odası, 

Ticaret Odası, vb) paylaşımlar yapılarak ortaklığa davet edilecektir. Nihai haliyle ortaklık yapısı belirlenen 

tüzel kişilik için tescil çalışmaları başlatılarak şirket kurulumu gerçekleştirilecektir. 

Tesisin inşaasına yönelik çalışmalar devam ederken bununla eşzamanlı şekilde şirketin organizasyon 

yapısında yer alan ve tüzel kişiliğin (şirketin) işleyişinden sorumlu olacak Danışma ve Denetleme Kurulları 

tespit edilerek atamaları yapılacaktır. Ataması yapılarak göreve başlayan Danışma ve Denetleme Kurulu, 

İşletmeyi aktif şekilde yönetiminden sorumlu olacak İcra Kurulu ve Genel Müdür ile işletme yönetim ekibi 

belirleyecek ve atamalarını yapacaktır. Bu sayede tesisin inşaa çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da 

yönetim ve organizasyon yapısı oluşturulmuş olacaktır. 

Yönetim ekibinin belirlenmesi beraberinde alt ekiplerin de tespiti gerektirmektedir. Bu aşamada departman 

sorumluları, yardımcı personeller, planlama, üretim ve bakım ekipleri ile idari fonksiyonlardan sorumlu alt 

ekiplerin de tespiti yapılarak atanacak ve eğitimlerine başlanacaktır. Bu aşamada bir taraftan tanıtım ve 

tutundurma çalışmalarının da planlaması İcra Kurulu ve Genel Müdürlük organizasyonu ile hayata 

geçirilecektir. 

Tesisin inşasının tamamlanmasıyla birlikte devreye alma ve deneme üretimleri gerçekleştirilecektir. Tesis 

kısım kısım ve küçük uygulama adımları ile devreye alınacak, her aşamada ortaya çıkabilecek sorunlar için 

gerekli revizyonlar yapılacaktır. Gerek TDI ve gerekse de poliollerin üretimiyle ilgili her aşamanın eksiksiz 

şekilde tamamlanmasıyla tüm tesisin devreye alma çalışmaları tamamlanmış ve üretime hazır hale getirilmiş 

olacaktır.  
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Tablo 108: Yatırım Uygulama İş Programı 

 

K  2020: Kritik Süreç 2021KD 
2022: Kritik Olmayan 

Süreç 
2023   Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

GDK : Geçici Danışma ve Denetleme Kurulu YF : Yüklenici Firma DK : Danışma Kurulu 

İY Kabul İşleri ve: İşletme Yönetimi 
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11. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 

11.1. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması 
 

 Ürün reçeteleri belirleyici bir faktör olsa da, hali hazırda dünya genelinde çok sayıda firma tarafından 

üretimi yapılmaktadır ve fiyatlandırmada formül bazında bilgi tek başına yeterli olamamaktadır. Formül 

bilgisinden daha elzem olan proses ve üretimin geriye entegrasyon seviyesidir. TDI üretimi, Toluene 

seviyesinden başlatılabildiği gibi eğer stratejik kaynaklar el veriyorsa kömürden anilin üretimine kadar 

geriye doğru entegrasyon sağlanarak üretim maliyetleri düşürülebilir fakat bu kararın verilebilmesi için milli 

kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere çok kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir.  

Bahsi gecen bu araştırma EPC (Engineering, Procurement, Construction) sözleşmesinin yürütücülüğünü 

yapacak firma ve proje sahibinin kuracağı ortak bir kurul tarafından yapılarak belirlenmelidir ve on fizibilite 

raporu ile netleştirilmelidir. Bu süreç yapılması için olası EPC yürütücüsü ile interim sürecine girilmiş 

olması gerektiğinden ön çalışma ile belirlenmesi hem sağlıksız hem de uzun sürecek bir çalışma olacaktır.  

 

Proje çıktılarının fiyatlandırılmasında cari piyasa fiyatları esas alınmış olup, girdilerin fiyatlandırılmasında 

ise ICIS ortalama maliyetleri kullanılmıştır. Gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

 Ülke genelinde hali hazırda TDI üretimi konusunda bir tedarikçinin bulunmaması ve sürekli olarak 

ithalata bağımlı olunması, 

 Mevcut durumda TDI ve poliollerin reçete (BOM) bilgilerin (ürünü üretmek için gereken bileşenler) 

ticari sır niteliğinde görülerek içeriklerinin (reçetelerin) gizli tutulması ve içeriğe ulaşılmasının 

mümkün olamaması, 

 Ürün içeriğine ait bilgilerin sadece ve çok sınırlı şekilde ve çok kısıtlı bir muhteviyatla akademik 

literatürlerde yer alması ve birtakım teorik varsayımlar/çıkarımlar yoluyla ürün bileşenlerin 

belirlenmesi, 

 Akademik literatürlerde yer alan kısıtlı içerikteki bilgilerin de endüstriyel içerikten ziyade 

laboratuvar ortamında ve prototip amaçlı çalışmalar çerçevesinde hazırlanmış olması, 

 Elde edilmeye çalışılan reçetelerdeki bileşenlerin ne oranda/miktarda kullanılması gerektiğinin tespit 

edilememesi, 

 Ürün içeriğinde yer alan bileşenlerin bir kısmının doğrudan girdi olarak değil, prosesten üretilerek 

elde edilmesi gerektiği ve bunun proses şartları hazırlanmadan öngörülememesi,  

 Her ne kadar rapor hazırlama çalışmasında akademisyenler tarafından akademik literatürlerden, 

patent ve diğer sinai mülkiyet hakkı gerektiren dokümanlardan teorik araştırmalarla ürün içeriğine 

ait bilgiler elde edildi ise de, bunun üzerinden bir maliyetlendirme çalışması yapılabilmesi için bu 

raporda yapılan teorik çalışmaların ötesinde daha detaylı ve laboratuvar imkanları gerektiren ür-

ge/ar-ge çalışmaları yapılarak onaylı reçetelerin elde edilmesinin gerekmesi, 

 gibi nedenlerden dolayı elde edilen reçete içerikleri bilgi mahiyetinde raporda ifade edilmiş olup,  

 sağlıklı bir maliyet hesabı yapılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu nedenle işletme giderleri 

hesabında ICIS araştırmalarında yer alan ortalama ilk madde ve malzeme birim maliyetleri ile genel üretim 

ve genel yönetim gider ortalamaları kullanılmıştır. Bu değerler ilk madde ve malzeme giderleri olarak TDI 

için 1,05 Usd/kg, polieter poliol ve poliester poliol için 1 Usd/kg’dir. Hesaplamalarda genel üretim giderleri 

olarak ilk madde ve malzeme maliyetlerinin %10’u, genel yönetim giderleri olarak da ilk madde ve malzeme 

maliyetleri ile genel üretim giderleri toplamının %15’i kullanılmıştır. 

 

Ürün satış fiyatları olarak kullanıcı firmalardan temin edilmiş güncel ortalama fiyatlar kullanılmış 

olup, TDI için 1,65 €/kg, Polieter poliol 1,60 €/kg ve poliester poliol için 1,50 €/kg’dir. Fiyatların TL’na 

dönüşütürülmesinde Euro kuru 6,5450 olarak kullanılmıştır. 

Ham petrol fiyatlarıyla ürün satış fiyatları arasında bir korelasyondan söz etmek mümkün gözükmekle 

beraber, bu ilşkinin fiyat değişimlerini açıklamakta yeterli olmadığı, temel etkenin arz/talep ilişkisi olduğu 
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görülmektedir. Dünya Bankası’nın gelecek yıllar petrol fiyatları projeksiyonunda radikal değişimler 

beklenmemektedir. Bu çalışmada;  ürün satış fiyatları ve maliyetlerin Usd bazında sabit kalacağı 

varsayılmıştır. Geçmiş 5 yıllık ham petrol ve ürün fiyatları ile gelecek yıllar ham petrol fiyat projeksiyonu 

aşağıdadır.  

 
Tablo 109: Yıllar İtibariyle Ortalama Ürün Fiyat ve Değişimleri 

 

 

 Fiyat Artışları: 

Yıllar itibariyle ortalama enflasyon oranlarının %10 olacağı kabülüyle yatırım dönemi olan 2020 

yılında 1,05 - 2022 yılında 1,1550 ve işletme döneminin ilk yılı olan 2022 yılının ikinci yarısında 

1,2705 fiyat artış katsayısı kullanılmış olup, takip eden yıllardaki fiyat artış katsayıları 1,398-1,537-

1,691-1,860-2,046-2,251-2,476-2,723-2,996-3,295-3,625-3,987-4,386-4,825-5,307-5,838-6,422-

7,064 ve 7,770 olarak uygulanmıştır.  

 

11.2. Tam Kapasitede ve Yıllar İtibariyle İşletme Giderleri  

3 ayrı üniteden oluşan yatırım için kapasite kullanım oranları farklı olduğundan üniteler bazında yıllık 

işletme giderleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ünitelerin kendi işçilik ve personel giderleri ile genel giderler için 

dağıtım anahtarı olarak toplam üretim giderleri içindeki payı kullanılmıştır. Üniteler bazında Tam Kapasitede 

İşletme Giderleri ve öngörülen kapasite kullanım oranlarıyla hesaplanan Yıllar İtibariyle İşletme Giderleri 

tabloları aşağıda verilmiştir. 

Yıllar itibariyle işletme giderleri hesaplanırken yıllık %10 fiyat artışı uygulanmıştır. 

   (Usd)

Yıllar itibariyle ortalama ürün fiyatları 2015 2016 2017 2018 2019

Ham Petrol (Ort. Varil)(1) 50,75 42,8 52,8 68,43 61,4

TDI(Türkiye İthalat) (Kg) (2) 1,8 1,94 3,22 3,55 1,88

Polieter Poliol(ithalat) (Kg) (2) 2,54 2,08 2,33 2,8 2,44

Polyester Poliol(İthalat) Kg) (2) 2,06 1,95 1,95 2,2 2,12

                    (1) Kaynak: Woldbank

                    (2) Kaynak: TÜİK

   (%)

Yıllar itibariyle fiyat değişimleri 2015 2016 2017 2018 2019

Ham Petrol -15,67% 23,36% 29,60% -10,27%

TDI(Türkiye İthalat) 7,78% 65,98% 10,25% -47,04%

Polieter Poliol(ithalat) -18,11% 12,02% 20,17% -12,86%

Polyester Poliol(İthalat) -5,34% 0,00% 12,82% -3,64%

(Usd/Varil)

Dünya Bankası'nın petrol fiyat tahminleri 2020 2021 2025 2030

65 65,5 67,5 70
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Tablo 110: Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri 

 

 

 

TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  (TDI)         (TL)

GİDER UNSURLARI  % MİKTAR BİRİM FİYAT CİNSİ TUTAR SABİT DEĞİŞKEN

A - Üretim Giderleri

     1 - Hammaddeler 468.562.500 100%

          - Muhtelif hammaddeler 75.000 Ton 6.248 TL/Ton 468.562.500

     2 - Genel Üretim Giderleri (Hammaddelerin %10'u) 46.856.250 0% 100%
     3 - Genel Yönetim Giderleri (Hammaddeler+GÜG)nin %15'i) 77.312.813 0% 100%

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ 592.731.563

B - Genel  Giderler 402.643 100% 0%

C - Personel Giderleri 4.261.631 100% 0%

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 597.395.836

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 4.664.274

Değişken Giderler Toplamı : 592.731.563

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 0
Değişken Giderler Toplamı : 592.731.563

TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  (Polieter Poliol)         (TL)

