
  

i 

 

 

 

 

Fizibilite Destek Programı 
  

Yerli ve Milli Koyunculukta Alternatif 

Nefesimiz Yapağımız Projesi Kapsamında 

Koyun Yününün Değerlendirilerek 

(İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Bitki 

Gübresi )Ekonomiye Kazandırılması 

Fizibilite Raporu  
24 Ocak 2020 

 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Şehit Fethi Akyüz Caddesi SİVAS      https://sivas.tarimorman.gov.tr 

Bu rapor T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteklediği TR72/18/FZD/011 Sözleşme Nolu “Yerli ve Milli Koyunculukta 

Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi Kapsamında Koyun Yününün Değerlendirilerek (İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Bitki 

Gübresi) Ekonomiye Kazandırılması Fizibilite Çalışması  ” başlıklı Fizibilite Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile 

ilgilitek sorumluluk destek yararlanıcısı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve raporu hazırlayan alt yüklenici InnoPark Konya 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’ye aittir ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini 

içermez. 

 



  

iii 

 

 

 

 

Fizibilite Destek Programı 

 

Yerli ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz 
Yapağımız Projesi Kapsamında Koyun Yününün 
Değerlendirilerek ( İzolasyon Malzemesi, Lanolin, 

Bitki Gübresi )Ekonomiye Kazandırılması 
Fizibilite Raporu 

24 Ocak 2020 

 
 
 
 
 
Hazırlayanlar: 
▪ Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı) 
▪ Prof. Dr. Mehmet Aktan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı) 
▪ Prof. Dr. Mustafa Harmankaya (Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı) 
▪ Prof. Dr. Ülkü Sultan Keskin (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı) 
▪ Doç. Dr. Mustafa Martı (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İş ve Termodinamik Anabilim Dalı Anabilim Dalı) 
▪ Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Reha Botsalı (Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı) 

. 
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Şehit Fethi Akyüz Caddesi SİVAS      https://sivas.tarimorman.gov.tr 

Bu rapor T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteklediği TR72/18/FZD/011 Sözleşme Nolu “Yerli ve Milli Koyunculukta 

Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi Kapsamında Koyun Yününün Değerlendirilerek (İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Bitki 

Gübresi) Ekonomiye Kazandırılması Fizibilite Çalışması  ” başlıklı Fizibilite Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile 

ilgilitek sorumluluk destek yararlanıcısı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve raporu hazırlayan alt yüklenici InnoPark Konya 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’ye aittir ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini 

içermez. 



  

v 

PROJE ÖZET BİLGİLERİ 

 

  

Proje Adı 

Yerli ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi 

Kapsamında Koyun Yününün Değerlendirilerek (İzolasyon Malzemesi, 

Lanolin, Bitki Gübresi ) Ekonomiye Kazandırılması Fizibilite Çalışması 

Uygulama Alanı TR 72 Bölgesi, Sivas, Kayseri, Yozgat 

Uygulayıcı Birim Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Finansman T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 

Yararlanıcılar 

Temel faydalanıcılar:   

 Koyun Yetiştiricileri 

 İnşaat Sektöründe Çalışan Firmalar 

 Tarımsal Gübre Kullananlar 

 Kozmetik Sanayi 

Diğer faydalanıcılar:   

 TR 72 Bölgesindeki ticaret erbabı ve ihracatçılar  

 Ülkemizdeki ticaret erbabı ve ihracatçılar  

Başlama Tarihi 27.02.2018 

Bitiş Tarihi 27.02.2019 



  

vii 

1 İÇİNDEKİLER 

1 İÇİNDEKİLER ___________________________________________________ vii 

A. YÖNETİCİ ÖZETİ ________________________________________________ xii  

A. EXECUTIVE SUMMARY _________________________________________ xiv 

Kısaltmalar __________________________________________________________ xv 

Tablolar ____________________________________________________________ xvi 

Şekiller _____________________________________________________________ xvii 

2 Giriş _____________________________________________________________ 1 

3 Projenin tanımı ve kapsamı __________________________________________ 4 

3.1 Projenin adı, amacı, türü, ____________________________________________ 4 

3.1.1 Projenin adı __________________________________________________________ 4 

3.1.2 Projenin genel hedefi ve amacı ___________________________________________ 4 

3.1.3 Projenin türü _________________________________________________________ 5 

3.2 Teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi 
ihtiyacı, uygulama süresi ___________________________________________________ 5 

3.3 Uygulama yeri veya alanı ____________________________________________ 5 

3.4 Projenin hedef aldığı kitle ve/veya bölge ________________________________ 7 

3.5 Proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş ___________________ 7 

4 Projenin arka planı _________________________________________________ 8 

4.1 Sosyo-ekonomik durum______________________________________________ 8 

4.1.1 Yüzölçümü __________________________________________________________ 8 

4.1.2 İklim ve bitki örtüsü ___________________________________________________ 8 

4.1.3 Ulaşım ______________________________________________________________ 8 

4.1.4 Nüfus ve göç _________________________________________________________ 9 

4.1.5 Yüksek öğrenim _____________________________________________________ 10 

4.1.6 Ekonomik durum _____________________________________________________ 10 

4.1.6.1 Dünya ve Türkiye ekonomisi beklentileri _______________________________ 11 

4.1.6.2 TR72 Bölgesi ekonomik durum _______________________________________ 11 

4.1.6.3 TR72 Bölgesi firma sayısı ___________________________________________ 12 

4.2 Sektörel ve/veya bölgesel politikalar ve programlar ______________________ 12 

4.2.1 Ulusal Plan ve stratejilerle ilişkisi ________________________________________ 12 

4.2.2 ORAN Bölge Planı ile olan ilişkisi _______________________________________ 14 

4.2.3 Kayseri-Sivas-Yozgat Ar-Ge ve İnovasyon Strateji Belgesi ile ilişkisi ___________ 14 

4.3 Kurumsal yapılar ve yasal mevzuat ___________________________________ 14 

4.4 Proje fikrinin kayna ğı ve uygunluğu __________________________________ 15 

4.4.1 Projenin sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına (politika, plan ve programlar) 

uygunluğu 15 

4.4.2 Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle ilişkisi _________________ 15 



  

viii 

4.4.3 Projenin idarenin stratejik planı ve performans programına uygunluğu ___________ 15 

4.4.4 Proje fikrinin ortaya çıkışı ______________________________________________ 15 

4.4.5 Projeyle çıktılarıyla ilgili bilimsel veriler __________________________________ 15 

5 Projenin gerekçesi _________________________________________________ 24 

5.1 Ulusal ve bölgesel düzeyde talep analizi _______________________________ 24 

5.1.1 Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler _____________________________ 24 

5.1.2 Talebin geçmişteki büyüme eğilimi ______________________________________ 25 

5.1.3 Mevcut talep düzeyi hakkındaki bilgiler ___________________________________ 28 

5.1.4 Mevcut kapasite ve geçmiş yıllarda kapasite kullanım oranı ___________________ 28 

5.1.5 Anket sonuçları ______________________________________________________ 28 

5.1.5.1 Nicel Bulgular ____________________________________________________ 29 

5.1.5.2 Nitel Bulgular _____________________________________________________ 29 

5.2 Ulusal ve bölgesel düzeyde gelecekteki talebin tahmini ___________________ 35 

5.2.1 Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep tahminleri ilişkisi

 35 

5.2.2 Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini _____________________ 35 

5.2.3 Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan yöntemler 35 

6 Mal ve/veya hizmetlerin satış-üretim programı __________________________ 36 

6.1 Satış programı ____________________________________________________ 36 

6.2 Üretim programı __________________________________________________ 36 

6.3 Pazarlama stratejisi ________________________________________________ 36 

7 Proje yeri/uygulama alanı __________________________________________ 38 

7.1 Fiziksel ve coğrafi özellikler _________________________________________ 38 

7.2 Ekonomik ve fiziksel altyapı _________________________________________ 38 

7.3 Sosyal altyapı _____________________________________________________ 39 

7.4 Kurumsal yapılar __________________________________________________ 39 

7.5 Çevresel etkilerin ön-değerlendirmesi _________________________________ 39 

7.6 Alternatifler, yer seçimi ve arazi maliyeti ______________________________ 40 

8 Teknik analiz ve tasarım ____________________________________________ 41 

8.1 Kapasite analizi ve seçimi ___________________________________________ 41 

8.2 Alternatif teknolojilerin analizi ve teknoloji seçimi ______________________ 41 

8.3 Seçilen teknolojinin çevresel etkileri, koruma önlemleri ve maliyetleri ______ 41 

8.4 Teknik Tasarım ___________________________________________________ 43 

8.5 Yatırım Maliyetleri ________________________________________________ 43 

9 Proje Girdileri ____________________________________________________ 44 

9.1 Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler) _____________________________ 44 



  

ix 

9.2 Girdi fiyatları ve harcama tahmini ____________________________________ 44 

10 Organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları _______________________ 46 

10.1 Kurulu şun organizasyon yapısı ve yönetimi ____________________________ 46 

10.2 Organizasyon ve yıllık yönetim giderleri _______________________________ 47 

10.3 İnsan gücü ihtiyacı ve tahmini giderler ________________________________ 47 

11 Proje yönetimi ____________________________________________________ 49 

11.1 Proje yürütücüsü kurulu şlar ve teknik kapasiteleri ______________________ 49 

11.2 Proje organizasyonu ve yönetim ______________________________________ 49 

11.3 Proje uygulama planı _______________________________________________ 49 

12 İşletme dönemi gelir ve giderleri _____________________________________ 52 

12.1 Üretimin fiyatlandırılması ___________________________________________ 52 

12.2 İşletme gelir ve giderlerinin tahmin edilmesi ____________________________ 53 

13 Toplam yatırım tutarı ve yıllara dağılımı _______________________________ 54 

13.1 Toplam yatırım tutarı ______________________________________________ 54 

13.1.1 Arazi Bedeli ________________________________________________________ 55 

13.1.2 Sabit Yatırım Tutarı __________________________________________________ 55 

13.1.2.1 Etüt ve proje giderleri _______________________________________________ 55 

13.1.2.2 Lisans, patent, know-how giderleri ____________________________________ 55 

13.1.2.3 Arazi düzenleme ve hazırlık yapılarına ilişkin giderler _____________________ 55 

13.1.2.4 İnşaat giderleri ____________________________________________________ 55 

13.1.2.5 Çevre koruma giderleri ______________________________________________ 56 

13.1.2.6 Ulaştırma yapılarına ilişkin giderler ____________________________________ 56 

13.1.2.7 Ana makine ve ekipman harcamaları ___________________________________ 56 

13.1.2.8 Yardımcı ekipman _________________________________________________ 56 

13.1.2.9 Nakliye, taşıma ve sigorta giderleri ____________________________________ 57 

13.1.2.10 İthalat ve gümrükleme giderleri _____________________________________ 57 