GİDER UNSURLARI  % MİKTAR BİRİM FİYAT CİNSİ TUTAR SABİT DEĞİŞKEN

A - Üretim Giderleri

     1 - Hammaddeler 595.000.000 100%
          - Muhtelif hammaddeler 100.000 Ton 5.950 TL/Ton 595.000.000

     2 - Genel Üretim Giderleri (Hammaddelerin %10'u) 59.500.000 0% 100%

     3 - Genel Yönetim Giderleri (Hammaddeler+GÜG)nin %15'i) 98.175.000 0% 100%

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ 752.675.000

B - Genel  Giderler 511.292 100% 0%

C - Personel Giderleri 5.411.595 100% 0%

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 758.597.887

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 5.922.887

Değişken Giderler Toplamı : 752.675.000

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 0

Değişken Giderler Toplamı : 752.675.000

TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  (Poliester/Polyester Poliol)         (TL)

GİDER UNSURLARI  % MİKTAR BİRİM FİYAT CİNSİ TUTAR SABİT DEĞİŞKEN

A - Üretim Giderleri

     1 - Hammaddeler 214.200.000 100%

          - Muhtelif hammaddeler 36.000 Ton 5.950 TL/Ton 214.200.000

     2 - Genel Üretim Giderleri (Hammaddelerin %10'u) 21.420.000 0% 100%

     3 - Genel Yönetim Giderleri (Hammaddeler+GÜG)nin %15'i) 35.343.000 0% 100%

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ 270.963.000

B - Genel  Giderler 184.065 100% 0%

C - Personel Giderleri 1.948.174 100% 0%

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 273.095.239

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 2.132.239

Değişken Giderler Toplamı : 270.963.000

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 0

Değişken Giderler Toplamı : 270.963.000
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11.3. Tam Kapasitede ve Yıllar İtibariyle İşletme Gelirleri  

Üniteler bazında Tam Kapasitede Yıllık İşletme gelirleri ve Yıllar İtibariyle İşletme Gelirleri tabloları 

aşağıdadır. Fiyatlar KDV hariç olarak dikkate alınmış olup, hesaplamalarda yıllık %10 fiyat artışı 

uygulanmıştır.  
 

TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  (Toplam)         (TL)

GİDER UNSURLARI  % MİKTAR BİRİM FİYAT CİNSİ TUTAR SABİT DEĞİŞKEN

A - Üretim Giderleri

     1 - Hammaddeler 1.277.762.500 100%

          - Muhtelif hammaddeler 211.000 Ton TL/Ton 1.277.762.500

      2 - Genel Üretim Giderleri (Hammaddelerin %10'u) 127.776.250

      3 - Genel Yönetim Giderleri (Hammaddeler+GÜG)in %15'i) 210.830.813

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ 1.616.369.563

B - Genel  Giderler 1.098.000

C - Personel Giderleri 11.621.400

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1.629.088.963

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 12.719.400

Değişken Giderler Toplamı : 1.616.369.563

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ

Sabit Giderler Toplamı          : 0

Değişken Giderler Toplamı : 1.616.369.563

Yıllar İtibariyle İşletme Giderleri (TL)

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TDI 93.330.834 404.137.113 590.344.296 809.751.544 1.111.239.323 979.799.368 1.344.599.581 1.479.059.539 1.626.965.493 1.789.662.042

Polieter Poliol 99.389.873 376.442.862 587.650.804 837.335.907 1.131.081.521 1.398.198.491 1.538.018.340 1.691.820.174 1.861.002.191 2.047.102.410

Poliester/Polyester Poliol 52.993.279 173.387.864 232.381.928 301.440.926 432.390.790 475.629.870 523.192.856 575.512.142 633.063.356 696.369.692

Toplam 245.713.985 953.967.840 1.410.377.028 1.948.528.376 2.674.711.635 2.853.627.728 3.405.810.777 3.746.391.855 4.121.031.040 4.533.134.144

Yıllar İtibariyle İşletme Giderleri     (TL)

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

TDI 1.968.628.246 2.165.491.071 1.909.351.782 2.620.244.196 2.882.268.615 3.170.495.477 3.487.545.025 3.836.299.527 3.382.533.153 4.641.922.428

Polieter Poliol 2.251.812.651 2.476.993.916 2.724.693.308 2.997.162.639 3.296.878.903 3.626.566.793 3.989.223.472 4.388.145.820 4.826.960.402 5.309.656.442

Poliester/Polyester Poliol 766.006.661 842.607.327 926.868.060 1.019.554.866 1.121.510.353 1.233.661.388 1.357.027.527 1.492.730.279 1.642.003.307 1.806.203.638

Toplam 4.986.447.559 5.485.092.315 5.560.913.150 6.636.961.701 7.300.657.871 8.030.723.658 8.833.796.024 9.717.175.626 9.851.496.862 11.757.782.508
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Tablo 111: Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Tablo 112: Merkez Bankası ve Hükûmet Tarafından Hedeflenen ve Reelde Gerçekleşmiş Olan Enflasyon 

Oranları 

 
Hedeflenen Gerçekleşen 

 
Hedeflenen Gerçekleşen 

2002 35 29,7 2013 5 7,4 

2003 20 18,4 2014 5 8,2 

2004 12 9,3 2015 5 8,8 

2005 8 7,7 2016 5 8,5 

2006 5 9,7 2017 5 11,92 

2007 4 8,4 2018 5 20,3 

2008 4 10,1 2019 5 11,84 

2009 7,5 6,5 2020 5 - 

2010 6,5 6,4 2021 5 - 

2011 5,5 10,4 2022 5 - 

2012 5 6,2 2023 5 - 

TAM KAPASİTEDE YILLIK  İŞLETME GELİRLERİ 

  TUTARI

SATIŞ MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI         (TL)

        (TL)

TDI 75.000 Ton 10.808 810.562.500

Polieter Poliol 100.000 Ton 10.480 1.048.000.000

Poliester/Polyester Poliol 36.000 Ton 9.825 353.700.000

TOPLAM İŞLETME GELİRİ 2.212.262.500

Yıllar İtibariyle İşletme Gelirleri (TL)

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TDI 123.578.359 543.744.779 797.492.342 1.096.551.970 1.507.758.959 1.326.827.884 1.824.388.340 2.006.827.174 2.207.509.891 2.428.260.881

Polieter Poliol 133.148.400 512.621.340 805.547.820 1.151.933.383 1.559.540.580 1.929.931.467 2.122.924.614 2.335.217.075 2.568.738.783 2.825.612.661

Poliester/Polyester Poliol 67.406.378 222.441.046 299.059.628 388.777.517 559.241.505 615.165.655 676.682.221 744.350.443 818.785.487 900.664.036

Toplam 324.133.136 1.278.807.164 1.902.099.790 2.637.262.869 3.626.541.043 3.871.925.006 4.623.995.175 5.086.394.692 5.595.034.161 6.154.537.577

Yıllar İtibariyle İşletme Gelirleri     (TL)

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

TDI 2.671.086.969 2.938.195.666 2.585.612.186 3.555.216.755 3.910.738.431 4.301.812.274 4.731.993.501 5.205.192.851 4.580.569.709 6.298.283.350

Polieter Poliol 3.108.173.927 3.418.991.320 3.760.890.452 4.136.979.497 4.550.677.447 5.005.745.191 5.506.319.711 6.056.951.682 6.662.646.850 7.328.911.535

Poliester/Polyester Poliol 990.730.439 1.089.803.483 1.198.783.832 1.318.662.215 1.450.528.436 1.595.581.280 1.755.139.408 1.930.653.349 2.123.718.683 2.336.090.552

Toplam 6.769.991.335 7.446.990.469 7.545.286.469 9.010.858.467 9.911.944.314 10.903.138.745 11.993.452.620 13.192.797.882 13.366.935.242 15.963.285.437
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12. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

12.1. Toplam Yatırım Tutarı 

Özellikle TDI üretim tesisi ve TDI üretimi ülkemizde bulunmayan ve daha önceden deneyimlenmemiş 

endüstriyel düzeyde bir uygulamadır. Bu nedenle başlangıç hem bilinmezlerle dolu olduğu gibi, maliyet, 

zaman, proses dizaynı, devreye alma, rekabetçi üretim, kapasite planlaması, yatırım planlaması vb konular 

hep risklerle doludur. Nitekim; dünyadaki üretici portföyüne baktığımızda hep köklü ve büyük 

kimya/petrokimya şirketlerinin daha çok konuyla ilgilendiği ve bu ilgilerini de dünyanın birkaç noktasında 

tesisler kurarak deneyimlediği de görülecektir. Sürekli genişleyen, gelecek vadeden ve pazarın büyüyerek 

artacağının sinyallerini veren pazar araştırma ve projeksiyonları da bu büyük sermaye şirketlerinin ilgisini 

TDI ve poliol üretimi üzerinden hiç eksik olmamasını sağlamaya devam etmektedir. 

Aşağıda, proje kapsamında yapılan sektörel pazar araştırmalarında tespit ettiğimiz birkaç kuruluşun tesis 

yatırımları hakkındaki bulgularını paylaşarak yatırım tutarı/büyüklüğü hakkında bir öngörü oluşturmak 

istenmiştir:  

 Alman polimer ve plastik üreticisi Bayer MaterialScience, Almanya'nın Dormagen şehrindeki Chempark 

tesisinde 300.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir tolüen diizosiyanat (TDI) tesisinin kurulumu için yaklaşık 

250.000.000 € yatırım yapmıştır.97
 

 BorsodChem yeni tesisin inşasına 200 milyon €'dan fazla yatırım yapmıştır. Yeni tesisin yıllık kapasitesi 

160.000 ton/yıl olup, gelecekteki talebe bağlı olarak 40.000 ton/yıl daha artırılabilir. BorsodChem'in 

tescilli en son teknolojisini kullanan tesis, mevcut TDI tesisinden çok daha verimli çalışmaktadır.
98

 

 MOL (Macaristan) ve Thyssenkurp (Almanya) arasında 2019 yılında 1,2 milyar USD tutarında 200.000 

ton/yıl kapasiteli polieter poliol üretim tesisi kurmak üzere sözleşme imzalanmıştır. 

12.1.1. Arazi Bedeli 

TDI üretimi için (75.000 Ton/Yıl) 45.000 m², polieter poliol  üretimi için (100.000 Ton/Yıl) 40.000 m² ve 

polyester poliol üretimi için (36.000 Ton/Yıl) 10.000 m² olmak üzere toplam 95.000 m
2
 arazi ihtiyacı 

hesaplanmıştır. Tesislerin yüksek derecede güvenlik gerektiren nitelikte olması  ve riskleri minimize etmek 

için tesislerin yerleşiminin birbirinden uzaklaşacak şekilde dizayn ihtiyacı da gözetilerek toplam 95.000 m
2
 

olan ihtiyaç 190.000 m
2 
olarak dikkate alınmıştır.   

Planlanan yatırımın OSB sınırları dışında ve yerleşim yerlerinden uzakta, tarım alanlarını etkilemeyecek bir 

alanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle projenin uygulama yeri, Kayseri OSB sınırları dışında 

planlanmıştır. Arsanın rayiç değeri 150 TL/m² olarak varsayılmıştır. Toplam arsa bedeli olarak 190.000 

m2x150 TL/m2 olmak üzere 28.500.000 TL olarak hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97

 https://www.chemicals-technology.com/projects/bayermaterialscience 
98

 http://www.borsodchem-group.com/News--media/News/BorsodChem-inaugurates-its-new-TDI-plant.aspx 
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12.1.2. Sabit Sermaye Yatırımı 

12.1.2.1. Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri 

19.170.000 TL fabrika binası inşaatı ve 635.000 TL idari bina inşaatı olmak üzere toplam  19.805.000 TL’lik 

inşaat harcaması için harcama tutarının yüzde 1,43’ü olarak 283.211 TL yapı denetim ücreti hesaplanmıştır. 