13.1.2.11 Montaj giderleri _________________________________________________ 57 

13.1.2.12 Demirbaş giderleri _______________________________________________ 57 

13.1.2.13 Genel giderler __________________________________________________ 57 

13.1.2.14 İşletmeye alma giderleri __________________________________________ 58 

13.1.2.15 Beklenmeyen giderler ____________________________________________ 58 

13.1.3 Yatırım dönemi faizleri ________________________________________________ 59 

13.1.4 İşletme sermayesi ____________________________________________________ 59 

13.2 Yatırımın yıllara da ğılımı ___________________________________________ 59 

14 Projenin finansmanı _______________________________________________ 60 

14.1 Yürütücü ve işletmeci kuruluşların mali yapısı _________________________ 60 

14.2 Finansman yöntemi (özkaynak, dış kredi,  hibe, YİD vb.) _________________ 60 

14.3 Finansman kaynakları ve koşulları ___________________________________ 60 



  

x 

14.4 Finansman maliyeti ________________________________________________ 60 

14.5 Finansman Planı __________________________________________________ 60 

15 Proje analizi _____________________________________________________ 61 

15.1 Finansal analiz ____________________________________________________ 61 

15.1.1 Finansal tablolar ve likidite analizi _______________________________________ 61 

15.1.2 İndirgenmiş nakit akım tablosu __________________________________________ 61 

15.1.3 Finansal fayda-maliyet analizi (NBD, İKO vb.) _____________________________ 62 

15.1.4 Devlet bütçesi üzerindeki etkisi _________________________________________ 62 

15.2 Ekonomik analiz __________________________________________________ 62 

15.2.1 Ekonomik maliyetler __________________________________________________ 62 

15.2.2 Ekonomik faydalar ___________________________________________________ 63 

15.2.3 Ekonomik fayda-maliyet analizi _________________________________________ 63 

15.2.4 Maliyet etkinlik analizi ________________________________________________ 64 

15.2.5 Projenin diğer ekonomik etkileri _________________________________________ 64 

15.3 Sosyal analiz ______________________________________________________ 64 

15.3.1 Sosyal fayda-maliyet analizi ____________________________________________ 64 

15.3.2 Sosyo-kültürel analiz __________________________________________________ 65 

15.3.3 Projenin diğer sosyal etkileri ____________________________________________ 65 

15.4 Bölgesel analiz ____________________________________________________ 65 

15.5 Duyarlılık analizi __________________________________________________ 65 

15.6 Risk analizi _______________________________________________________ 67 

15.7 Kaynakça ________________________________________________________ 68 

16 Ekler ___________________________________________________________ 70 

16.1 Yün yıkama sistemi ve lanolin makinası teklifi __________________________ 70 

16.2 Manuel yün yıkama sistemi teklifi ____________________________________ 72 

16.3 İzolasyon Şiltesi (Keçe) üretim hattı teklifi _____________________________ 78 

16.4 Çatıya Montaj Güneş Eenerjisi Santrali Teklifi (240 kW) _________________ 80 

16.5 Çatıya Montaj Güneş Eenerjisi Santrali Teklifi (240 kW) _________________ 95 

16.6 Pelet Üretim Makinesi Teklifi ________________________________________ 96 

16.7 Kurulacak Tesis Bina Projesi _______________________________________ 108 

16.8 Sivas Yöresinden Toplanan Yapağıdan Elde Edilen Kaba Kirden Deneme 
Üretimi Yapılan Peletlenmiş Organik Gübrenin Kimyasal Analizi _______________ 113 

16.9 ÇED Raporu _____________________________________________________ 114 

16.10 Anket Sonuçları __________________________________________________ 123 

16.11 Ham Yapağıdan Çıkan Kaba Kirin Organik Gübre Olarak Kullanıl abilirli ğini 
Belirten Analiz Raporu ___________________________________________________ 129 



  

xi 

16.12 Ülkemizdeki Yün Yağı ve Lanolin vb. Türevsel Yağsı Maddeler İthal Eden 
Firmalar (Trade Map tarafından TÜ İK’den çekilmi ştir) _______________________ 130 

16.13 Ülkemizin 2018 Yılı Lanolin İthalatı (TÜİK , 2018 ) _____________________ 134 

16.14 Ülkemizin Yün Yağı ve Lanolin vb. Türevsel Yağsı Maddeler İthal Etti ği ülkeler 
(Trade Map tarafından TÜİK’den çekilmi ştir) _______________________________ 135 

 

 

 

 

  



  

xii 

 

A. YÖNETİCİ ÖZETİ 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ülkemizde her sene yerli koyun 

türlerinden 30.000.000’in üzerinde koyunun kırkılması ile elde edilen doğal yapağının 

(ham koyun yünü) elyaf kalınlığı özelliğinden dolayı tekstil hammaddesi olarak kullanımı 

mümkün olamamakta, genellikle halı ipi üretiminde ya da yatak, yastık, yorgan 

üretiminde kullanılabilmektedir. Ancak, ülkemizde el dokuma halı üretimindeki düşüş ve 

değişen tüketici tercihleri nedeniyle koyun yününün halı, yatak, yorgan, yastık  vb. 

ürünlerin üretiminde kullanımı da giderek azalmaktadır. Günümüzde üreticilerin 

yetiştirdiği koyunların kırkımından elde ettiği yapağı değerinin çok altında bir fiyata 

satılmakta hatta çoğu kez satılamadığı için çöpe gitmektedir. Bu durum hem milli 

kaynakların heba olmasına hem de çiftçi ve üreticilerimizin kârlılığının azalmasına yol 

açmaktadır. Bu fizibilite raporu çalışması kapsamında yapmış olduğumuz anket verileri 

de bu durumu destekler niteliktedir. 

Öte yandan ülkemizde üretilen koyun yününden tekstil hammaddesi olarak 

kullanılamayanlardan doğal ısı yalıtım şiltesi, ham lanolin ve peletlenmiş organik gübre 

elde ederek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek mümkündür.  Ortalama maliyeti 

2000 TL/ton olan koyun yününden doğal ısı/ses yalıtım şiltesi, lanolin ve peletlenmiş 
organik gübre elde ederek Avrupa ülkelerinde geçerli satış fiyatları baz alındığında bir 

ton ham yapağıdan 29.920 TL değerinde endüstriyel ürün elde etmek mümkün olabilir. 

Bu çalışmada, Sivas ili ve çevre illerdeki çiftçilerden toplanacak koyun yününden ısı 

ve ses yalıtımında kullanılan doğal ısı/ses yalıtım şiltesi,  peletlenmiş organik gübre ve 

ham lanolin elde etmek  için, içinde yün yıkama hattı, yalıtım keçesi üretim hattı, yapağı 

içindeki kir ve yabancı maddelerden organik yem üreten peletleme ünitesi ve yün yıkama 

suyundan lanolin ayrıştırma ünitesi bulunan bir tesisin kurulması için fizibilite analizi 

yapılmıştır. Kurulacak işletme için 82,5mx26m boyutlarında bir bina kullanılması 

öngörülmüştür. Kurulacak tesisin üretim maliyetlerini düşürmek üzere tesisin çatısına 

240 kW gücünde güneş enerjisi santrali kurulması öngörülmüştür. Kurulacak tesis için 

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ÇED Ön İncelemesi yapılmış, tesisin ÇED 

Yönetmeliği Ek-2’deki listede yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmadan elde ettiğimiz 

sonuçlara göre tesisin toplam yatırım maliyeti 13.893.639,00 TL dir. 

Bu çalışmada yapılan finansal analizlere göre öngörülen fiyatlara satıldığı takdirde 

yatırımın çok kârlı olduğunu ve kısa sürede geri dönüş sağlayacağını göstermektedir. 

Kurulacak tesisin kârlı olması halinde bu iş fikrinin ülkemizin başka illerinde de 

uygulamaya geçirilerek hem önemli düzeyde kaynak israfı önlenecek hem de önemli 

miktarda katma değer üretilmesi sağlanabilecektir. Öte yandan, yatırımdan beklenen 

kârın elde edilmesi için proje kapsamında üretilecek ürünün tanıtım ve pazarlama 
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faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi, üretilecek yalıtım şiltesinin Birim Fiyat 

listesine dâhil edilmesinin sağlanması gerekmektedir.  

  



  

xiv 

A. EXECUTIVE SUMMARY 

According to data obtained from Turkey Statistical Institute (TUIK): every year 

30,000,000 sheep (of domestic species) in our country have been sheared in order to 

obtain raw sheep wool. However, obtained raw wool is not suitable to be used as textile 

raw material because of its low fiber thickness characteristics. Obtained raw wool is 

generally used in carpet yarn production or in the production of beds, pillows and quilts. 

However, due to the decline in hand-woven carpet production and changing consumer 

preferences in our country, use of sheep wool in carpet, bed, quilt, pillow and so on is 

rapidly decreasing. Nowadays, raw sheep wool produced from domestic sheep species is 

sold at very low prices. Even, some of the raw sheep wool goes to the garbage because it 

cannot be sold. This leads to waste of national resources and a decrease in the profitability 

of our farmers and producers. The survey data we conducted within the scope of this 

feasibility report study supports this situation. 

On the other hand, the studies show that the wool produced in Turkey can be 

processed and converted into a natural thermal insulation material, plant fertilizer and raw 

lanoline which have large economical value. It is possible to obtain industrial products 

(thermal/sound insulation mat, pelleted organic fertilizer and raw lanoline) with a value 

of 29.920 TL with regards to the prices in EU countries for by only processing 1 ton of 

domestic sheep wool that has an average cost of 2000 TL. 

In order to convert sheep wool into insulation material, organic fertilizer pellets and 

raw lanoline, it is necessary to build a   processing plant including a raw wool washing 

line, felt production line, pellet organic fertilizer production line and raw lanolin 

separation unit. It is possible to operate these production systems in a building with 

dimensions 82.5mx26m. In order to reduce the production costs of the plant, it is 

envisaged to install a 240 kW solar power plant on the roof of the facility. For the facility 

to be established, Sivas Environmental and Urban Planning Directorate conducted an EIA 

Preliminary Examination and concluded that the facility was considered to be listed in 

Annex-2 of the EIA Regulation. According to the results of the study, the total investment 

cost of the facility is 13.893.639,00 TL. 

Our financial analysis shows that the investment is very profitable and can reach 

break-even point within a short period of time if the products are sold at estimated prices. 

So according to our cost analysis, the investment project is feasible.  However, to ensure 

profitability of this investment, it is necessary to introduce the products to the market and 

have the final users reach them in an effective way. For this reason, it is necessary to have 

a good marketing strategy and the insulation mat to be produced must be included in the 

Unit Price List of Ministry of Environment and Urbanization. 

 



  

xv 

Kısaltmalar 

ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

GSKD Gayri Safi Katma Değer (GSKD) 

İKO İç kârlılık oranı 

NBD Net bugünkü değer 

ORAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

 

 

 

  



  

xvi 

Tablolar 

Tablo 4-1 TR72 Bölgesi nüfus projeksiyonu .................................................................. 10 

Tablo 4-2 Koyun türüne göre lanolin oranları ................................................................ 17 

Tablo 4-3 Yün yağının fiziksel özellikleri , Kaynaklar [9,10] ........................................ 19 

Tablo 4-4 Rafine edilmiş lanolin içindeki alkollerin ve yağ asitlerinin özellikleri 
(Kaynak [12]) .................................................................................................................. 20 

Tablo 4-5 Yaygın kullanılan yalıtım malzemelerinin önemli özelliklerinin 
mukayesesi ...................................................................................................................... 21 

Tablo 4-6 Peletlenmiş organik gübre numunelerine ait Selçuk Üniversitesi Toprak 
Gübre Bitki Besleme Araştırma Laboratuvarında elde edilen analiz sonuçları .............. 23 

Tablo 9-1 Tesiste kullanılacak hammaddenin ilk sene maliyeti ..................................... 45 

Tablo 13-1 Toplam yatırım giderleri .............................................................................. 54 

Tablo 13-2 Bina inşaat giderleri ..................................................................................... 55 

Tablo 13-3 Ana makine/ekipman giderleri ..................................................................... 56 

Tablo 13-4 Genel Giderler .............................................................................................. 57 

Tablo 13-5 Beklenmeyen giderler .................................................................................. 59 

Tablo 15-1 İndirgenmiş nakit akım tablosu .................................................................... 61 

Tablo 15-2 Fayda/maliyet analizi ................................................................................... 62 

Tablo 15-3 Ekonomik fayda/maliyet analizi .................................................................. 63 

Tablo 15-4Yeniden Değerleme Oranı (Yıllık %) ........................................................... 66 

Tablo 15-5 Yalıtım ürünü fiyatına göre duyarlılık analizi .............................................. 66 

Tablo 15-6 Lanolin fiyatına göre duyarlılık analizi ........................................................ 66 

Tablo 15-7  Gübre fiyatına göre duyarlılık analizi ......................................................... 67 

  



  

xvii 

Şekiller 

Şekil 3-1 Tesisin kurulması planlanan arsa (kırmızı ile işaretli alan) ............................... 6 

Şekil 3-2 Tesisin kurulacağı binanın zemin kat planı ....................................................... 6 

Şekil 3-3 Tesis yerleşim planı ........................................................................................... 7 

Şekil 4-1 Yağ asitlerinin yapısı, Kaynak [7] ................................................................... 19 

Şekil 5-1 Türkiye'de yıllara göre koyun sayısı ............................................................... 24 

Şekil 5-2 Yünden toplantı salonları için üretilen yalıtım kaplama malzemesi ............... 25 

Şekil 5-3 Türkiye'de yıllara göre gübre tüketimi  (Ton) ................................................. 27 

Şekil 5-4 Türkiye'de yıllara göre organik tarım yapan çiftçi sayısı ................................ 27 

Şekil 5-5 Yıllara göre organik tarım yapılan hektar sayısı ............................................. 28 

Şekil 5-6 İlçelerde ankete cevap verenlerin dağılımı ...................................................... 29 

Şekil 5-7 Koyun yetiştiricili ği memnuniyet oranları ...................................................... 30 

Şekil 5-8 Koyun yetiştiricili ği gelir beklentisi oranları .................................................. 30 

Şekil 5-9 Koyun kırkımını kendi yapan yetiştiricilerin oranı ......................................... 31 

Şekil 5-10 Koyun kırkımını yapma yöntemi oranları ..................................................... 31 

Şekil 5-11 Koyun kırpımı için eleman temin edebilme oranları .................................... 32 

Şekil 5-12 Koyun kırkımcılarının verdiği hizmet için memnuniyet oranları ................. 32 

Şekil 5-13 Üretilen yapağının değerlendirme yollarının oranı ....................................... 33 

Şekil 5-14 Yapağı satış fiyatı beklentisi oranları ............................................................ 33 

Şekil 5-15 Yapağı toplama ve değerlendirme merkezi kurulumu için beklenti oranları
 ........................................................................................................................................ 34 

Şekil 5-16 Yapağı toplama merkezi kurulduğunda yapağının merkeze satılma oranı ... 34 

Şekil 5-17 Kurulacak yapağı toplama merkezinden beklenen hizmetlerin oranı ........... 35 

Şekil 8-1 Proses akış şeması ........................................................................................... 42 

Şekil 10-1 Sivas İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü organizasyon şeması ................... 46 

Şekil 10-2 Kurulacak şirketin organizasyon şeması ....................................................... 47 

Şekil 11-1 Proje iş planı şeması ...................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 



  

 
1 

 

 

2 Giri ş 
Koyunlar vücutlarını saran yünleri sayesinde, sıcak, soğuk, nem, ultraviyole ışınlar vb. 

dış etkilerden korunarak her iklim kuşağında yaşayabilme gücünü kazanmışlar, milyonlarca 

yıldır sıcak-soğuk-ıslak-kuru iklim ve mevsimlerde hayatta kalabilmişlerdir  

İnsanların hayvansal ürünlerden yararlanmaya başlamasından bu yana yün, hayatımıza 

giyim, barınak, araç-gereç gibi kullanım şekillerinde süs, korunma ve yalıtım malzemesi 

olarak girmiştir.  Binlerce yıldır koyun yünü insan hayatının konforunu artırmak için 

kullanılmaktadır.  Dünyanın her tarafındaki antropolojik ve arkeolojik bulgular ticareti 

yapılan ilk cisimlerden birinin yün ve ürünleri olduğunu göstermektedir [1].  Özellikle 

Türkler açısından yün; kaba yünden keçe, keçeden çadır, ip-külah-palto-çizme-eyer-

kepenek-döşek-beşik-serecek-saracak-örtecek, dini kıyafetler ve daha pek çok günlük 

hayatın vazgeçilmez eşyaları yünden yapılarak, yünün hayatımıza kattığı konfor, 

kültürümüzde ve yaşantımızda yer almıştır.   
Son yıllarda küreselleşmenin tüketici alışkanlıklarını reklamlarla önemli ölçüde 

etkilemesi sonucu, suni-endüstriyel ürünler yaşantımızda daha çok yer alır olmuştur.  Sadece 

yün değil, sağlıklı ve doğal olan pek çok geleneksel ürünün gündelik hayatımızdaki 

kullanımı neredeyse ortadan kalkmış, bunların yerini, ucuz, dayanıksız, sağlıksız ve doğayla 

uyumsuz-geçimsiz ürünler almıştır.  Gelişmiş ülkelerin, ekonomik olarak ileri, hayat 

standardı yükselen insan toplulukları ise, bilimsel ve kültürel aydınlanmanın bir yan sonucu 

olarak doğal ürünlerin öneminin yeniden farkına varmışlardır.  Çevre ve insan sağlığı 

yönünden karşılaşılan riskler, çevrenin korunması ve doğal ürünlerle daha konforlu 

yaşayabilme gibi eğilimler, tüketici alışkanlıklarını yeniden doğaya ve doğal olana doğru 

yönlendirmeğe başlamıştır. 
Tekstil vasfı olmayan yünlerin endüstriyel olarak değerlendirilerek binaların yalıtımında 

kullanılmasına ilk olarak 1970'li yıllarda Yeni Zelanda da başlanmış, daha sonra İngiltere ve 

ABD de bu yönde üretime adım atmıştır.  Başlangıçta ağaç evlerde kullanılmağa başlanan 

yünle yalıtım daha sonraları farklı yapım özelliğindeki binalarda, yalıtımın gerektiği her 

yerde kolaylıkla uygulanabilmektedir.   

Yünün ısı, ses-titreşim yalıtımı, nefes alabilirlik, nem ve ateşe dayanıklılık gibi özellikleri 

diğer yalıtkanlardan daha üstündür.  Doğal, yerel, yenilenebilir, sürekli ve çevre dostu bir 

ürün olup, üretimindeki enerji maliyeti son derece düşüktür.  Yangın, mantar, küf, kemirgen 

ve böceklere karşı dayanıklılığı kolaylıkla artırılabilir.  Yangına karşı özel muamele görmüş 
yün yalıtım malzemeleri, uzay ve uçak sanayisinde kullanılmaktadır.  Yünün yerel pazar 

değerine, uygulanan teknoloji ve ülkelerin standartlarına göre saf yün (% 70-60-50) veya bir 

miktar sentetik elyaf (% 30-40-50) katılabilmektedir.  Binalarda bodrumdan çatıya; zemin, 
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tavan, çatı, duvar arası, kat arası, sıcak soğuk tesisat borularının yalıtımı, kısaca enerjinin 

tutulması gereken her yerde kullanılmaya başlanmıştır.  Genellikle 50, 75, 100, 150, 200 mm 

kalınlıklarda ve ideal olarak 25 kg/m³ olarak üretilir [2].  Ucuz bir malzeme olmasının yanı 

sıra, bina maliyetine olumlu etkisi, doğal malzeme olduğu için, kaplama gizleme ihtiyaçları 

da bertaraf edilerek azalır.  Koyun yünü, dönüşümü olan, yeniden kullanılabilir, 

yenilenebilen doğal ve sürekli bir kaynak olup, dünyada koyun olduğu sürece üretimi devam 

edecektir.  

Avrupa Birliği tarafından üstün vasıflı yapı yalıtım malzemesi olarak nitelendirilen koyun 

yünüyle ilgili kalite standartları belirlenmiştir [3][4].  Hali hazırda, İngiltere, İrlanda, Fransa 

ve İtalya’da bina yalıtımı amaçlı koyun yünü üretimi yapılmakta olup her geçen gün arzı ve 

talebi artmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda konut üretimi çok yüksek ivme kazanmış, binalarda enerji 

tasarrufu için yalıtım uygulaması, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği de devreye 

girerek zorunlu hale gelmiştir.  Ancak yalıtımda uygun malzeme seçilmemesi halinde daha 

fazla çevre kirliliği, kaynak israfı ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek riskler 

çoğalmaktadır.  Binalarda yalıtımın önem kazanmasıyla beraber yalıtım malzemesi 

sektörüne yapılan yatırımların artması olumlu bir gelişme olmasına karşın, dışa bağımlı, 

pahalı, hantal teknoloji, çok fazla enerji gerektiren, kaynaklarımızı azaltan ve çevre 

kirlili ğini körükleyici, sonunun ne olacağını tahmin edemeyeceğimiz riskli endüstri dalları 

karşımıza çıkmaktadır. 