İnşai projelerin hazırlanması, onay masrafları vb. giderler için toplam yatırım tutarının yaklaşık %5’i olmak 

üzere 1.000.000 TL, ayrıca detay fizibilite hazırlanması vb. danışmanlık hizmetleri için 300.000 TL olmak 

üzere 1.583.211 TL gider öngörülmüştür.   

12.1.2.2. Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 

Projenin gerçekleiştirilmesi safhasında know-how sahibi bir şirketten know-how satın alınabilir veya bir 

üniversite ile iş birliği yapılarak bu konunun çözümü yoluna gidilebilir. Yaklaşık bir değer olarak 3.500.000 

TL tutarında know-how harcaması öngörülmüştür.   

12.1.2.3. Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (Peyzaj vb.) 

Yatırım projesi kapsamında inşa edilecek olan tesis Kayseri İli’nde inşa edileceği için arazi düzenleme ve 

hazırlık yollarına ait giderler için 2.000.000 TL harcama öngörülmüştür.  

 

12.1.2.4. İnşaat Giderleri (Toprak İşleri, Altyapı, Üstyapı, Sanat Yapıları vb.) 

İnşaat maliyetleri, fabrika binaları inşaatı, fabrika zemin hazırlama ve idari bina harcamalarından 

oluşmaktadır.  

Fabrika Binaları:  

TDI için 15.000 m
2
 , polieter poliol için 10.000 m

2
 , polyester poliol için 2.000 m

2 
kapalı alan öngörülmüştür. 

Toplamda 27.000 m
2  

olan fabrika binaları inşaatı için  2020 yılı birim fiyatı olan 710 TL/m
2 

ile toplam 

19.170.000 TL inşaat maliyeti hesaplanmıştır.  

Fabrika Zemin Hazırlama:  

TDI için 20.000 m
2
 , polieter poliol için 16.000 m

2
 , polyester poliol için 5.000 m

2 
 olmak üzere toplamda 

41.000 m
2  

olan, 40 cm kalınlığında çift sıra hasırlı C35 betonu kullanılarak fabrika zemin inşaatı için 

4.658.000 TL maliyet hesaplanmıştır.  

İdari Bina:  

Toplam 500 m2 kullanım alanlı bir idari bina inşası öngörülmüş olup 2020 yılı birim fiyatı olan 1.270 TL/m2 

ile 635.000 TL inşaat maliyeti hesapanmıştır.  

12.1.2.5. Çevre Koruma Giderleri 

Planlanan yatırım, 25.11.2014 Tarih ve 29186 Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği, EK– 1 Listesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında yer 

almakta olduğu için ÇED Raporu alınması gereken yatırım konuları arasındadır. Bedeli 100 Milyon TL - 1 

Milyar TL arasındaki projeler için ÇED Raporu format bedeli olarak Bakanlığa 61.144,07 TL, ÇED raporu 

danışmanlık/mühendislik firmasına da ortalama 100 bin – 150 bin arasında bir tutarın ödenmesi gerekmekte 

olup, toplam çevre koruma bedeli olarak yaklaşık 200.000,00 TL gider öngörülmüştür.  
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12.1.2.6. Makine-Donanım Giderleri 

TDI Ünitesi:   

330 gün/yıl, 24 Saat çalışma düzenine bağlı olarak 75.000 ton/yıl kapasite referans olarak alınan fosgensiz 

TDI üretimi için toplamda: 

- 70 Adet 10 M3 Reaktör Üniteleri, 

- 20 Adet Destilasyon Kolonu Üniteleri, 

- 10 Adet 10 M
3
 Hidrojen Depolama Basınçlı Tankı, 

- 10 Adet 10 M
3
 Cl Depolama Tankı, 

- 10 Adet 10 M
3
 CO Depolama Tankı, 

- 2 Adet 800 M
3
 Ürün Depolama Tankı, 

- 2 Adet 800 M
3
 Tolüen Depolama Tankı, 

- 330 Adet Pompa ve Redüktörler, 

- Soğutma Grubu, 

- Vakum Üniteleri, 

- Isıtma Ünitesi, 

- Platform ve Yürüme Yolları, 

- Isıtma – Soğutma Tesisatları, 

- Hammadde ve Ürün hatları, 

- Vakum hatları, 

- Yangın Söndürme Sistemi, 

- Güvenlik ve Tedbir Eleman ve Sistemleri, 

- Otomasyon ve PLC kontrolü, 

- Sisteme ait Yükleme – Boşaltma – Karıştırma Elektrik Tesisatı ve Panosu, 

- Kantar 

Satınalma, Tedarik, Nakliye, Vinç İmalat, Montaj ve Devreye alma bedeli dahil toplam 340 milyon USD 

yatırım maliyeti hesaplanmıştır.  

 

 

Polieter Poliol Ünitesi:   

330 gün/yıl, 24 Saat çalışma düzenine bağlı olarak 100.000 ton/yıl kapasite referans olarak Polieter poliol 

üretimi için toplamda: 

- 10 Adet 45 M
3
 Reaktör Üniteleri, 

- 20 Adet Destilasyon Kolonu ve Üniteleri, 

- 6 Adet 1.000 M
3 
Depolama Tankı, 

- 60 Adet Pompa ve Redüktörler, 

- Soğutma Grubu, 

- Vakum Üniteleri, 

- Isıtma Ünitesi, 

- Kompresör, 

- Hava Taşıma Kanalları 

- Platform ve Yürüme yolları, 

- Isıtma – Soğutma Tesisatları, 

- Hammadde ve Ürün hatları, 

- Vakum hatları, 

- Yangın Söndürme Sistemi, 

- Güvenlik ve Tedbir Eleman ve Sistemleri, 

- Otomasyon ve PLC kontrolü, 

- Sisteme ait Yükleme – Boşaltma – Karıştırma Elektrik Tesisatı ve Panosu, 

- Kantar 

Satınalma, Tedarik, Nakliye, Vinç İmalat, Montaj ve Devreye alma bedeli dahil toplam 315 milyon USD 

yatırım maliyeti hesaplanmıştır. 

 

 



  

 

 
 

 

 Bölüm | 12 Sayfa | 176 

 

Polyester Poliol Ünitesi:  

330 gün/yıl, 24 Saat çalışma düzenine bağlı olarak 36.000 ton/yıl kapasite referans olarak Polyester üretimi 

için toplamda: 

- 4 Adet 30 M
3 
Reaktör Üniteleri, 

- 1 Adet Dekantör (yüksek G kuvvetine sahip) 

- 2 Adet Thin Film Evaporatör Ünitesi, 

- 1 Adet Alkol Geri Kazanım Kulesi ve Üniteleri, 

- 1 Adet 1.000 M
3
 Depolama Tankı, 

- 2 Adet 500 M
3
 Depolama Tankı, 

- 3 Adet 300 M
3 
depolama Tankı, 

- 30 Adet Pompa ve Redüktörler, 

- Soğutma Grubu, 

- Vakum Üniteleri, 

- Isıtma Ünitesi, 

- Platform ve Yürüme Yolları, 

- Isıtma – Soğutma Tesisatları, 

- Hammadde ve Ürün Hatları, 

- Vakum Hatları, 

- Yangın Söndürme Sistemi, 

- Güvenlik ve Tedbir Eleman ve Sistemleri, 

- Otomasyon ve PLC kontrolü, 

- Sisteme ait Yükleme – Boşaltma – Karıştırma Elektrik Tesisatı ve Panosu, 

- Kantar 

Satınalma, Tedarik, Nakliye, Vinç İmalat, Montaj ve Devreye alma bedeli dahil toplam 16 milyon USD 

yatırım maliyeti hesaplanmıştır. 

 

Makine teçhizat yatırımı genel toplamı 671 milyon USD olup, 5,95 USD kuru ile TL’ye dönüştürülmüş ve 

3.992.450.000 TL yatırım tutarı hesaplanmıştır.  

12.1.2.7. Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri 

Makine teçhizat yatırım maliyetlerine nakliye ve montaj giderleri dahil olup, tesislerde gerekli makine 

ekipmanlar yerli imalatla karşılanacaktır. Bu nedenle herhangi bir gider ön görülmemiştir. Ancak tesislerin 

kurulumu esnasında oluşabilecek muhtelif nakliyeler için 500.000 TL’lik harcama öngörülmüştür.  

12.1.2.8. Montaj Giderleri 

Makine teçhizat yatırım maliyetlerine montaj giderleri dahil olup, herhangi bir harcama öngörülmemiştir.  
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12.1.2.9. Taşıt Araçları 

Kurulacak tüzel kişilik bünyesinde ve tesislerde kullanılmak üzere aşağıda miktarda taşıt aracı ihtiyacı 

olabileceği planlanmaktadır. 

 
Tablo 113: Kurulu Kapasitede Sabit Yatırım Harcamaları ve Yıllara Göre Dağılım Tablosu 

No Taşıt Aracı Cinsi ve Açıklaması Miktarı Birim Birim Fiyatı Tutarı 

1 Üst Yönetime Tahsis Edilmiş Binek Araç 4,00 Adet 200.000,00 800.000,00 

2 Yöneticilere Tahsis Edilmiş Binek Araç 6,00 Adet 150.000,00 900.000,00 

3 Genel Kullanıma Tahsis Edilmiş Binek Araç 3,00 Adet 100.000,00 300.000,00 

4 Genel Kullanıma Tahsis Edilmiş Pikap ve Kamyonet 3,00 Adet 150.000,00 450.000,00 

5 Üretime Tahsis Edilmiş Binek Araç 3,00 Adet 100.000,00 300.000,00 

          2.750.000,00 

 

12.1.2.10. Tefrişat, Ofis Ekipmanları ve Laboratuvar Ekipmanları Giderleri 

İdari ofisler ile üretim birimlerinde görev yapacak yönetici ve teknik ekip personellerinin kullanımına 

yönelik mobilya, tefrişat, bilgisayar ve ERP sistem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırım programına 

alınmıştır.  

 
Tablo 114: Tefrişat, Ofis Ekipmanları ve Laboratuvar Demirbaşları Listesi 

No Demirbaş Cinsi ve Açıklaması Miktarı Birim Birim Fiyatı Tutarı 

1 Üst Yönetim İçin Ofis Mobilya Giderleri 4,00 Takım 20.000,00 80.000,00 

2 Üst Yönetim İçin Bilgisayar vb Ofis Ekipmanları 4,00 Adet 10.000,00 40.000,00 

3 Departmanlar İçin Ofis Mobilya Giderleri 12,00 Takım 10.000,00 120.000,00 

4 Departmanlar için Bilgisayar vb Ofis Ekipmanları 25,00 Adet 7.500,00 187.500,00 

5 Merkezi Yazıcı ve Fotokopi Makinesi 2,00 Adet 50.000,00 100.000,00 

6 İş İstasyonu Bilgisayarlar - Üretim ve Bakım İçin 3,00 Adet 20.000,00 60.000,00 

7 ERP Yazılımı - Minimum 20 Kullanıcılı 1,00 Sistem 500.000,00 500.000,00 

          1.087.500,00 

 

Bu tabloda verilen ekipman ve donanımlar (tefrişat, bilgisayar, yazıcı, ERP yazılımı, vb) sadece 

idari/yönetim ofisleri için öngörülmüş olup, üretim birimlerinde kullanılacak olan bilgisayar sistemleri ve 

diğer ekipmanlar Tablo 118’de belirtilen “Makine Ekipman Maliyetleri/Tesis Kurulumu” başlığı altındaki 

sabit yatırım tutarı kapsamında değerlendirilmiştir. Bu tabloda belirtilen İş İstasyonu Bilgisayarlar (Üretim 

ve Bakım İçin), teknik ekip yöneticilerinin idari ofislerde kullanabileceği iş istasyonu tarzındaki bilgisayar 

ve çevre birimleridir. Yazıcılar, birçok kullanıcının ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede, merkezi tarzda 

ve çok kullanıcılı şeklinde olup, modern ofis ve yönetim birimlerinde kurulumları gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde çıktılardan ziyade elektronik imzalar ve dijital arşivler kullanıldığı için daha fazla yazıcı 

öngörülmemiştir (Projede 28 Beyaz, 53 Mavi yaka personel öngörülmüş olup, tabloda belirtilen ofis 

ekipmanlarının miktarı makul düzeydedir). 
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12.1.2.11. İşletmeye Alma Giderleri 

Makine teçhizat yatırım maliyetlerine işletmeye alma giderleri dahil olup, herhangi bir harcama 

öngörülmemiştir.  