Yerli koyun ırklarımızın elde edilen kaba yün (kalınlık ve mukavemetinden dolayı) halı 

kilim imalatı için kullanılmaktadır.  Ülkemizde son 30 yıl içerisinde azalan koyun sayısına 

rağmen halen yılda 60 bin ton civarında koyun yapağısı elde edilmekte olup bunun yaklaşık 

% 10 u yıkanıp yüne dönüştürülerek halı kilim vb. üretiminde, çok az bir kısmı da keçe, 

turistik eşya gibi yerel ürünler olarak değerlendirilmektedir.  Koyun yününün yan 

ürünlerinden olan yağıltı (lanolin), ve kirden (mineraller-vücut salgıları) ise hiç 

yararlanılmamaktadır.  Üretilen yapağının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması, hem 

koyun yetiştiricileri hem ülke ekonomisi yönünden yararlı olacaktır.  Ülkesel küçükbaş 
hayvancılığımızı teşvik edici, et ve süt üretiminin artırılmasına yönelik uygulamalar son 

yıllarda uygulanmaya konulmuş olup, koyun yününün değerlendirilmesi ve ürün çeşitlili ğini 

artırıcı yeni yerel kalkınma faaliyetlerine daha büyük değer katacaktır. 

Bu proje kapsamında kurulacak tesiste kaba kirden arındırıldıktan sonra yıkama hattında 

üzerindeki yağsı maddeler ve ince kir alınan koyun yünü 7 aşamalı yıkama işleminin son 

aşamasında borik asit banyosuna daldırılarak yanmazlık özelliği artırılacaktır. Bu sayede 

yıkanmış yünden üretilecek ısı/ses yalıtım şiltesinin tutuşma sıcaklığı daha da artırılmış 
olacaktır. Ham yapağıdan elde edilen kaba kirin kimyasal içeriği herhangi bir katkı 

yapılmaksızın olduğu gibi peletlenerek kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Sivas 

yöresinden toplanan koyun yapağısından elde edilen kaba kirden üretilen peletlenmiş 
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organik gübre üzerinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılan analizler sonucunda 

kaba kirden elde edilen gübrenin organik gübre olarak kullanılabileceği konusunda olumlu 

rapor verilmiştir. Bu tesiste üretilecek organik gübre hem kimyasal gübre kullanımını 

önleyerek kimyasal gübre kullanımına bağlı olan çevre kirliliğinin önlenmesine katkı 

sağlayacak, hem organik olması ve kimyasal bileşimi itibarıyla besleyici değerinin ideal 

düzeyde olması nedeniyle gıda güvenliğine katkı sağlayacak, hem de çöpe atılan kaba kirin 

ekonomiye kazandırılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katı sağlayacaktır. 

Bu fizibilite raporu; makine tasarımı ve tekstil makinaları konusunda uzmanlığı olan 

Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı (Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı), 

yatırım planlama ve fizibilite analizi konusunda uzmanlığı olan Prof.Dr. Mehmet Aktan 

(Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı), bitki besleme ve gübreler konusunda 

uzmanlığı olan Prof.Dr. Mustafa Harmankaya (Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 

Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı), inşaat malzemeleri ve 

yalıtım malzemeleri konusunda uzmanlığı olan Prof.Dr. Ülkü Sultan Keskin (Konya Teknik 

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 

Malzemeleri Anabilim Dalı), ham lanolin, lanolinin kullanımı ve lanolin rafinasyonu 

konularında uzmanlığı olan Doç.Dr. Mustafa Martı (Konya Teknik Üniversitesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İş ve 

Termodinamik Anabilim Dalı Anabilim Dalı), tekstil makinaları ile yatırım planlama ve 

fizibilite analizi konusunda uzmanlığı olan  Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Reha Botsalı 

(Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı) tarafından hazırlanmıştır. 
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3 Projenin tanımı ve kapsamı 

3.1 Projenin adı, amacı, türü, 

3.1.1 Projenin adı 

Yerli ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi Kapsamında Koyun 

Yününün Değerlendirilerek (Doğal Isı/Ses İzolasyon Şiltesi, Ham Lanolin, Peletlenmiş 
Organik Gübre) Ekonomiye Kazandırılması için Tesis Kurulması 

3.1.2 Projenin genel hedefi ve amacı 

 Koyun yetiştiricilerinin ürettiği yapağıdan ek gelir elde etmesi ve bu sayede koyun 

yetiştiricili ğinin yaygınlaştırılması, Sivas ve çevresindeki illerde yetiştirilen yaklaşık 2 

milyon baş koyundan her yıl yaklaşık 3.650 ton yapağının işlenerek milli ekonomiye 

kazandırılması ve kurulacak yapağı toplama ve işleme tesisleriyle Sivas ve çevresindeki 

illere yeni bir istihdam alanı kazandırılması mümkün olacaktır. 

 

 Proje kapsamında aşağıdaki hedeflerin elde edilmesi amaçlanmaktadır:   

  

 Sivas ve çevre illerdeki koyunlardan elde edilen yapağının değerlendirilememesi 

nedeniyle ciddi ölçüde kaynak israfı söz konusudur. Bu projenin hayata geçirilmesi 

ile, bölgedeki koyun yetiştiricileri için zaruri bir uygulama olan, ancak maliyetini 

kurtarmayan koyun kırkımı bir külfet olmaktan çıkıp, kârlı bir aktiviteye dönüşecek, 

yapağının değerlendirilmesi ile koyunculuktaki kârlılık artacak, milli servetin heba 

olması önlenecek, ülkemiz hayvancılığına yeni bir nefes kazandırılacaktır. 

 Bu yatırımın yapılması ile bölgede ilave istihdam ve yeni ekonomik faaliyetler ortaya 

çıkacaktır. Yapağının kırkımı, toplanması, taşınması, üretim, depolama, satış, 
nakliye, montaj, kalite kontrolü, özel taleplere yönelik üretim, sürekli Ar-Ge 

faaliyetleri gibi alanlarda işgücüne ihtiyaç doğacaktır.  Bu ihtiyaç, beraberinde 

önemli ölçüde ilave istihdama yol açacaktır. Bu yatırım, bölge ekonomisine önemli 

canlılık kazandıracaktır. 

 Bu proje ile Sivas ve çevre illeri bazında elde edilen başarı ülke sathına yayılacak, 

koyun yapağısının ülke bazında etkin değerlendirilmesi konusunda bir çarpan etkisi 

oluşturulacaktır. 

 Bölgede ve ülkemizde üretilen yapağının yüksek katma değerli ürüne 

dönüştürülmesine yönelik bir iyi uygulama örneği oluşturulacak, bu doğrultuda 

koyunlardan elde edilen yapağının ekonomiye etkin biçimde kazandırılması için Ar-

Ge ve tasarım faaliyetleri ortaya çıkacaktır.  

 Bölge için köyden kente ve özellikle de büyük şehirlere göç önemli bir problemdir.  

Hem sahaya hem de endüstriye yönelik bu proje ile koyun yetiştiricili ği daha kârlı 

hale gelecek değerlenen yapağıdan sağlanan ekonomik katkı ile, koyuncuların geliri 
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ve refah seviyesi yükselecek, mevcut işletmelerin devamlılığına ve geliştirilmesine 

katkı sağlanmış olunacaktır.  Koyun yetiştiricili ğinin cazibesi artarak kırsaldaki 

üretim ve yerleşim teşvik edilmiş olacaktır.  

 Yeni tesis ve teknolojiler bölgeye kazandırılmış olacaktır. 

 Yerel kaynaklardan, doğal, sağlıklı, üstün vasıflı, düşük maliyetli, geri dönüşümlü 

kıymetli bir yalıtım malzemesi üretilecektir. 

 Ülkemizde ilk defa endüstriyel ham lanolin imalatı gerçekleştirilecektir. 

 Üstün vasıflı ve tamamen yerli kaynaklardan doğal peletlenmiş organik gübre 

üretilecektir. 

 Ülke çapında benzer işletmelerin kurulmasına örnek teşkil edecek değerli tesisler ve 

imalatlar ortaya konulacaktır. 

 Üretim, kalite ve pazarlamanın beklendiği gibi gerçekleşmesi durumunda, bu sahaya 

özel sektörün de yatırım yapması beklenmektedir.  Ülke çapında işlenmesi gereken 

60.000 ton yapağı bulunmaktadır.  

 Kaliteli yalıtım malzemesine, lanolin ve peletlenmiş organik gübreye dünya çapında 

sürekli ihtiyaç vardır.  Üretilen yüksek standartlı ürünler ihraç edilerek ülkemize 

döviz kazandırılacaktır. 

 Yapağı ve ürünleri konusunda bölgede bilimsel ve teknolojik bir potansiyel teşekkül 

edecek, bölgenin ve ülkenin bilim hayatına ve dünya bilimine katkılar sağlanacaktır. 

3.1.3 Projenin türü 

Bu proje bir kamu yatırımı projesidir. 

 

3.2 Teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, sabit yatırım 
tutarı ve işletme sermayesi ihtiyacı, uygulama süresi 

Bu proje kapsamında üretim binası, yün yıkama hattı, doğal ısı/ses izolasyon şiltesi üretim 

hattı, peletlenmiş organik gübre üretim tesisi ve yıkama suyundan ham lanolin ayrıştırma 

ünitesi kurulacaktır. Tesisin toplam yatırım tutarının 13.893.639,00 TL olması 

beklenmektedir. Tesisin 12 ay içerisinde kurulumunun tamamlanması ve ikinci sene seri 

üretime başlaması planlanmaktadır. Tesisin işletmeye geçiş sermayesi gereksinimi 

1.974.000 TL’dir. Harcama kalemleri detaylı olarak 13. Bölümde irdelenmiştir. 
3.3 Uygulama yeri veya alanı 

Kurulması planlanan tesisin yeri hazır olup Sivas Organize Sanayi Bölgesi 5067 ada 5 

parselde bulunan 16657 m2lik arsa üzerinde kurulması planlanmaktadır. 
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Fabrika binası 7,50 m genişliğinde 12 akstan toplamda 82,50 m uzunluğunda ve 6,50 m 

genişliğinde 4 akstan toplam 26,00 m eninde olmak üzere toplam 2145 m2dir. Bina enine 

bölünmek üzere iki ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılacaktır 

Tesis toplamda 2145 m2 kapalı alana ve yıkanan yünleri sererek doğal yöntemle kurutmak 

için de açıkta yaklaşık 2500 m2 beton zemine sahip olacaktır.  Yün yıkama prosesi sırasında 

oluşan buharın doğal ısı/ses izolasyon şiltesi üretimini olumsuz etkileme olasılığına karşı 
kapalı alan 82,5mx13m boyutlarında birlerinden duvar ile ayrılan iki bölüm şeklinde 

olacaktır. Tesisin binasının ayrıntılı çizimi Şekil 3.2’de verilmiş olup bina projesi Ekler 

bölümünde sunulmuştur.   

 

Şekil 3-2 Tesisin kurulacağı binanın zemin kat planı 

 

Tesis yerleşim planı Şekil 3.3’de verilmiş olup ekler bölümünde de sunulmuştur.  