12.1.2.12. Yatırım Dönemi Genel Giderleri 

Proje maliyetini oluşturan esas unsurların gerçekleşmesi ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan giderler olup, 

kuruluş ve alınan hizmetler gideri, yayın ve ilan masrafları, kırtasiye giderleri, iletişim giderleri, sigorta, 

vergi, resim ve harçlar, ulaşım, konaklama, temsil-ağırlama, vb. genel giderler için yatırım süresi boyunca 

kullanılabilecek şekilde 1.000.000 TL’lik harcama öngörülmüştür. 
 

12.1.3. Yatırım Dönemi Faizleri 

Yatırımın finansmanının öz kaynaklar ile karşılanması planlandığından yatırım dönemi finansman gideri 

öngörülmemiştir.   
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12.1.4. İşletme Sermayesi 
Yatırımın işletme sermayesi ihtiyacı olarak tam kapasitede yıllık işletme giderleri hesabında yer alan sabit ve 

değişken gider ayrımları da dikkate alınarak, tesisin ham madde ihtiyaçları için 30 gün, mamül stokları için 

30 gün, genel üretim giderleri ve genel yönetim giderleri için 30 gün, müşteriye bağlı mal değeri (alacaklar) 

için 30 gün ve bu başlıklarda belirtilmeyen diğer bütün giderler için de 30 günlük nakit ihtiyacı dikkate 

alınarak, üniteler bazında,  tam kapasitede ve yıllar itibariyle hesaplanan işletme sermayesi ihtiyacı tutarları 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Tablo 115: İşletme Sermayesi İhtiyacı Hesabı 

 

 

 

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI (TDI)         (TL)

KKO'NA GÖRE YILLAR İTİBARİYLE  

İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI 

YILLIK YILLIK SERMAYESİ SERMAYESİ SERMAYESİ İŞLETME 

SÜRE  TUTAR  TUTAR TUTARI TUTARI TUTARI SERMAYESİ

UNSURLAR (GÜN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (TOPLAM) YILLAR KKO İHTİYACI KÜMÜLATİF

2022 24% 36.341.273 36.341.273

 1 . HAMMADDELER 30 0 468.562.500 0 39.046.875 39.046.875 2023 48% 35.563.894 71.905.166

 2 . YARDIMCI MADDELER 0 0 0 0 0 0 2024 64% 23.709.263 95.614.429

 3 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 30 0 46.856.250 0 3.904.688 3.904.688 2025 80% 23.709.263 119.323.691

 4 . MAMUL STOKU 30 0 592.731.563 0 49.394.297 49.394.297 2026 100% 29.636.578 148.960.270

 5 . YARI MAMÜL STOKU 0 0 592.731.563 0 0 0 2027 100% 0 148.960.270

 6 . YAKIT STOKU 0 0 0 0 0 0 2028 100% 0 148.960.270

 7 . MÜŞT. BAĞLI MAL DEĞERİ 30 4.664.274 592.731.563 388.689 49.394.297 49.782.986 2029 100% 0 148.960.270

 8 . NAKİT İHTİYACI 30 4.664.274 77.312.813 388.689 6.442.734 6.831.424 2030 100% 0 148.960.270

TOPLAM 9.328.547 2.370.926.250 777.379 148.182.891 148.960.270 2031 100% 0 148.960.270

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI (Polieter Poliol)         (TL)

KKO'NA GÖRE YILLAR İTİBARİYLE  

İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI 

YILLIK YILLIK SERMAYESİ SERMAYESİ SERMAYESİ İŞLETME 

SÜRE  TUTAR  TUTAR TUTARI TUTARI TUTARI SERMAYESİ

UNSURLAR (GÜN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (TOPLAM) YILLAR KKO İHTİYACI KÜMÜLATİF

2022 20% 38.620.898 38.620.898

 1 . HAMMADDELER 30 0 595.000.000 0 49.583.333 49.583.333 2023 35% 28.225.313 66.846.210

 2 . YARDIMCI MADDELER 0 0 0 0 0 0 2024 50% 28.225.313 95.071.523

 3 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 30 0 59.500.000 0 4.958.333 4.958.333 2025 65% 22.227.434 117.298.956

 4 . MAMUL STOKU 30 0 752.675.000 0 62.722.917 62.722.917 2026 80% 22.227.434 139.526.390

 5 . YARI MAMÜL STOKU 0 0 752.675.000 0 0 0 2027 80% 0 139.526.390

 6 . YAKIT STOKU 0 0 0 0 0 0 2028 80% 0 139.526.390

 7 . MÜŞT. BAĞLI MAL DEĞERİ 30 5.922.887 752.675.000 493.574 62.722.917 63.216.491 2029 80% 0 139.526.390

 8 . NAKİT İHTİYACI 30 5.922.887 98.175.000 493.574 8.181.250 8.674.824 2030 80% 0 139.526.390

TOPLAM 11.845.774 3.010.700.000 987.148 188.168.750 189.155.898 2031 80% 0 139.526.390

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI (Poliester/Polyester Poliol)         (TL)

KKO'NA GÖRE YILLAR İTİBARİYLE  

İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI

YILLIK YILLIK SERMAYESİ SERMAYESİ SERMAYESİ İŞLETME 

SÜRE  TUTAR  TUTAR TUTARI TUTARI TUTARI SERMAYESİ

UNSURLAR (GÜN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (TOPLAM) YILLAR KKO İHTİYACI KÜMÜLATİF

2022 30% 20.677.598 20.677.598

 1 . HAMMADDELER 30 0 214.200.000 0 17.850.000 17.850.000 2023 45% 10.161.113 30.838.711

 2 . YARDIMCI MADDELER 0 0 0 0 0 0 2024 55% 6.774.075 37.612.786

 3 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 30 0 21.420.000 0 1.785.000 1.785.000 2025 65% 14.818.289 52.431.075

 4 . MAMUL STOKU 30 0 270.963.000 0 22.580.250 22.580.250 2026 85% 29.636.578 82.067.653

 5 . YARI MAMÜL STOKU 0 0 270.963.000 0 0 0 2027 85% 0 82.067.653

 6 . YAKIT STOKU 0 0 0 0 0 0 2028 85% 0 82.067.653

 7 . MÜŞT. BAĞLI MAL DEĞERİ 30 2.132.239 270.963.000 177.687 22.580.250 22.757.937 2029 85% 0 82.067.653

 8 . NAKİT İHTİYACI 30 2.132.239 35.343.000 177.687 2.945.250 3.122.937 2030 85% 0 82.067.653

TOPLAM 4.264.479 1.083.852.000 355.373 67.740.750 68.096.123 2031 85% 0 82.067.653



  

 

 
 

 

 Bölüm | 12 Sayfa | 180 

 

 

12.2. Yatırımın Yıllara Dağılımı 

Yatırımın 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Makine 

teçhizat yatırımlarına  %5, 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan tüm yatırım kalemlerine %15,50 fiyat 

artışı uygulanmıştır. Yatırmların yıllara dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir.  

 
Tablo 116: Kurulu Kapasitede Sabit Yatırım Harcamaları ve Yıllara Göre Dağılım Tablosu 

 
 

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI (TOPLAM)         (TL)

KKO'NA GÖRE YILLAR İTİBARİYLE  

İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI 

YILLIK YILLIK SERMAYESİ SERMAYESİ SERMAYESİ İŞLETME 

SÜRE  TUTAR  TUTAR TUTARI TUTARI TUTARI SERMAYESİ

UNSURLAR (GÜN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (SABİT) (DEĞİŞKEN) (TOPLAM) YILLAR KKO İHTİYACI KÜMÜLATİF

2022 95.639.769 95.639.769

 1 . HAMMADDELER 30 0 1.277.762.500 0 106.480.208 106.480.208 2023 73.950.319 169.590.088

 2 . YARDIMCI MADDELER 0 0 0 0 0 0 2024 58.708.650 228.298.738

 3 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 30 0 127.776.250 0 10.648.021 10.648.021 2025 60.754.985 289.053.723

 4 . MAMUL STOKU 30 0 1.616.369.563 0 134.697.464 134.697.464 2026 229.683.480 518.737.203

 5 . YARI MAMÜL STOKU 0 0 1.616.369.563 0 0 0 2027 0 518.737.203

 6 . YAKIT STOKU 0 0 0 0 0 0 2028 0 518.737.203

 7 . MÜŞT. BAĞLI MAL DEĞERİ 30 12.719.400 1.616.369.563 1.059.950 134.697.464 135.757.414 2029 0 518.737.203

 8 . NAKİT İHTİYACI 30 12.719.400 210.830.813 1.059.950 17.569.234 18.629.184 2030 0 518.737.203

TOPLAM 25.438.800 6.465.478.250 2.119.900 404.092.391 406.212.291 2031 0 518.737.203

ÖNGÖRÜLEN YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI TABLOSU                        

(TL)

YILLAR TOPLAM 2020 2021

          İÇ           DIŞ           İÇ           DIŞ

A - Arsa Yatırımı 28.500.000 28.500.000

B - Sabit Tesis Yatırımı 4.506.544.059 1.457.800.861 0 3.048.743.198 0

     1 - Etüd, Proje 1.583.211 1.583.211

     2 - Çevre Maliyetleri 200.000 200.000

     3 - İnşai Tesisler 26.463.000 26.463.000

     4 - Makina ve Teçhizat 4.468.749.285 1.425.304.650 3.043.444.635

     5 - Navlun ve Sigorta 538.750 250.000 288.750

     6 - İthalat ve Gümrükleme Giderleri 0

     7 - Montaj Giderleri 0

     8 - Taşıtlar ve Demirbaşlar 4.432.313 4.432.313

     9 - Lisans, Know - How Giderleri 3.500.000 3.500.000

    10 - Genel Giderler 1.077.500 500.000 577.500

   SABİT YATIRIM TUTARI 4.535.044.059 1.486.300.861 0 3.048.743.198 0

C - İşletme Sermayesi Yatırımı 95.639.769 95.639.769

   TOPLAM YATIRIM TUTARI 4.630.683.827 1.486.300.861 0 3.144.382.966 0
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13. PROJENİN FİNANSMANI 

13.1. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşun Mali Yapısı 

Proje yürütücüsü kuruluş Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’dür. OSB’ler tüzel kişiliğe haiz, özel 

hukuk hükümlerine göre işleyen, konusu, faaliyetleri, gelirleri, giderleri, yönetimi, yetkileri ve 

sorumlulukları kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş kuruluşlardır. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nda belirtildiği 

haliyle sorumluluk sahası içerisinde alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkına sahiptir. İlgili 

kanunun 20. maddesinde “OSB`lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi alt yapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel 

kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB`nin 

yetki ve sorumluluğundadır” denilerek bütçe ve gelirlerinin kaynağı hakkında bilgiler verilmiştir.  

Bu yasal çerçevede OSB’lerin gelirlerini; 

 Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak payları, 

 Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB’de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların 

ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları, 

 OSB alt yapı ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde 

kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri, 

 Yönetim aidatları, 

 Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri, 

 Arsa satışından sağlanan gelirler, 

 Bağışlar, 

 Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri, 

 Banka faizleri, 

 Gecikme cezaları, 

 İlan ve reklam gelirleri, 

 Diğer gelirler 

şeklinde sayılabilir. 

13.2. Finansman Yöntemi 

Proje konusu yatırımların öz kaynaklarla finanse edilmesi öngörülmüştür. 

13.3. Finansman Kaynakları ve Koşulları 

Proje konusu yatırımlar 2020-2022 yılı ilk yarısı arasında gerçekleştirilecek olup, finansmanının 

özkaynaklar ile karşılanması öngörülmüştür.  
 

13.4. Finansman Maliyeti 

Finansman ihtiyacının özkaynaklarla karşılanması planlandığından herhangi bir finansman maliyeti 

öngörülmemiştir.  
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13.5. Finansman Planı 

Yatırımın faaliyet geçmesi için yapılan fizibilite çalışmasında projenin sabit yatırım tutarı 4.535.044.059 TL 

ve işletme sermayesi yatırımı 95.639.769 TL olmak üzere toplam yatırım tutarı 4.630.683.827 TL olarak 

hesaplanmıştır. Toplam finansman ihtiyacı ve kaynakları tablosu aşağıda verilmektedir. 

 

Tablo 117: Proje Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu (x1.000 TL) 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI VE KAYNAKLARI TABLOSU     

        (TL)

YILLAR KÜMÜLATİF 2020  2021  

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI İÇ DIŞ İÇ DIŞ

A - Arsa Yatırımı 28.500.000 28.500.000

B - Sabit Tesis Yatırımı 4.506.544.059 1.457.800.861 0 3.048.743.198 0

     Sabit Yatırım Toplamı 4.535.044.059 1.486.300.861 0 3.048.743.198 0

C - İşletme Sermayesi Yatırımı 95.639.769 95.639.769

     İşletme Sermayesi Toplamı 95.639.769 0 0 95.639.769 0

GENEL YATIRIM TUTARI 4.630.683.827 1.486.300.861 0 3.144.382.966 0

(TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI)

TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI

A - Özkaynaklar 4.630.683.827 1.486.300.861 0 3.144.382.966 0

     1 - Sermaye 4.630.683.827 1.486.300.861 0 3.144.382.966 0

TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 4.630.683.827 1.486.300.861 0 3.144.382.966 0
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14. PROJE ANALİZİ 

14.1. Proforma Gelir Gider Tablosu 
Tablo 118: Proforma Gelir Gider Tablosu 

 

 Proforma Gelir Gider Tablosu         (TL)

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kapasite kullanım Oranı(KKO)

TDI 24% 48% 64% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100%

Polieter Poliol 20% 35% 50% 65% 80% 90% 90% 90% 90% 90%

Poliester/Polyester Poliol 30% 45% 55% 65% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

=====================================================================================================================================================

İşletme Gelirleri:

TDI 123.578.359 543.744.779 797.492.342 1.096.551.970 1.507.758.959 1.326.827.884 1.824.388.340 2.006.827.174 2.207.509.891 2.428.260.881

Polieter Poliol 133.148.400 512.621.340 805.547.820 1.151.933.383 1.559.540.580 1.929.931.467 2.122.924.614 2.335.217.075 2.568.738.783 2.825.612.661

Poliester/Polyester Poliol 67.406.378 222.441.046 299.059.628 388.777.517 559.241.505 615.165.655 676.682.221 744.350.443 818.785.487 900.664.036

  Toplam 324.133.136 1.278.807.164 1.902.099.790 2.637.262.869 3.626.541.043 3.871.925.006 4.623.995.175 5.086.394.692 5.595.034.161 6.154.537.577

İşletme Giderleri:

TDI 93.330.834 404.137.113 590.344.296 809.751.544 1.111.239.323 979.799.368 1.344.599.581 1.479.059.539 1.626.965.493 1.789.662.042

Polieter Poliol 99.389.873 376.442.862 587.650.804 837.335.907 1.131.081.521 1.398.198.491 1.538.018.340 1.691.820.174 1.861.002.191 2.047.102.410

Poliester/Polyester Poliol 52.993.279 173.387.864 232.381.928 301.440.926 432.390.790 475.629.870 523.192.856 575.512.142 633.063.356 696.369.692

  (-) SGK İşveren Primi Desteği (1.508.637) (3.319.002) (3.650.903) (4.015.993) (4.417.592) (4.859.351) (5.345.286) 0 0 0

   Toplam 244.205.348 950.648.837 1.406.726.126 1.944.512.384 2.670.294.042 2.848.768.377 3.400.465.491 3.746.391.855 4.121.031.040 4.533.134.144

 - Amortismanlar 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750

Toplam İşletme Giderleri 692.521.098 1.398.964.587 1.855.041.876 2.392.828.134 3.118.609.793 3.297.084.127 3.848.781.241 4.194.707.605 4.569.346.791 4.981.449.895

Dönem Karı (368.387.962) (120.157.423) 47.057.914 244.434.735 507.931.250 574.840.879 775.213.934 891.687.087 1.025.687.371 1.173.087.683

Zarar Mahsubu 0 0 47.057.914 244.434.735 197.052.736 0 0 0 0 0

Yatırım İndirimi ve Diğ. İnd. 0 0 0 0 248.702.812 459.872.703 620.171.147 713.349.670 211.175.698 0

Kurumlar Vergisi Matrahı 0 0 0 0 62.175.703 114.968.176 155.042.787 178.337.417 814.511.673 1.173.087.683

Kurumlar Vergisi (%22) 0 0 0 0 13.678.655 25.292.999 34.109.413 39.234.232 179.192.568 258.079.290

Net Dönem Karı (368.387.962) (120.157.423) 47.057.914 244.434.735 494.252.596 549.547.880 741.104.521 852.452.855 846.494.803 915.008.393

EBİTDA/FAVÖK 79.927.788 328.158.327 495.373.664 692.750.486 956.247.001 1.023.156.629 1.223.529.684 1.340.002.837 1.474.003.121 1.621.403.433

EBİDTA Marjı 24,66% 25,66% 26,04% 26,27% 26,37% 26,43% 26,46% 26,34% 26,34% 26,34%
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 Proforma Gelir Gider Tablosu         (TL)

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Kapasite kullanım Oranı(KKO)

TDI 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%

Polieter Poliol 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Poliester/Polyester Poliol 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

=====================================================================================================================================================

İşletme Gelirleri:

TDI 2.671.086.969 2.938.195.666 2.585.612.186 3.555.216.755 3.910.738.431 4.301.812.274 4.731.993.501 5.205.192.851 4.580.569.709 6.298.283.350

Polieter Poliol 3.108.173.927 3.418.991.320 3.760.890.452 4.136.979.497 4.550.677.447 5.005.745.191 5.506.319.711 6.056.951.682 6.662.646.850 7.328.911.535

Poliester/Polyester Poliol 990.730.439 1.089.803.483 1.198.783.832 1.318.662.215 1.450.528.436 1.595.581.280 1.755.139.408 1.930.653.349 2.123.718.683 2.336.090.552

  Toplam 6.769.991.335 7.446.990.469 7.545.286.469 9.010.858.467 9.911.944.314 10.903.138.745 11.993.452.620 13.192.797.882 13.366.935.242 15.963.285.437

İşletme Giderleri:

TDI 1.968.628.246 2.165.491.071 1.909.351.782 2.620.244.196 2.882.268.615 3.170.495.477 3.487.545.025 3.836.299.527 3.382.533.153 4.641.922.428

Polieter Poliol 2.251.812.651 2.476.993.916 2.724.693.308 2.997.162.639 3.296.878.903 3.626.566.793 3.989.223.472 4.388.145.820 4.826.960.402 5.309.656.442

Poliester/Polyester Poliol 766.006.661 842.607.327 926.868.060 1.019.554.866 1.121.510.353 1.233.661.388 1.357.027.527 1.492.730.279 1.642.003.307 1.806.203.638

  (-) SGK İşveren Primi Desteği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Toplam 4.986.447.559 5.485.092.315 5.560.913.150 6.636.961.701 7.300.657.871 8.030.723.658 8.833.796.024 9.717.175.626 9.851.496.862 11.757.782.508

 - Amortismanlar 23.386.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toplam İşletme Giderleri 5.009.834.115 5.485.092.315 5.560.913.150 6.636.961.701 7.300.657.871 8.030.723.658 8.833.796.024 9.717.175.626 9.851.496.862 11.757.782.508

Dönem Karı 1.760.157.220 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

Zarar Mahsubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yatırım İndirimi ve Diğ. İnd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurumlar Vergisi Matrahı 1.760.157.220 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

Kurumlar Vergisi (%22) 387.234.588 431.617.594 436.562.130 522.257.289 574.483.017 631.931.319 695.124.451 764.636.896 773.396.444 925.210.644

Net Dönem Karı 1.372.922.632 1.530.280.560 1.547.811.189 1.851.639.478 2.036.803.425 2.240.483.768 2.464.532.145 2.710.985.359 2.742.041.937 3.280.292.285

EBİTDA/FAVÖK 1.783.543.776 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

EBİDTA Marjı 26,34% 26,34% 26,30% 26,34% 26,34% 26,34% 26,34% 26,34% 26,30% 26,34%
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14.2. Amortisman Hesabı  
Amortisman hesabı tablosu aşağıda verilmiştir.  