Şekil 3-1 Tesisin kurulması planlanan arsa (kırmızı ile işaretli alan) 



  

 
7 

 

Şekil 3-3 Tesis yerleşim planı 

 

3.4 Projenin hedef aldığı kitle ve/veya bölge 

Proje girdisi olarak Sivas ve çevresindeki illerdeki koyun üreticilerinin ürettiği yapağılar 

kullanılacağından projede kurulacak tesisin kullanacağı hammadde öncelikle Sivas ve 

çevresindeki illerdeki koyun yetiştiricilerinin yünlerini değerlendirmelerini sağlayacaktır. 

Öte yandan proje çıktıları olan doğal ısı/ses izolasyon şiltesi , ham lanolin ve peletlenmiş 
organik gübre  öncelikle Türkiye pazarında satılacak olsa bile daha sonra bu ürünlerin 

uluslararası pazarda da talep görmesi mümkündür. 

Ayrıca projede kurulması planlanan tesisin başarısı Türkiye’nin diğer bölgelerinde de 

özel sektör ya da kamu müteşebbislerinin benzer tesisler kurmasına yol açabilecektir.  

3.5 Proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü 
kurulu ş 

Kuruluş : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Yasal Statü : Kamu Kuruluşu 

Yürütücü kuruluş : Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
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4 Projenin arka planı 

4.1 Sosyo-ekonomik durum 

ORAN tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi raporunda 

bölgenin sosyal ve ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Aşağıdaki alt 

bölümlerde TR72 bölgesi ve bu bölge içerisinde yer alan Sivas ilinin sosyo-ekonomik 

durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.   
4.1.1 Yüzölçümü 

Türkiye’nin yüzölçümü 780.043 km2 olup TR72 bölgesi Türkiye’nin yüzölçümünün 

%7.5’ini oluşturmaktadır. Kayseri’nin yüzölçümü 16.970 km2, Sivas’ın yüzölçümü 28164 

km2 ve Yozgat’ın yüzölçümü 13690 km2 ’dir. 

4.1.2 İklim ve bitki örtüsü 

TR72 Bölgesinin denize kıyısı olmadığından bölge genelinde karasal iklim 

bulunmaktadır ve bozkır bitki örtüsü hakimdir. Orman açısından fakir olan bu bölgede 

Kayseri’nin yüzölçümünün sadece %6’sında, Sivas’ın yüzölçümünün %10’unda ve 

Yozgat’ın yüzölçümünün %16’sında orman ya da bozulmuş orman bulunmaktadır [4].  

4.1.3 Ulaşım 

Kurulacak tesiste kullanılacak hammadde ve tesisin çıktısı olan son ürünlerin karayolu ve 

demir yolu vasıtası ile taşınması uygun olacağından bölgenin bu iki ulaşım türü yönünden 

erişilebilirli ği incelenmiştir. ORAN tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Mevcut 

Durum Analizi raporunda bölgenin ulaşım altyapısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir: 

Karayolu ulaşımı açısından “Türkiye’de yol hiyerarşisine paralel olarak, Bölgedeki yol 

ağı da devlet yolları, il yolları ve köy yolları olarak ayrılmaktadır. Ankara-Sivas karayolu ile 

Samsun-Kayseri-Mersin karayolları Yozgat'tan geçmektedir. Bu yollar, uluslararası 

taşımacılıkta önemli bir yere sahiptir. Ülkemizden ve Avrupa ülkelerinden Ortadoğu'ya 

yapılan ticaret, bu yolların önemini daha da artırmaktadır. 

Yozgat ili, doğu-batı istikametinde Ankara’dan başlayıp, Sivas ili İmranlı ilçesinden 

sonra, İstanbul’dan başlayıp Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar uzanan E80 Karayolu’na 

birleşen, E88 Karayolu güzergâhı üzerinden bulunmaktadır. Buna ilaveten, güneydoğu-

kuzeybatı istikametinde Ankara-Adana Karayolu’na bağlanan, Kırşehir-Samsun D795 

Karayolu güzergâhında yer almaktadır. 

Sivas ili, doğu-batı istikametinde Ankara’dan başlayıp, İmranlı ilçesinden sonra, 

İstanbul’dan başlayıp Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar uzanan E80 Karayolu’na birleşen, E88 

Karayolu güzergâhı üzerinden bulunmaktadır. Buna ilaveten, güneydoğu istikametinde, 

Kayseri-Adana-Mersin Karayolu güzergâhına ulaşan, D260 Karayolu güzergâhında yer 

almaktadır. 
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Kayseri ili, doğu-batı istikametinde Kırşehir’den gelip Sivas’a devam eden D-260 

karayolu ile Aksaray ve Nevşehir’den gelip Malatya’ya devam eden D-300 Karayolunun 

kesişiminde yer almaktadır. Bu konumuyla il, transit geçişler için de kavşak noktası 

durumundadır.” 

Demiryolu ulaşımı açısından “Bölgede, demiryolu ulaşımının direkt olarak il 

merkezinden sağlanamadığı tek il Yozgat’tır. Bununla birlikte, Türkiye demiryolu ulaşım 

ağı Yozgat il sınırlarından geçmekte olup, il merkezine en yakın istasyon 41 km. mesafedeki 

Yerköy ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca Şefaatli ilçesinde de istasyon mevcuttur. Yapımı 

süren Ankara-Sivas hızlı tren hattı Yozgat ilinden geçmekte, Sorgun Kadışehri-

Akdağmadeni güzergâhını izlemektedir. 

Sivas il merkezi, Yıldızeli, Kangal, Divriği, Şarkışla ve Gemerek ilçeleriyle birlikte, 

Türkiye demiryolları ulaşım ağında yer almaktadır. İl, doğu-batı istikametinde Kapıkule’den 

başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan güzergâh üzerindedir. Yapımı süren Ankara - 

Sivas hızlı tren hattının ilin ulaşılabilirli ğini artırması beklenmektedir. 

Kayseri il merkezi Türkiye demiryolları ulaşım ağında yer almaktadır. İl, doğu-batı 

istikametinde Kapıkule’den başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan güzergâh 

üzerindedir. Bu güzergâh, batıda Yozgat ilinden gelip Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri 

üzerinden doğuda Sivas’a devam etmektedir. İl merkezinin doğusundan güneyde Adana ve 

İskenderun’a ulaşan demiryolu hattı ise, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinden geçmektedir.” 

Yukarıda verilen bölge ulaşım altyapısı bilgilerinden Sivas’ta kurulacak tesisin ürünlerini 

diğer bölgelere gönderme açısından problem yaşamayacağı anlaşılmaktadır. 

4.1.4 Nüfus ve göç 

ORAN tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi “Ekonomi Göstergeleri 2018” ve “2014-2023 

Mevcut Durum Analizi” raporlarında bölgenin nüfus ve göç verileriyle ilgili aşağıdaki 

bilgiler verilmektedir: 

“2018 yılı ADNKS’ye göre; Sivas ili 646.608, Kayseri ili 1.389.680 ve Yozgat ili 424.981 

kişi nüfusa sahip olup, bölge nüfusu Türkiye toplam nüfusunun (82.003.882) %3’ü 

düzeyindedir. Bölge nüfusunda yıllar içinde artış gerçekleşmiş olsa da, Bölge Türkiye nüfus 

artış hızını 1965 yılından sonra yakalayamamış olup, Bölgenin nüfus artış hızı genel olarak 

Türkiye nüfus artış hızının 10 puan altında seyretmiştir. 
Bölgedeki nüfus özellikle 2000’li yıllarda artışını sürdürememiştir ve projeksiyonlarda 

da artışın azalarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İllerin nüfus gelişimleri 

incelendiğinde, Kayseri’nin göç alan il konumundayken, Sivas ve Yozgat’ın ise göç veren 

iller konumunda oldukları görülmektedir. Bölgede, Kayseri ilinde nüfus artış 
göstermekteyken; Sivas ve Yozgat illerinde nüfus özellikle 2000’li yıllardan sonra devamlı 

azalma göstermektedir.” TR72 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi raporunda TÜİK 

verilerine göre TR72 bölgesi nüfus artış hızları aşağıdaki tabloda verilmiş olup, yatırım 
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sonucu kurulacak tesisin bulunduğu Sivas ilinde nüfusun azalma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4-1 TR72 Bölgesi nüfus projeksiyonu 

 

2018 2024 Projeksiyonu 
2012-2024 

Nüfus 
Artı ş Hızı 

Kayseri 1.389.680 1.504.392 %1,5 

Sivas 646.608 669.681 %0,62 

Yozgat 424.981 396.751 %-1,04 

TÜRK İYE 82.003.882 88.380.380 %1,4 

 

4.1.5 Yüksek öğrenim 

Çeşitli fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları ile Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas ili 

için önemli bir potansiyeldir. Her yıl üniversiteye gelen öğrenci sayısındaki yoğunluk da bu 

potansiyelin göstergelerindendir. Ekonomiye katkısı tartışmasız olan Ar-Ge ve yenilikçilikte 

özellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunlarının en büyük katkıyı yaptığı 

düşünüldüğünde, Türkiye’de üniversite eğitiminin yaygınlaştırılmasının gerekliliği 

görülebilir. 22 yaş üstü nüfus için fakülte veya üzeri mezunların oranı Türkiye’de ortalama 

%13,26’dır. İçinde 6 üniversiteyi barındıran Bölge, bu oranda %11,59 ortalama ile Türkiye 

ortalamasının altında kalarak düzey2 bölgeleri arasında 13. Sırada yer almıştır. Kayseri ili 

%12,98 ortalama ile 81 il içinde 14. Sivas ili %11,38 oran ile 36. ve Yozgat ili %7,99 oranı 

ile 76. sırada gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu milli eğitim 

istatistiklerinde okul öncesi eğitim 3-5, 4-5 ve 5 yaşları için incelenmektedir. Bu yaşlarda 

okullaşma oranları Sivas ilinde Türkiye genel ortalamasının altındadır. 

4.1.6 Ekonomik durum 

2018 yılında TR72 bölgesinde kurulan toplam şirket sayısı 2017 yılına göre % 9,39 artış 
ile 1.515 adet olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bir önceki yıla kurulan şirket sayısındaki 

yüzdesel artışta % 27,59 ile Yozgat, sayısal artışta ise 1.075 şirket ile Kayseri birinci 

olmuştur. 2018 yılında TR72’de kurulan şirketlerin sermaye toplamı TL bazında bir önceki 

yıla göre %34,21 artış ile 372.609.837,00 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bir önceki 

yıla göre kurulan şirketlerin sermaye toplamında yüzdesel olarak %43,54 ve parasal olarak 

da toplamda 225.858.710,00 TL gerçekleşme ile Kayseri ilk sırada yer almıştır. 
2018 yılında TR72 bölgesinde kurulan yabacı sermayeli anonim ve limitet şirketlerin 

toplam sayısı 102, toplam sermayesi ise 43.619.210,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018’de 

Kayseri’de kurulan toplam yabancı sermayeli şirket sayısı 83 ve toplam şirket sermayeleri 
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29.199.210,00 TL olmuştur. 2018’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin 

2018’de kurulan toplam şirket sermayesine oranı, Kayseri ilinde % 12,83, Sivas ilinde 

%2,43, Yozgat ilinde ise %18,40 olarak gerçekleşmiştir. 
4.1.6.1 Dünya ve Türkiye ekonomisi beklentileri 

Dünya ekonomileri 2018’i, ABD ile Çin arasında patlak veren ticaret savaşları, Brexit 

gerilimi ve İran’a ambargo gibi gelişmelerin gölgesinde tamamlamıştır. Yılın son çeyreğinde 

açıklanan veriler, küresel ölçekteki jeopolitik belirsizlikler ile birlikte küresel büyümenin 

yavaşladığına dair endişeleri güçlendirmiştir. 
Gelişmekte olan ekonomilerin ise, Fed’in faiz artırımı konusunda yavaş davranacağına 

dair algının güçlenmesinin yaratacağı sermaye akımlarına bel bağladığı görülmektedir. 

Bununla birlikte 2018’de olduğu gibi 2019’da da yüklü dış borç geri dönüşleri bulunan 

gelişmekte olan ekonomilerin finansal piyasalarında, yıl içinde oynaklığın yüksek 

kalabileceği endişesi sürmektedir. 

Türkiye ise özellikle 2018 ikinci yarısından itibaren ekonomide zorlu bir fırtınanın 

ortasında kalmıştır. Kur krizi, yükselen işsizlik ve enflasyon ile birleşince, Türkiye yılın 

üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyüme performansında ciddi kayıplar yaşamıştır. Dünya 

Bankası’ndan Uluslararası Para Fonu’na kadar küresel ekonomiyi yakından takip eden 

kurumlar, Türkiye’nin 2019’da 2018’e göre daha zayıf bir performans sergileyeceğini 

öngörmektedir. Hatta dünya ekonomisi ve sermaye akımlarındaki oynaklık göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin 2019 genelinde daralma riskinin artmış olduğu 

fikri giderek yaygınlık kazanmaktadır(www.kpmg/tr/tr, 2019). 

4.1.6.2 TR72 Bölgesi ekonomik durum 

Türkiye geneli tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), yıllık bazda bir önceki yılsonu değerine 

göre %9,16 artarak 2018 yılı sonunda %20,3 olarak gerçekleşmiştir. TÜFE’nin 

hesaplanmasında her ay 81 il merkezini de kapsayan 225 ilçede bulunan 28.711 işyerinden 

toplam 544.256 adet fiyat derlenmekte ve ayrıca 4.274 kiracı da hesaplamalar kapsamında 

dikkate alınmaktadır. 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşan TR72 bölgesinde ise 2017 yılsonu %11,97 

olarak gerçekleşen TÜFE, 2018 yılı sonunda % 8,63’lük artışla %20,6 olarak gerçekleşerek 

Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır. 
Türkiye genelinde 2017 yılı sonuna göre ana harcama gruplarında en yüksek TÜFE artışı 

% 18,62 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde gerçekleşerek 2018 yılsonu değeri 

%31,36 oldu. Türkiye genelinde 2017 yılı sonuna göre ana harcama gruplarına göre 

TÜFE’de yaşanan en büyük düşüş % 2,27 ile ulaştırma grubunda gerçekleşerek 2018 yılsonu 

değeri %15,97 olmuştur. 

TR72 bölgesinde 2017 yılı sonuna göre ana harcama gruplarında en yüksek TÜFE artışı 
% 19,56 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde gerçekleşerek 2018 yılsonu değeri 
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%32,64 olmuştur. TR72 bölgesinde 2017 yılı sonuna göre ana harcama gruplarında 

TÜFE’de yaşanan en büyük düşüş % 4,09 ile ulaştırma grubunda gerçekleşerek 2018 yılsonu 

değeri %16,07 olmuştur. 

Bölgedeki GSKD’nin sektörel dağılımına göre, tarım sektörünün GSKD içindeki payının 

düşme eğiliminde, sanayi sektörünün konumunu muhafaza etmekte, hizmet sektörünün ise 

artma eğilimindedir. 

4.1.6.3 TR72 Bölgesi firma sayısı 

Kayseri’de 2019 yılı resmi verilerine göre sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 

4.194’tür ve bu işletmelerde çalışan sayısı toplam 88.978’dir. Sivas ilinde 2018 yılı resmi 

verilerine göre sanayi siciline kayıtlı 1.045 sanayi işletmesi bulunmaktadır ve bu 

işletmelerde toplam 17.153 kişi istihdam edilmektedir. Yozgat ilinde 2019 yılı resmi 

verilerine göre sanayi siciline kayıtlı 587 sanayi işletmesi bulunmaktadır ve bu işletmelerde 

toplam 7.333 kişi istihdam edilmektedir. 

4.2 Sektörel ve/veya bölgesel politikalar ve programlar 

4.2.1 Ulusal Plan ve stratejilerle ilişkisi 

Onuncu Kalkınma Planının 101. Maddesinde geçen “tarım-sanayi işbirliği ve 

entegrasyonunun artırılması ihtiyacı devam etmektedir” ifadesiyle 2014-2018 Kalkınma 

Eylem Planının 4.1 Gıda ve Tarım Sektöründe verimlilik ve katma değirin arttırılması başlığı 

altında yer alan “elde edilen ürünlerin katma değer artışı için bölgede işlenmesi, yenilikçi 

uygulamaların bölgeye özgü yaygınlaştırılması” ifadesine projemiz uygundur. 

05.12.2008 de yayınlanan ve önemine binaen sürekli güncellenen Enerji Performans 

Yönetmeliğinin 2023 yılı hedefi, yıllık 4 milyar TL ye ulaşması hedeflenen toplam enerji 

tasarruf potansiyelinin %30 unun binalardan yalıtımla enerji tasarrufu yapılarak 

sağlanabileceği belirtilmektedir.  Yönetmeliğin 28 Nisan 2017 de güncellenen 

kararnamesinde, binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesi zorunluluğu yani eski ve yeni 

binalara yalıtım yapılması ve denetimi tekrar ayrıntılarıyla vurgulanmıştır.  Üretilecek doğal 

ısı/ses izolasyon şiltesi , bu yönergeye uygun vasıfta olacaktır.   

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 2014-2023 Daha Dengeli 

Topyekün Kalkınma, Aralık 2014: (alınan ilgili maddeler) 

4.5.1 Tarım sektöründe yapısal dönüşümün hızlandırılması 

4.5.2 Ekonominin çeşitlendirilmesi ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 

4.5.6. Üretimleri tarım ve hayvancılık ile madencilik sektörlerine dayalı olan, kırsal 

niteliği yüksek ve sanayileşme konusunda mikro denebilecek işletmelere sahip, kalkınmada 

yapısal güçlük yaşayan, çeşitli dezavantajlar nedeniyle potansiyelleri yeterince 

değerlendirilememiş iller Öncelikli Gelişme İlleri kapsamında ele alınmaktadır. İşsizlik, göç, 

nitelikli i şgücünün yetersizliği, eğitim ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler, tarımsal 



  

 
13 

verimliliğin düşüklüğü, kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin azlığı, temel fiziki ve sosyal 

altyapı eksiklikleri, bölge içi sermaye birikiminin sağlanmasında yaşanan sorunlar, Öncelikli 

Gelişme İllerinin temel sorun alanlarıdır. 

4.6.1 Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkânlarının artırılması 502. Tarım 

işletmelerinin verimliliğini ve geliri artırmak üzere, arazi toplulaştırma yatırımları 

yaygınlaştırılacak, başta eğimli tarım arazilerinde olmak üzere uzun ömürlü bitkilerin 

üretimi teşvik edilecek, hayvancılıkta köy bazlı örgütlenme ve etkin ölçekte işletmecilik 

teşvik edilecektir. 

30. Bölgelerin rekabet gücünün artırılması: Bölgelerde öne çıkan sektör ve kümelerin 

etkin kılınması, imalat sanayi yanında turizm gibi hizmetler sektörlerinin de kalkınma 

yönünde harekete geçirilmesi, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve 

bölgelerin kalkınma önceliklerine hizmet edecek yatırımların artırılması, yerel potansiyelin 

değerlendirilerek rekabet gücünün artırılmasında önemlidir. Üniversitelerin; işgücü 

verimliliğini artırmanın yanında, üniversite-iş çevreleri işbirlikleriyle yerel sektörlerin ve 

ekonominin verimliliğine katkı yapması, bu yönde Ar-Ge kapasitesi oluşturarak harekete 

geçirmesi; diğer taraftan, üniversite-toplum bütünleşmesini güçlendirerek sosyal gelişmede 

öncü rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; bölgelerin yenilik ve girişimcilik 

kapasiteleri ile kümelenmenin geliştirilmesi, yatırım imkânlarının analizi, tespiti, tanıtımı ve 

yatırım sürecinin desteklenmesi, turizm potansiyelinin yerel ve bölgesel kalkınma için etkili 

bir şekilde kullanılması, üniversitelerin bulundukları bölgelerle Yönetici Özeti Bölgesel 

Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) bağlantılarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu 

yatay amacın uygulanmasında, farklı özelliklerdeki ve gelişmişlik düzeylerindeki bölgeler 

için uygun araçlar geliştirilmesi esastır. 

52. Bölgelerin gelişmesi ve Türkiye'nin mekânsal organizasyonundaki uzun vadeli 

değişim, sektörel politikalar ve bunların tasarlanma ve uygulanma şekliyle çok yakından 

ili şkilidir. Ülke geneli için geçerli sektörel politikalar farklı bölgelerde veya şehirlerde farklı 

sonuçlar doğurabilmekte, ülkenin ekonomik ve beşeri coğrafyasının değişiminde doğrudan 

etkili olabilmektedir. Eğitim, işgücü ve istihdam, tarım, sanayi ve teknoloji, turizm, KOBİ 
ve girişimcilik, ulaştırma ve çevre gibi temel sektörel politikalar bölgesel gelişme 

amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli etkiye sahiptir. 

367. İşgücü becerisinin geliştirilmesinde (i) nitelikli Ar-Ge personeli, (ii) lisans ve üzeri 

eğitim, (iii) öncelikli sektör ve kümelenmelerin insan kaynakları talebi dikkate alınarak, 

nitelikli i şgücünün yetiştirilmesine öncelik verilecektir. 

474. Becerilerin geliştirilerek iş gücünün niteliği artırılacak ve ekonomiye entegrasyonu 

sağlanacaktır. Öncelikle düşük nitelikli işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak üzere 

emek yoğun sektörlere yönelik mesleki eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

559. Bölgelere küresel pazara mal ve hizmet sunma, yatırım ve nitelikli işgücü çekme 

konusunda ülkemiz dışındaki benzer bölgeler ile aralarında mevcut olan rekabeti kendi 
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lehlerine geliştirmeleri için destek olunacak, ülkemizdeki diğer bölgeler ile işbirliği 

sağlayarak dayanışmacı rekabeti gerçekleştireceklerdir. 