Tablo 119: Amortisman Hesabı 

 

 

 
 

 

 

AMORTİSMAN HESABI TOPLAM         (TL)

Mevcut Amortismana Tabi Varlıklar Değeri Amortisman Oranı Amortisman Tutarı

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00% 0

İnşai Tesisler 26.463.000 2,00% 529.260

Tesis, Makina ve Cihazlar 4.468.749.285 10,00% 446.874.929

Etüd Proje giderleri 1.583.211 10,00% 158.321

Taşıt ve Demirbaşlar 4.432.313 5,00% 221.616

Diğer 5.316.250 10,00% 531.625

Toplam 4.506.544.059 448.315.750

Ortalama Amortisman Oranı    9,95%

AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER DEĞERİ

  Mevcut Sabit Tesis Yatırımı 4.506.544.059

  Yeni Sabit Yatırımlar

  Amortismana Tabi Sabit Kıymetler Toplamı 4.506.544.059

  (-) Birikmiş Amortismanlar

  Amortismana Tabi Tut.  Net Kıymet Tutarı 4.506.544.059

Ortalama Yıllık Amortisman 448.315.750

YILLAR Amortisman Tutarı

Amortismana Tabi 

Bakiye

2022 448.315.750 4.058.228.308

2023 448.315.750 3.609.912.558

2024 448.315.750 3.161.596.808

2025 448.315.750 2.713.281.058

2026 448.315.750 2.264.965.307

2027 448.315.750 1.816.649.557

2028 448.315.750 1.368.333.807

2029 448.315.750 920.018.057

2030 448.315.750 471.702.306

2031 448.315.750 23.386.556

2032 23.386.556 0
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14.3. Proforma Nakit Akım Tablosu 
Tablo 120: Proforma Nakit Akım Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proforma Nakit Akım Tablosu

        (TL)

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Nakit Girişleri 324.133.136 1.278.807.164 1.902.099.790 2.637.262.869 3.626.541.043 3.871.925.006 4.623.995.175 5.086.394.692 5.595.034.161 6.154.537.577

 -Satış Hasılatı 324.133.136 1.278.807.164 1.902.099.790 2.637.262.869 3.626.541.043 3.871.925.006 4.623.995.175 5.086.394.692 5.595.034.161 6.154.537.577

Nakit Çıkışları 338.159.228 1.032.697.111 1.500.125.068 2.174.195.864 2.683.972.697 2.874.061.375 3.434.574.904 3.785.626.087 4.300.223.608 4.791.213.435

 -İşletme Giderleri 244.205.348 950.648.837 1.406.726.126 1.944.512.384 2.670.294.042 2.848.768.377 3.400.465.491 3.746.391.855 4.121.031.040 4.533.134.144

 -Kurumlar Vergisi 0 0 0 0 13.678.655 25.292.999 34.109.413 39.234.232 179.192.568 258.079.290

 -İşletme Sermayesi İhtiyacı 93.953.880 82.048.274 93.398.942 229.683.480 0 0

Serbest  Nakit Akımı -14.026.092 246.110.053 401.974.722 463.067.005 942.568.346 997.863.631 1.189.420.271 1.300.768.605 1.294.810.553 1.363.324.143

  Proforma Nakit Akım Tablosu

0 0 0 0 0 0 0 0 0         (TL)

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Nakit Girişleri 6.769.991.335 7.446.990.469 7.545.286.469 9.010.858.467 9.911.944.314 10.903.138.745 11.993.452.620 13.192.797.882 13.366.935.242 15.963.285.437

 -Satış Hasılatı 6.769.991.335 7.446.990.469 7.545.286.469 9.010.858.467 9.911.944.314 10.903.138.745 11.993.452.620 13.192.797.882 13.366.935.242 15.963.285.437

Nakit Çıkışları 5.373.682.147 5.916.709.909 5.997.475.281 7.159.218.989 7.875.140.888 8.662.654.977 9.528.920.475 10.481.812.522 10.624.893.306 12.682.993.152

 -İşletme Giderleri 4.986.447.559 5.485.092.315 5.560.913.150 6.636.961.701 7.300.657.871 8.030.723.658 8.833.796.024 9.717.175.626 9.851.496.862 11.757.782.508

 -Kurumlar Vergisi 387.234.588 431.617.594 436.562.130 522.257.289 574.483.017 631.931.319 695.124.451 764.636.896 773.396.444 925.210.644

 -İşletme Sermayesi İhtiyacı

Serbest  Nakit Akımı 1.396.309.188 1.530.280.560 1.547.811.189 1.851.639.478 2.036.803.425 2.240.483.768 2.464.532.145 2.710.985.359 2.742.041.937 3.280.292.285
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14.4. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu 
Yıllık %15 iskonto oranı ile indirgenmiş nakit akımları aşağıdadır.  

 
Tablo 121: Proforma İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proforma İndirgenmiş Nakit akım Tablosu

        (TL)

Yıllar  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Serbest  Nakit Akımı -14.026.092 246.110.053 401.974.722 463.067.005 942.568.346 997.863.631 1.189.420.271 1.300.768.605 1.294.810.553 1.363.324.143

Yıllık  %15 İskonto Oranı İle 

 İndirgeme Katsayıları 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 2,31 2,66 3,06 3,52 4,05

İndirgenmiş  Nakit Akımları        -12.196.601 186.094.558 264.304.905 264.760.063 468.623.053 431.403.985 447.147.136 425.223.564 368.065.971 336.992.878

Proforma İndirgenmiş Nakit akım Tablosu

0 0 0 0 0 0 0 0 0         (TL)

Yıllar 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Serbest  Nakit Akımı 1.396.309.188 1.530.280.560 1.547.811.189 1.851.639.478 2.036.803.425 2.240.483.768 2.464.532.145 2.710.985.359 2.742.041.937 3.280.292.285

Yıllık  %15 İskonto Oranı İle 

 İndirgeme Katsayıları 4,65 5,35 6,15 7,08 8,14 9,36 10,76 12,38 14,23 16,37

İndirgenmiş  Nakit Akımları        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14.5. Finansal Fayda-Maliyet Analizi 

a. Net Bugünkü Değer (NBD) ve Fayda Maliyet Oranı  

Bu yöntemi önceden belirlenmiş bir iskonto haddi üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı 

nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın hesaplanması olarak tanımlayabiliriz. 

 

𝑵𝑩𝑫 = ∑
𝑨𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
− 𝑪𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

          {𝑵𝑩𝑫 ≥ 𝟎   ⇒ 𝑲𝒂𝒃𝒖𝒍

𝑵𝑩𝑫 <  𝟎 ⇒ 𝑹𝒆𝒅
 

 
Tek proje mevcut ise NBD’nin artı (pozitif) olması kabul için zorunludur. Aşağıda hesaplanan değerlere göre 

bu proje uygulanabilir ve kabul edilebilir bir proje olarak değerlendirilebilir. 

 

NBD = 1.224.454.936 TL 
Tablo 122: Net Bugünkü Değer Hesabı (NBD) 

 

Net Bugünkü Değer Hesabı(NBD):

 (TL)

YILLAR

Serbest Nakit 

Akımı

İskonto 

Katsayısı

İskonto Edilmiş 

Serbest Nakit 

Akımı

2021 -4.630.683.827 1,0000 -4.630.683.827

2022 -14.026.092 0,8696 -12.196.601

2023 246.110.053 0,7561 186.094.558

2024 401.974.722 0,6575 264.304.905

2025 463.067.005 0,5718 264.760.063

2026 942.568.346 0,4972 468.623.053

2027 997.863.631 0,4323 431.403.985

2028 1.189.420.271 0,3759 447.147.136

2029 1.300.768.605 0,3269 425.223.564

2030 1.294.810.553 0,2843 368.065.971

2031 1.363.324.143 0,2472 336.992.878

2032 1.396.309.188 0,2149 300.127.197

2033 1.530.280.560 0,1869 286.020.378

2034 1.547.811.189 0,1625 251.562.590

2035 1.851.639.478 0,1413 261.689.722

2036 2.036.803.425 0,1229 250.311.908

2037 2.240.483.768 0,1069 239.428.782

2038 2.464.532.145 0,0929 229.018.835

2039 2.710.985.359 0,0808 219.061.494

2040 2.742.041.937 0,0703 192.670.456

2041 3.280.292.285 0,0611 200.426.774

Atık Değer 4.000.000.000 0,0611 244.401.116

             Net Bugünkü Değer: 1.224.454.936

İskonto Oranı: 15,00%
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Net bugükü değer hesabında yatırımın ekonomik ömrü olarak kabul edilen 20. yıl sonunda 

244.401.116 TL, arsa, binalar ve makine teçhizatın atık değeri olarak değerlemeye katılmıştır.  

Yatırımın fayda/maliyet oranı 1,26 olarak hesaplanmıştır.  

 

 

b. İç Karlılık Analizi 
 

İç Karlılık Oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışı ile, ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişini 

eşit kılan iskonto oranı olarak tanımlanmaktadır. İç Karlılık Oranı, bir yatırım projesinin NBD’sini sıfıra 

eşitleyen iskonto oranı olarak da tanımlanmaktadır. 

 

𝑰𝑲𝑶 = ∑
𝑨𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕
=  𝑪𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

          {
𝒓 ≥ 𝒌(𝒊) ⇒ 𝑲𝒂𝒃𝒖𝒍

𝒓 < 𝒌(𝒊) ⇒ 𝑹𝒆𝒅
 

 

Burada r, İç Karlılık Oranını göstermektedir. 

 
Projenin verimliliği  (r), sermaye maliyetinden büyükse kabul edilir. Alternatif projelerde ise verimliliği  (r) 

büyük olan proje tercih edilir. 

 

İKO = i+   + [NBD+   /  (NBD+   –   NBD-)] x (i-  -  i+) 

 

İKO  : İç Karlılık oranı 

NBD+  : Pozitif NBD 

NBD-  : Negatif NBD 

i+ : NBD'yi pozitif yapan iskonto oranı 

i-  : NBD'yi negatif yapan iskonto oranı 

 

Sermaye Maliyeti Hesabı:

Ağırlıklı Ortalama 

Sermaye  (%)

Risksiz Getiri Oranı(1) 10,00

Piyasa Risk Primi 5,00

Beta 1,00

Özsermaye Maliyeti 15,00

Borçlanma Maliyeti 0,00

Vergi Oranı 22,00

Vergi Sonrası 

Borçlanma Maliyeti 0

Yabancı Kaynak Oranı

Özkaynak Oranı 100

 AOSM 15,00

  (1) Risksiz getiri oranı olarak T.C. Hazinesinin çıkarmış 

       olduğu TL cinsinden  Devlet Tahvillerinin ortalama 

       getirisi dikkate alınmıştır.

Fayda / Maliyet Oranı:   1,26
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İKO = %17,65 

 

 
Tablo 123: İç Karlılık Oranı (İKO) Hesabı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İç Karlılık Oranı(İKO) Hesabı:         (TL)

0 -4.630.683.827 0 1,00 -4.630.683.827

1 -14.026.092 0,85 -11.921.880

2 246.110.053 0,72 177.805.623

3 401.974.722 0,61 246.844.212

4 463.067.005 0,52 241.699.700

5 942.568.346 0,44 418.170.309

6 997.863.631 0,38 376.287.338

7 1.189.420.271 0,32 381.234.166

8 1.300.768.605 0,27 354.376.239

9 1.294.810.553 0,23 299.832.597

10 1.363.324.143 0,20 268.336.537

11 1.396.309.188 0,17 233.598.661

12 1.530.280.560 0,14 217.604.505

13 1.547.811.189 0,12 187.078.066

14 1.851.639.478 0,10 190.225.787

15 2.036.803.425 0,09 177.856.665

16 2.240.483.768 0,07 166.291.824

17 2.464.532.145 0,06 155.478.969

18 2.710.985.359 0,05 145.369.202

19 2.742.041.937 0,05 124.976.223

20 7.280.292.285 0,04 282.039.662

21 0

Net Bugünkü Değer(NBD): 2.500.578

İç Karlılık Oranı(İKO): 17,65%

İKO İçin Tahmin: 17,65%

Yatırım 

Harcamaları

Serbest Nakit 

Akımları

İskonto 

Oranı

İskonto Edilmiş 

Nakit AkımlarıYıllar



  

 

 
 

 

 Bölüm | 15 Sayfa | 191 

 

 

 

d. Geri Ödeme Süresi 

 
Tablo 124: Yatırımın Geri Ödeme Süresi 

 
                                            

14.1.4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi 

Devletin, bu projeden 20 yıllık dönemde toplam 6.692.041.530 TL kurumlar vergisi geliri olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırımın Geri Ödeme Süresi:
                           (TL)

      Aylar YATIRIM TUTARI NET NAKİT AKIMLARI

6 4.630.683.827 -14.026.092

18 246.110.053

30 401.974.722

42 463.067.005

54 942.568.346

66 997.863.631

78 1.189.420.271

90 1.300.768.605

102 1.294.810.553

114 1.363.324.143

126 1.396.309.188

138 1.530.280.560

150 1.547.811.189

162 1.851.639.478

174 2.036.803.425

186 2.240.483.768

198 2.464.532.145

210 2.710.985.359

222 2.742.041.937

234 3.280.292.285

246 0

Net Nakit Akımları Toplamı: 29.987.060.571

G.Ö.S. = 82 AY
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14.2. Ekonomik Analizler 

Projenin genel ekonomiye katkılarının hesaplanması için Katma Değer Hesabı yapılmış olup tablo 

aşağıda yer almaktadır. Katma değer hesabında; İşçilik ve Personel Giderleri ile Vergiler gibi 

doğrudan katkılar genel ekonomik katkı olarak değerlendirilmiş ve projenin nakit akımlarına ilave 

edilmiştir. 

Tablo 125: Katma Değer Hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Katma Değer Hesabı         (TL)

YILLAR / UNSURLAR  2022(6 Ay) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Vergi Öncesi Kar -368.387.962 -120.157.423 47.057.914 244.434.735 507.931.250 574.840.879 775.213.934 891.687.087 1.025.687.371 1.173.087.683

İşçilik ve  Personel Giderleri 7.382.494 16.241.488 17.865.636 19.652.200 21.617.420 23.779.162 26.157.078 28.772.786 31.650.065 34.815.071

Faiz Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NET KATMA DEĞER -361.005.468 -103.915.936 64.923.550 264.086.935 529.548.670 598.620.041 801.371.012 920.459.873 1.057.337.435 1.207.902.754

Amortismanlar 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750 448.315.750

BRÜT KATMA DEĞER 87.310.283 344.399.815 513.239.301 712.402.686 977.864.420 1.046.935.791 1.249.686.762 1.368.775.623 1.505.653.185 1.656.218.504

İSKONTO EDİLMİŞ

NET KATMA DEĞER -313.917.798 -78.575.377 42.688.288 150.992.562 263.279.279 258.799.963 301.265.046 300.899.965 300.561.290 298.575.087

İSKONTO EDİLMİŞ

BRÜT KATMA DEĞER 75.921.985 260.415.739 337.463.171 407.318.548 486.171.440 452.619.234 469.803.542 447.455.179 428.000.606 409.391.884

İskonto Edilmiş Net  Katma Değerlerin Toplamı                : 4.642.147.788

İskonto Edilmiş Brüt Katma Değerlerin Toplamı                : 6.897.167.591

HASILA / SERMAYE ORANI (NET KATMA DEĞERE GÖRE)         : 1,00

HASILA / SERMAYE ORANI (BRÜT KATMA DEĞERE GÖRE)      : 1,49

       Katma Değer Hesabı

YILLAR / UNSURLAR 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Vergi Öncesi Kar 1.760.157.220 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

İşçilik ve  Personel Giderleri 38.296.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Faiz Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NET KATMA DEĞER 1.798.453.798 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

Amortismanlar 23.386.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRÜT KATMA DEĞER 1.821.840.354 1.961.898.154 1.984.373.319 2.373.896.766 2.611.286.443 2.872.415.087 3.159.656.596 3.475.622.256 3.515.438.381 4.205.502.929

İSKONTO EDİLMİŞ

NET KATMA DEĞER 386.565.455 366.692.793 322.516.141 335.499.644 320.912.703 306.959.977 293.613.891 280.848.070 247.013.406 256.957.402

İSKONTO EDİLMİŞ

BRÜT KATMA DEĞER 391.592.237 366.692.793 322.516.141 335.499.644 320.912.703 306.959.977 293.613.891 280.848.070 247.013.406 256.957.402
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Tablo 126: Karlılık Göstergeleri 

 
 

 

Değerlendirme Sonuçları: 
Değerlemede, sermaye maliyeti olarak %15 indirgeme oranı kullanılmıştır. Elde edilen net bugünkü 

değer tutarı pozitif olmasına rağmen oldukça yetersizdir. Zaten iç karlılık oranı da sermaye 

maliyetinin çok az üzerinde, %17,65 olarak hesaplanmıştır. Yatırımın geri ödeme süresi 82 ay-6,81 

yıldır. Yine fayda/maliyet oranı 1,26 olarak bulunmuştur. Yatırım yeterlilik kriterlerinin 

karşılandığı söylenebilecek olmasına karşın projenin, işletme gelirlerindeki azalış ve/veya işletme 

giderlerindeki artışlara aşırı duyarlı olduğu görülmektedir. Küçük oranlardaki olumsuz değişimler 

bile projeyi rantabl olmaktan çıkaracaktır.  
 

 

14.3. Sosyal Analiz 

14.3.1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi 

Bu fizibilite çalışması ile yatırım planı kapsamına alınması öngörülen Toluen Diizosiyanat (TDI) ve poliol 

üretiminin gerek bölgesel ve gerekse de ulusal ölçekte kazanımlar sağlaması beklenmektedir. 

a. Ulusal Ölçekte Sosyal Fayda-Maliyet Analizi: 

 Toluen Diizosiyanat (TDI), ülkemizde üretimi olmayan ancak tüketimi yüksek ve sürekli olarak da 

genişleme eğilimi gösteren önemli bir ithal ara maldır. Özellikle poliüretan köpük (sünger), mobilya, 

yatak, otomotiv bileşeni, ayakkabı tabanlığı, ambalaj malzemesi, kaplamalar, macunlar, boya imalatı ile 

yapıştırıcı üretiminde yoğun şekilde kullanılan önemli bir kimyasaldır. TDI’ın endüstriyel uygulama 

alanı ağırlıklı olarak poliüretan köpük/sünger üretimi olsa da, aynı zamanda katı roket yakıtlarının 

önemli bileşenlerinden de biri olup, yeni nesil kompozit roket yakıtı olarak kullanılabilmesinden dolayı 

stratejik bir öneme de sahiptir. Gerek kullanım alanlarının genişlemesi ve gerekse de stratejik önemi 

olmasına karşın TDI’ın üretimiyle ilgili yerli bir uygulama bulunmamakta, her yıl milyonlarca lira 

ülkemizden çıkmaktadır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte TÜİK’in 2018 yılı verilerine göre 

841.837.217,00 TL (181.322.842,00 U) ithalat harcaması bulunmaktadır (2019 yılı verileri 

kesinleşmediği için verilmemiştir). Bu ithalat harcamasının yurt içinde kalması sağlanacaktır. 

Uluslararası düzeydeki know-how millileştirilmiş olacaktır. 

 
Tablo 127: TDI İthalat Miktar ve Tutarları 

Yıl Ölçü 
İthalat Miktarı 

İthalat Tutarı 
($) 

İthalat Tutarı 
(TL) 

2015 Kg 51.507.169 92.814.824 250.966.469 

2016 Kg 53.860.227 104.622.144 317.867.412 

2017 Kg 57.121.895 183.719.079 668.558.911 

2018 Kg 51.008.478 181.322.842 841.837.217 

2019 Kg 52.680.890 95.467.555 540.334.079 
(Kaynak : TÜİK. 2019 Verileri Geçicidir) 

 

Karlılık Göstergeleri         (TL)

NBD (Net Bugünkü Değer): 2.510.884.880

İKO (İç Karlılık Oranı): 18,50%

Fayda / Maliyet Oranı:   1,5

Geri Ödeme Süresi (Ay): 72,2
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 TDI’ın yurt içinde üretilememesinin oluşturduğu kısıtlar ve riskler birçok sektörü ve bu sektörlerden 

hizmet alan tarafları (müşterileri) olumsuz etkilemektedir. Nitekim geçmiş dönemlerde yaşanan tedarik 

sorunu, fiyatların %100’e varan oranda artmasına neden olmuştur. Yatırımın faaliyete başlaması ile 

birlikte bu tür dalgalanmalar daha kontrol altında tutulabilecektir. 

 

 

 

Tablo 128: TDI İthalat Miktar ve Tutarları ile Birim Fiyat Değişimleri 

Yıl Ölçü İthalat Miktarı İthalat Tutarı ($) Birim Fiyat ($) 

2015 Kg 51.507.169 92.814.824 1,80 

2016 Kg 53.860.227 104.622.144 1,94 

2017 Kg 57.121.895 183.719.079 3,22 

2018 Kg 51.008.478 181.322.842 3,55 

2019 Kg 52.680.890 95.467.555 1,81 

(Kaynak : TÜİK. 2019 Verileri Geçicidir) 

 

 Ulusal düzeyde imalat yapan poliüretan esnek sünger işletmelerine yerli imkanlarla hammadde desteği 

sağlanacaktır. 

 Kimya sanayii, sermaye/teknoloji yoğun bir sektör olup, imalat sanayii istihdamı içindeki payı son beş 

yıldır ortalama %8 düzeyinde seyretmekte, sektörün imalat sanayiinde yaratılan toplam katma değer 

içindeki payı ise %13,77’ye karşılık gelmektedir. Yatırım bu anlamdaki kazanımların artmasına da 

pozitif bir fayda sağlayacaktır. 

 Türkiye’nin bir enerji koridoru üzerinde bulunma özelliğini kullanan kimya sektörünün ihracatının 

gelecek projeksiyonunda, yüksek katma değerli üretim yapısına geçip, ara girdi ithalatını azaltma 

yoluyla, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 70’e çıkarılması hedefini de 

desteklemektedir. 

 

b. Bölgesel Ölçekte Sosyal Fayda-Maliyet Analizi : 

 Kayseri İli’nin ithalatı azalma yönünde yönünde bir eğilim sergilemektedir. Kayseri’de 200’den fazla 

mobilya üreticisi, 8 adet ulusal düzeyde yatak üreticisi ve 15 adet de yine ulusal düzeyde poliüretan 

esnek köpük (sünger) üreticisi bulunmaktadır. TDI ve poliol bu sektörlerin ortak girdisi durumunda olup 

ithalat yoluyla tedarik edilmektedir. Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte Kayseri’nin ithalat hacmi daha 

aşağılara düşecek, ithalat/ihracat dengesi ihracat lehinde hız kazanacaktır. 

 

Tablo 129: Kayseri İli İthalat Tutarları (1.000 USD) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

İthalat   1 471 654   1 459 759   1 812 450   1 403 324   1 093 309 

(Kaynak : TÜİK. 2019 Verileri Geçicidir) 

 

 Kimya sektörü genel yapısı itibariyle üretim için kullandığı hammaddenin yaklaşık %70’ini ithal 

ederken, %30’unu ise yerli üretimle karşılamaktadır. Bu anlamda yatırım, yerli olarak kullanılan 

hammaddenin oranının artmasına da sebep olması beklenmektedir. 

 Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 81 yeni istihdam alanı oluşturacaktır. Ailelerin 4 kişiden 

oluşan küçük yapılar olduğu varsayımından hareketle, oluşacak istihdamdan doğrudan etkilenecek nufüs 

320 kişiye yükselecektir.  

 Yatırımın faaliyete başlaması durumunda ortaya çıkacak ekonomik kazanımlar bölgenin refah düzeyine, 

kişi başı GSYH’sına, bölgenin GSYH’sına, ekonomik güven endeksi ile diğer sektörel endekslerin 

yükselmesine doğrudan katkı sağlayacak ve bölgedeki gelirin oluşacak sinerji ile daha da artması 

sağlanacaktır. 
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 Kayseri bölgesinde bulunan başta poliüretan esnek sünger işletmelerine daha yakından hammadde 

desteği sağlanabilecektir. 

14.3.2. Sosyo-Kültürel Analiz 

 Katılımcılık ve cinsiyet konusunda doğrudan herhangi bir farkındalık oluşturulması beklenmemektedir.  