4.2.2 ORAN Bölge Planı ile olan ilişkisi 

TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda bölge için dört eksen olan “Rekabet 

Edebilirlik”, “Sosyal Kalkınma”, “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” ve “Kentsel ve Kırsal 

Altyapı” çerçevesinde bir ilerleme programı belirlenmiştir. Proje kapsamında kurulması 

planlanan tesis bütün bu gelişme eksenleri ile uyumlu ve gelişmeyi destekler niteliktedir. 

Öncelikle kurulması planlanan tesis Türkiye’de yünden doğal ısı/ses izolasyon şiltesi 

üretimi, peletlenmiş organik gübre üretimi ve ham (rafine edilmemiş) lanolin üretiminde 

öncü konumda olacaktır. Muhtemelen tesisin başarılı olması durumunda özel ve kamu 

sektörlerinden başka girişimciler de benzer ürünleri üretmeye başlayacaktır. Öte yandan 

Sivas’ta kurulacak tesis bu alanda bir öncü olduğu için pazar payında önemli bir yer elde 

edecek ve rekabet avantajı oluşturacaktır. 

Diğer yönlerden bakılacak olunursa, kurulacak tesis sağlayacağı iş imkânları sayesinde 

sosyal kalkınmaya destek vereceği gibi, koyun yetiştiricilerinin yünlerini satın alması sebebi 

ile de bölgede, özellikle kırsal kesimde,  küçükbaş hayvan yetiştiricili ğini teşvik edecektir. 

Tesisin belki de en önemli katkısı ise “Çevre ve Enerji” alanında olacaktır. Tesiste doğa 

dostu bir yalıtım malzemesi üretilecektir. Yünden üretilen yalıtım malzemesinin ısı yalıtımı 

konusunda diğer yalıtım malzemelerine göre çok daha başarılıdır. Bu yönü ile proje sadece 

bölge için değil tüm Türkiye’nin enerji tasarrufunda önemli bir rol oynayabilecektir. Ayrıca 

tesiste üretilen organik madde içeriği çok yüksek olan doğal gübre organik tarım için oldukça 

elverişli olup bölge tarımına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. 

4.2.3 Kayseri-Sivas-Yozgat Ar-Ge ve İnovasyon Strateji Belgesi ile ilişkisi 

Proje kapsamında kurulması planlanan tesis yalnız bölge için değil tüm Türkiye açısından 

yenilikçi bir girişim olacaktır. Tesis sayesinde Sivas ve çevresindeki illerde ve belki de tüm 

Türkiye çapında hak ettiği değeri bulamayan koyun yünü yüksek katma değerli ürünlere 

dönüştürülebilecektir. Bu inovasyon için örnek gösterilebilecek bir vaka analizi olacaktır. 

4.3 Kurumsal yapılar ve yasal mevzuat 

Kurulması planlanan tesis Sivas İl Özel İdaresine bağlı bir anonim şirketi bünyesinde 

işletilecektir. Dolayısıyla bu şirket de özel sektördeki diğer şirketler gibi devlet bünyesindeki 

teşvik programlarına başvurabilecek ve ilgili yasal mevzuata tabi olacaktır. 
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4.4 Proje fikrinin kayna ğı ve uygunluğu 

4.4.1 Projenin sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına (politika, 

plan ve programlar) uygunluğu 

Bölüm 4.2.1 Projenin Ulusal Plan ve stratejilerle ilişkisi bölümünde bu konu ile ilgili 

ayrıntılı bilgi verilmiştir. Proje konusu kurulacak tesis bölgeye istihdam ve gelir açısından, 

tüm Türkiye’ye ise enerji tasarrufu ve doğal ve ekolojik  tarımın desteklenmesi açısından 

katkıda bulunacaktır. 

4.4.2 Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle ili şkisi 

Bilindiği kadarıyla söz konusu proje yenilikçi bir proje olup daha önce devlet tarafından 

destek alan benzeri bir proje yapılmamış ya da planlanmamıştır.  Ancak bölgede 2006 

yılından bu yana devam eden Halkelinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi 

kapsamında Sivas, Kayseri ve Yozgat’taki koyun yetiştiricileri daha yüksek standartlara 

sahip ve daha iyi organize olmuş bir çiftçi kitlesini temsil etmektedirler.  Bu projede yer alan 

çiftçilerin, Proje Teknik elemanlarının, Proje Liderlerinin ve Projenin bağlı bulunduğu 

TAGEM ve Tarım ve Orman Bakanlığının, planlanan yapağı işleme tesisinin verimliliği 

yönünde olumlu katkılarının olacağı düşünülmektedir. 

4.4.3 Projenin idarenin stratejik planı ve performans programına 

uygunluğu 

Yürütücü kuruluş olan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgenin tarım faaliyetlerinin 

gelişmesi ve kontrol edilmesi amacıyla hizmet veren bir kamu kuruluşudur. Bu proje hem 

küçükbaş hayvancılığı özendirecek, hem ziraat yapan üreticiler için yüksek kaliteli organik 

gübre sunacak hem de bölgenin gelirini artıracaktır. Dolayısıyla proje pek çok yönden 

idarenin stratejik planı ve performans programına uygunluk göstermektedir. 

4.4.4 Proje fikrinin ortaya çıkı şı 
Sivas Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar, Sivas ve çevre illerdeki koyun 

yetiştiricilerinin gelişimini sağlamak ve aynı zamanda şu an neredeyse bölgede atıl olan 

yünün katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesini sağlamak için söz konusu tesisin 

açılması fikrini ortaya çıkarmıştır. 
4.4.5 Projeyle çıktılarıyla ilgili bilimsel veriler 

Koyun yünü, nano ölçekteki özellikleri itibarıyla akıllı liflerden oluşmaktadır. Koyun 

yünü, taşıdığı üstün özellikleriyle, dünyanın en kaliteli yalıtım malzemelerinden biridir. 

Yün, gelişmiş ülkelerde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek tüketicilerin sağlık, 

doğallık gibi sebeplerle daha fazla tercih ettiği, geniş kullanım alanı kazanmış bir 

materyaldir. Yün yanmaz, yangından korur, bulunduğu ortamdaki nemi ve ısıyı, ayrıca ses 

dalgalarını regüle eder. Çevre ve insan sağlığına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Yün ve diğer 

yapağı yan ürünleri üretilirken sarfedilen enerji ve kimyasal maddelerin miktarı daha az ve 
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tehlikesizdir. Yün ve ürünleri, aynı kategorideki benzer amaçlı diğer malzemelerle 

karşılaştırıldığında, çevre kirliliği oluşturmama, kaynak israfını önleme ve insan sağlığına 

yönelik tehdit ve riskler çıkarmama gibi önemli avantajlara sahiptir.  Koyun yününde insan 

sağlığına ve çevreye zararlı hiçbir özellik yoktur, tam tersine yaşanabilir ortamlarda refah ve 

konforu, sağlık ve hijyeni artırıcı, eşsiz, olumlu etkileri vardır.  Doğal olarak, koyunlar 

tarafından sürekli üretilmektedir.  Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon koyundan 60.000 

ton yapağı elde edilmekte ancak yeterince değerlendirilemediği için, ortaya çıkan yüksek 

meblağdaki ekonomik kayıpların yanı sıra kullanılmayan yüksek hacimli organik madde 

olarak, birikiminden çevrenin olumsuz etkilenmesi boyutuna ulaşmıştır.  Tarih ve 

kültürümüzde geleneksel olarak günlük hayatın vazgeçilmez eşyaları yünden yapılarak, 

yünün hayatımıza kattığı konfor, kültürümüzde ve yaşantımızda yer almıştır Ancak, yakın 

zamanlarda ülkemizde bir yün krizi yaşanmış ve yün hayatımızdan neredeyse tamamen 

çıkmıştır.  Hâlbuki yapağıdan elde edilen ürünlere ülkemizde önemli ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yapağıdan yün, lanolin ve organik bitki besleyici (fertilizer, gübre) elde edilme imkânı 

bulunmaktadır.  Yapağı yıkanıp taraklanarak % 50 si yün, % 8-10 u lanolin, % 40 ı ise kir 

(doğal bitki besleyici) olarak ayrılmaktadır.   
Yün; gerek tekstil, gerek yalıtım gerekse mukavemet artırıcı malzeme olarak yaşantımıza 

farklı yönlerden katılmaktadır. Yünün incelik, ondülasyon, boya tutma gibi özelliklerine 

göre fiyatı ülkemizde ₺1-5 , dünya piyasalarında ise $2-20 arasında değişmektedir.  Yerli 

koyunlarımızın yünü, tekstil lifi olarak yüksek değere sahip değildir, daha ziyade halı, keçe, 

yalıtım malzemesi gibi ürünlerin üretilmesi için elverişlidir.   

Bazı yerli koyun ırklarımıza ait yapağı ve lanolin miktarları Selçuk Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. E. S. Polat’ın bir çalışmasında elde ettiği verilere göre aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur.  Tabloda 6.sütunda yer alan bölgede yoğun olarak yetiştirilen Kangal 

Akkaraman ırkı koyunlara ait, koyun başına % 8.83 oranla, 182.3 gram ham lanolin elde 

edilebiliyor oluşu dikkat çekicidir.  
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Tablo 4-2 Koyun türüne göre lanolin oranları 

  Akkaraman  Dağlıç Herik  İvesi 
Kangal 

Akkaraman  
Merinos Norduz 

Yapağı kg 1,9 2,09 2,35 2,56 2,07 2,96 2,46 

Lanolin %  7,53 8,48 6,77 7,39 8,83 10,6 7,4 

Lanolin 
g/koyun 

141,3 173,29 156,44 186,01 182,29 314,71 182,61 

 

Lanolin , yapağıdaki yağıltıdan elde edilen bir farmakoloji, kozmetik ve otomotiv 

endüstrisi ana maddesi olup, ülkemizin ihtiyacı olan bu madde, ithalatla karşılanmaktadır. 

Ülkemizde yüzden fazla firma lanolin ithal etmekte olup Trade Map verilerine göre 

ülkemizdeki lanolin ithalatçısı firmaların listesi Ekler bölümünde verilmiştir. Trade Map 

verilerine göre ülkemizin 2018 yılı “Yün yağı ve bunlardan elde edilen Türevsel Yağsı 

Maddeler (lanolin dâhil)” ithalatı 143 ton olup parasal değeri 1.511.000 dolardır.  TÜİK 

verilerine göre ise 2018 yılında ülkemizin “Lanolin” ithalatı 111.688 kg olup parasal değeri 

1.013.741 dolardır.  İthalatı yapılan lanolin ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılabilecek 

kalitede rafine lanolindir. Kurulacak tesisten elde edilecek lanolin ham lanolin olup ilaç ve 

kozmetik sanayiinde kullanılabilecek lanolin elde etmek üzere rafinasyonu gereklidir. Bu 

verilerle ilgili raporlar Ekler Bölümünde verilmiştir. Yukarıdaki verilere göre, kurulacak 

tesis ülkemizin ham lanolin ihtiyacının tümünü karşılayabilecektir. Diğer yandan Gazi 

Üniversitesi bünyesinde ham lanolinin rafinasyonunu gerçekleştirecek bir  bir pilot tesis 

kurulmakta olup Gazi Üniversitesi veya başka bir üniversite ile Ar-Ge işbirliği yapılarak 

ülkemizde ilk kez lanolin rafinasyonu yapacak bir tesisin kurulması mümkün görülmektedir. 