 Kayseri ilinde birbirlerini tamamlayan sektörlerin (TDI ve poliol üretimi, sünger üretimi, mobilya ve 

yatak üretimi, vb) bir araya gelmesi, bölgenin tedarik altyapısının iyileşmesine, sektörler arası 

entegrasyon ve dayanışmanın artmasına, sektörel şartlar ve gereksinimlerin toplu olarak idare edilmesi 

ve birlikte hareket etme eğilimlerinin artmasına, kümelenme gibi modellerin daha etkin bir araç haline 

gelmesine ve sektörel ve bölgesel rekabetçiliğin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

14.3.3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri  

 Proje konusu yatırımın gerçekleştirilmesi sonucunda direkt olarak 81 yeni istihdam sağlanacaktır.  

 Yatırım; sermaye/teknoloji yoğun bir sektör olup, istihdam edilecek nitelikli insan kaynağı anlamında 

bölge dışından da istihdamı gündeme getirecektir. Bu durum, bölgenin nitelikli insan kaynağı 

potansiyeline ve mevcut potansiyelin niteliğinin geliştirilmesine de olumlu katkı sağlayacaktır. 

14.4. Bölgesel Analiz 

 Yatırımın en büyük etkisi hiç şüphesiz ki Kayseri İli’nin ekonomisi üzerinde olacaktır. İlin bu 

yöndeki gelirleri artarken, bölgenin ve ülkemizin yatırım konusuyla ilgili artan hammadde 

ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetler önem kazanacak, ülkemizin farklı bölgelerindeki 

poliüretan köpük (esnek ve sert sünger), mobilya, yatak, ayakkabı, otomotiv gibi birçok sektördeki 

işletmelerle ve bölgelerle olan ekonomik ve ticari faaliyetler artacaktır. 

14.5. Risk Analizi 

Risk analizi ve risk değerlendirmesi, bir organizasyonun taşıdığı riskler açısından devamlılığını 

sağlayabilmesi için yapılması gereken en önemli çalışmalardan biridir. Taşıdıkları riskleri öngörüp bu 

risklere karşı önlemler alan, risklerin gerçekleşmesi durumunda etkilerini en aza indirecek düzenlemeler 

yapan organizasyonların uzun yıllar ayakta kalıp başarılı olmaları tesadüfi değildir. 

 Yatırım konusuna yönelik en önemli risk yaşanacak talep yetersizliğidir. Yatırım ortamının bozulması ve 

yatırım karlılıklarının çeşitli nedenlerle düşmeye devam etmesi tesise olan yatırım ve sürdürülebilirlik 

şartlarını zora sokabilir. Yatırımın karlılık ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası 

düzeyde gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılması rekabetçi olabilmesi açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

 Tesisin girdi maliyetlerinin yükselmesi diğer önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya 

sektörü genel yapısı itibariyle üretim için kullandığı hammaddenin yaklaşık %70’ini ithal etmektedir.
99

 

Her ne kadar ulusal strateji belgelerinde ve destek programlarında 2023 yılı hedefleri olarak sektörde 

kullanılan hammaddenin yerlilik oranının %70’e çıkarılması hedeflenmekte
100

 ise de tesisin girdi 

                                                 
99

 TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2012 – 2016 (Ayrıca Kimya Sektör Platformu, 

VIII. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası, Kimya Sanayinin 2023 Ulusal Hedefleri ve Beklentileri, 2016) 
100

 İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, 2018 Yılı Çalışma Raporu (Ayrıca http://www.turkchem.net/turkiye-

kimya-sektoru.html) 
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maliyetlerinin yükselmesi risk faktörünün olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Bu 

durumda tek bir pazar bölgesinden ziyade alternatif pazarlardan da hammadde tedarik bağlantılarının 

yapılması, sürekli olarak alternatif pazarların araştırılması gerekecektir. Hammadde tedariğinde yerli 

üretimin de gelişmesi, olası riskleri hafifletecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hizmete sunduğu 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik programında da kimya sektörü desteklenecek hedef yatırım 

alanları arasında yer almaktadır. 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemiz %70 oranında kimyasal girdilerde dışa bağımlı durumdadır.
101

 

Son birkaç yıllık dönemde dünya TDI üretim imkanlarında yaşanan kısıtların gündeme gelmesi 

örneğinde olduğu gibi tesisin hammadde girdilerinde yaşanacak kısıt ve darboğazların ortaya çıkması da 

önemli risklerden bir tanesidir. Yakın geçmişte, dünyadaki TDI konusunda önemli üreticilerden biri olan 

Bayer’in üretimi belirli bir süre durdurması ve yine bir başka önemli üretici olan BASF’ta çıkan yangın 

ve süreci fırsat bilen Çinli ve Koreli TDI üreticileri de fiyatları artırmasıyla sünger hammaddesi olan 

TDI hammaddesinin piyasaya arzında sıkıntılar ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu sıkıntılar dünya ile 

birlikte Türkiye’deki sünger pazarını da olumsuz yönde etkilemiş, fiyatlarda fahiş artışların yaşanmasına 

ve global piyasalarda darboğazların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önemli oranda TDI ve poliol 

hammaddesini kullanan başta sünger üreticileri ve buna bağımlı olan mobilya sektörü de bu süreçten en 

çok zarar gören kesim olmuştur
102

. Bu tür bir riskin söz konusu olması durumunda bir üst başlıkta da 

ifade edildiği gibi, tek bir pazar bölgesinden ziyade alternatif pazarlardan da hammadde tedarik 

bağlantılarının yapılması, sürekli olarak alternatif pazarların araştırılması gerekecektir. Hammadde 

tedariğinde yerli üretimin de devletin teşvikleri ile gelişmesi, olası girdi risklerini hafifletecektir. 

 Bir başka önemli risk de, ithal TDI ve poliol tedariğine yönelik bir ikame etkisi oluşturamaması yani 

fiyat ve kalite açısından ithal girdilerle rekabet edebilir bir fiyatlandırma politikasının 

oluşturulamamasıdır. Bu durumda yatırım, fizibilite raporunun ilgili bölümlerinde de açıklandığı 

şekliyle, bölgesel ve ulusal boyutta hedeflenen kazanımları sağlayamayacak, ithalatın önünü 

kapatamayacak hatta ekonomik açıdan sürdürülebilirlik şartlarını yerine getiremeyeceği için üretim 

durma noktasına bile gelebilecektir. Bu durumda, piyasa şartlarına göre bir fiyatlandırma politikası tercih 

edilecek, en düşük maliyetle girdi temini sağlanmasına yönelik politikalar oluşturulacak, tesis kendi 

içinde birtakım girdilerini kendi üretebilir hale getirebilecek alternatif tedbirlere başvurulacaktır. 

Özellikle TDI imalatına yönelik çalışmalar hakkında ülkemizde herhangi bir yatırım örneğinin 

bulunmaması, konuyla ilgili kapasite planlaması çalışmalarında bazı belirsizliklere neden olabilecektir. 

Detaylı bir çalışmanın yapılabilmesi, zaman alıcı ve bir takım plan/programların çok daha teknik 

düzeyde etüd edilmesiyle ve geniş katılımlı bir mühendislik ekibinin tesise yönelik prosesleri teknik 

çizim ve mühendislik hesaplarını yapmasıyla netleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Yatırım konusu ile 

ilgili kapasite belirlemek için milli kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere çok kapsamlı bir 

araştırma yapılması önerilmektedir. Raporun ilgili bölümlerinde bu araştırmalardan detaylıca 

bahsedilmiştir (Örneğin 7. Bölüm). 

 Yatırım bütçesinin yetersiz kalması yatırımın uzamasına ve planlanan ekonomik ve stratejik faydaların 

sağlanamamasına sebep olabilecektir. Yatırım bütçesinin finansmanı için kamu kaynaklarının ve teşvik 

mekanizmalarının kullanılarak yatırımın planlanan sürede faaliyete başlatılması önemlidir. Tesisin 

öngörülen zamanda hizmete girebilmesi, ülkemizin makro boyuttaki hedefleri ile politika ve 

stratejileriyle de uyumluluk göstermesi açısından tutarlılık gösterecektir. 

 Yatırım konusu 2 yıllık bir süreç içerisinde inşa edilmesi öngörülmüştür. Oldukça alt detaylara sahip 

olan ve inşa sürecinde çokça farklı hizmet tedarikçilerinin eşzamanlı ve birbirini tamamlayıcı şekilde 

süreçte görev alacağı düşünüldüğünde bu 2 yıllık sürecin profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesini 

gerektirmektedir. Bu süreçte öngörülemeyen ve titiz şekilde yönetilmeyen iş programı, işlerin gecikerek 

zamanında yapılamamasına hatta tamamlanamamasına, hedeflenenden farklı evsafta veya eksik şekilde 

tamamlanmasına, kaynakların iyi yönetilememesine sebep olabilecektir. Bu riskleri ortadan kaldırmak 

için, yatırım kararı sonrasında oluşturulan Geçici Danışma ve Denetleme Kurulu ile yapım işlerini 

üstlenecek mühendislik firmasının birlikte hazırlayacağı detaylı, denetlenebilir, ölçülebilir proje yönetim 
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programı kullanılacaktır. Kritik Yol Metodu ve Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği 

(CPM/PERT) ile hazırlanmış detaylı bir proje yönetim programı olası riskleri azaltmada etkili olacaktır. 

 Yatırım konusu tesisin çevresel riskleri bulunmakta olup, detayları bu raporun 7.3. Seçilen Teknolojinin 

Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri başlığı altında açıklanmıştır. Bu nedenle planlanan yatırımın 

öncesinde ÇED Raporu hazırlanarak çevresel etkileri tespit edilmeli ve bu etkilere yönelik önleyici 

tedbirler tesisin planlama ve inşa sürecinde eksiksiz olarak uygulanmalıdır.  

 Yatırım konusu tesisin faaliyete başlamasının ardından imalatı yapılan ürünlerin satış fiyatlarında 

rekabet şartları açısından sürdürülebilirlik riskleri de söz konusu olabilecektir. Raporun farklı yerlerinde 

de ifade edildiği gibi bu tür bir tesis için kamu desteği olması elzemdir. Tesisin tam kapasitede üretime 

başlaması ve ülkemiz ihtiyaçlarını yeterli oranda karşılaması durumunda kamu politikaları gereği ithalat 

vergileri yükseltilebilir, kotalar uygulanabilir (Planlanan tesise ait kapasiteler ülkemizin ihtiyacı olan 

kimyasalları karşılaması açısından yeterli kapasiteye sahip olacak şekilde öngörülmüştür). Ayrıca yüksek 

girdi bağlantılarının en ekonomik şekilde yapılması, yine raporun farklı yerlerinde de ifade edildiği gibi 

hammadde tedariğinde dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik açısından alınacak makro tedbirler 

arasındadır.  

 Özellikle TDI üretim tesisi proses dizaynı, know-how temini gibi konularda özel önem gerektirmektedir.  

 Değerlendirme sonuçlarından da görüleceği gibi yatırımın karlılık sonuçları kabul edilebirlik 

sınırlarındadır. Projenin uygulama safhalarında (yatırım ve işletme dönemi) yaşanabilecek küçük düzeyli 

olumsuzluklar bile projenin anlamlılığını ortadan kaldırma riski taşımaktadır.  

 Yatırım konusuna benzer nitelikteki petrokimya tesisleri, genellikle deniz ulaşımının mümkün olduğu 

liman bölgelerinde konuşlanmış durumdadır. Yatırımın, Kayseri gibi liman bölgelerine uzak bir bölgede 

planlanmış olması, özellikle sıvı ve gaz niteliğinde olan girdilerde taşıma güçlüğü oluşturmaktadır.  
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında hazırlanan bu yayının 

içeriği Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta 

olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne aittir. 
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