Günümüzde insanlar tarafından kullanılan lanolinin çok büyük bir kısmı yünü için 

yetiştirilen koyunlardan elde edilmektedir. Aynı zamanda yün yağı (wool grease/wool fat) 

veya yün mumu (wool wax) olarak da isimlendirilen lanolin, yünlü hayvanların yağ 

bezlerinden salgılanır [5]. Hidrofobik yapıya sahip olan yün yağı salgılandıktan sonra deri 

üstünde kalır ve gerek deriyi gerekse de vücudu korur. Literatür raporlarına göre ham lanolin 

yüzdesi koyun türüne bağlı olarak yapağının ağırlıkça %5-25’ine tekabül etmekteve bir 

koyun yapağından 250-300 mL hacimlere kadar ham yün yağı elde edilebilmektedir [6]. 

Endüstriyel yün yıkama sürecinin ilk basamaklarında elden edilen ve yaklaşık 40°C’de 

eriyen mumsu yapıdaki yoğunlaşmış (konsantre) ham lanolin karışımına, trigliserit ve 

gliserol içermemesi sebebiyle kimyasal olarak yağsı yapı (genellikle C6-C22) demek yerine 
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mumsu yapı (genellikle C16-C30) denmesi daha doğru olsa da gerek endüstride gerekse de 

halk dilinde yerleşmiş ismi yün yağıdır.  

İnsanoğlu yüz yılı aşkın bir süredir koyun yününden yün yağını elde etmektedir. İlk üretim 

çalışmaları 1882’lere kadar uzanmaktadır. Yapağının yıkanması sırasında ortaya çıkan 

lanolin daha sonra çeşitli süreçlerin izlenmesi suretiyle kullanılması hedeflenen sektörel 

istekleri karşılayacak forma ulaştırılır veya türevlerine dönüştürülür [7]. En değerli ve 

popüler kullanım alanlarının kişisel bakım ve sağlık ürünleri olduğu bilinse de lanolinin 

endüstride pek çok uygulamada çok geniş kullanım alanı bulunmaktadır.  

Yün yağının içeriğindeki esterlerin ve diğer bileşiklerin spesifik olarak ayrımı gerek 

laboratuvar ölçekli akademik çalışmalar gerekse de büyük ölçekli endüstriler için çok zor 

olup literatürde buna dair araştırmalar yok denecek kadar az veya çok maliyetli olmuştur 

[8,9]. Fakat lanolin içindeki pek çok kimyasalın yapısı çeşitli analiz yöntemleri ile 

belirlenmiştir. Buna karşın içerikteki bileşen sayısının fazlalığı sebebiyle spesifik bileşen 

ismi yerine benzer özellikleri olan bileşenlerin gruplandırılması yoluyla analizlerin 

raporlandırılması yoluna gidilmiştir. Buna göre büyük bir kısmı yağ asitlerin oluşan yün yağı 

içindeki bileşenlerin genellikle a) normal b) izo- c) anteizo- ve d) hidroksi-asit formunda 

oldukları tespit edilmiştir. Aşağıda palmitik asidin normal, izo-, antezio- ve hidroksi- 

formlarına ait kimyasal yapıları Şekil 4-1’de verilmiştir. Doğal olarak ortaya çıkan veya 

salgılanan pek çok ester, suda çözünmeyen alkol ve yüksek moleküllü yağ asidi içeren bu 

çok kompleks karışımın fiziksel özellikleri Tablo 4-3’te  paylaşılmıştır.    
Endüstride lanolin kullanımına dair genel eğilim, pek çok kimyasal sınıftan bileşen içeren 

bu karışımın uygulamalarda kullanılabilir özelliklere (koku, renk, viskozite, yoğunluk vb.) 

ulaştırılıp bir karışım halinde veya çeşitli prosesler aracılığı ile türevlerine dönüştürülerek 

kullanılması olmuştur [10,11]. Rogers ve Mayhew’e [10] göre yün yağının rafine edilmesi 

sonucunda 60 dan fazla alifatik mono alkol ve yaklaşık 180 adet yağ asidi türü ortaya 

çıkmıştır (Tablo 4-4) 

Kir  diye adlandırılan yapağıdan ayrıştırılan kısım, yapısında bulunan doğal elementler, 

vücut salgıları ve lif partikülleriyle hem organik besin hem de topraktaki nemi tutma 

özellikleri sayesinde doğal bitki besleyici özelliğine sahip, değerli bir fertilizer maddedir.  

Basınç altında sıkıştırılarak pelet formunda üretilmekte ve  €5/kg’a kadar değer bulmaktadır.   
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Tablo 4-3 Yün yağının fiziksel özellikleri , Kaynaklar [9,10] 

Fiziksel Özellik 
Renk 

Özgül Ağırlık 
Refraktif İndeks 
Erime Noktası 

Serbest Asit İçeriği 
Serbest Alkol İçeriği 
İyot Değeri (Wijs) 
Sabunlaşma Değeri 

Yağ Asidi Oranı 

 Yaklaşık İçerik Değeri 
Değer 

Sarımsı soluk kahverengi 
0,94-0,97 

1.48 
35-40°C 
%4-10 
%1-3 
15-30 
95-120 

Yün Yağı Asitleri  
(n-Asitler, İzo-asitler, Anteizo-
asitler, alfa-hidroksi-n-asitler, 

alfa-hidroksi-iso-asitler 

%50-55 40-45°C 
İyot Değeri 10-20 

Ortalama Molekül Ağırlığı 330 g/mol 

Yün Yağı Alkolleri 
(Alifatik Alkoller, Steroller, 

İzokolesteroller) 

Erime Noktası 55-65°C 
İyot Değeri 70-80 

Ortalama Molekül Ağırlığı 370 g/mol 

Şekil 4-1 Yağ asitlerinin yapısı, Kaynak [7] 
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Tablo 4-4 Rafine edilmiş lanolin içindeki alkollerin ve yağ asitlerinin özellikleri (Kaynak [12]) 

Lanolin alkolleri Tanımlanan 
sayı 

İçerik (%) Karbon 
uzunluğu 

Temel kısmın karbon 
uzunluğu 

Alifatik Mono Alkoller 
Normal 16 1,6 C14-34 C24,C26 
İzo 11 6,5 C14-36 C20,C22,C26 

Anteizo 11 9,0 C17-35 C21,C25,C27 
Alifatik 1,2 diyoller 

Normal 
 

14 
 

0,4 
 

C12-C2 
 

C16,C18,C20 
İzo 9 5,9 C14-C3 C18,C20,C22,C24 

Anteizo 8 2,4 C15-C29 C21-C23 
Toplam Alifatik 

Alkoller 
69 25,8   

C27 Steroller 
Kolesterol  38   

Dihidrokolesterol  Çok az   
Kolesta-3,5-dien-7-on  3,6  C27 
C30 trimetil Steroller     

Lanosterol  14,8   
Dihidrolanosterol  10,3   

3-Hidroksilanosta-8-
en-7-on 

 1,6  C30 

Hidrokarbonlar  5,9   
Toplam 

sabunlaşmayan 
maddeler 

 100   

Hidroksi-Olmayan Yağ Asitleri 
Normal 27 12,1 C8-C38 C14,C16,C24,C26 
İzo 17 22,1 C8-C40 C14,C16,C18,C20,C26 

Anteizo 18 26,3 C7-C41 C15,C19,C21,C25,C27 
Hidroksi-Yağ Asitleri 

Normal 23 21,8 C10-C32 C16 
İzo 12 4,5 C12-C34 C18,C24 

Anteizo 12 0,8 C11-C33 C23,C25 
Hidroksi-Yağ Asitleri 

Normal 14 3,0 C22-C36 C30,C32 
İzo 8 0,8 C22-C36 C30,C32 

Anteizo 7 1,3 C23-C35 C25,C31 
Toplam 138    

Doymamış Yağ 
Asitleri 

42 2,1  C16,C18 

Polihidroksi Yağ 
Asitleri 

 4,7   

Toplam Yağ Asitleri 180 99,5   

 

Yaygın olarak kullanılan yalıtım malzemeleri (keten, cam yünü, EPS) ile koyun yününü 

mukayese ettiğimizde, koyun yününün  ısı yalıtımı yönünden en iyi (ısıl iletkenliği en 

küçük), ömür yönünden en iyi, yangın direnci yönünden cam yününden sonra en iyi ancak 

keten ile aynı, nem geçirme direnci yönünden keten ve cam yünü ile aynı, nem çekme 

kapasitesi yönünden diğerlerine göre en fazla nem çekme kapasitesine sahiptir. Doğal koyun 
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yünü nem çekme özelliği en yüksek yalıtım malzemesi olup bu özelliği nedeniyle bir çok 

uygulamada tercih edilebileceği düşünülmektedir. Diğer yandan otel, yurt,  rezidans, işyeri 

vb. binalarda kullanılan inşaat malzemelerinin tutuşma sıcaklığının yüksek olması, yanmaya 

karşı dayanıklı olması zorunludur. Bu nedenle, üretilmesi planlanan doğal yünden mamul 

izolasyon şiltesinin bu tür binalarda cam yününden sonra tercih edilecek tek malzeme olduğu 

görülmektedir.  Diğer yandan, ucuzluğu ve uygulama kolaylığı nedeniyle günümüzde ses ve 

ısı izolasyonunda yoğun olarak kullanılan genleştirilmi ş polistren kanserojen etkisi olması 

nedeniyle giderek itibar kaybetmektedir. Doğal malzeme kullanımının giderek yaygınlaştığı 

günümüzde doğal koyun yününün önemli bir pazar potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Bu 

amaçla, üretilecek doğal yünden mamül ses/ısı izolasyon şiltesi için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Birim Fiyat Listesine alınması bu ürünün Pazar hızla nüfuz etmesine önemli katkı 

sağlayabilecektir. 

Tablo 4-5’de doğal koyun yününün yaygın olarak kullanılan diğer yalıtım malzemeleri 

ile mukayesesini yapmayı sağlayacak sayısal bilgiler verilmiştir.   
 

Tablo 4-5 Yaygın kullanılan yalıtım malzemelerinin önemli özelliklerinin mukayesesi  

(İletkenlik değeri, λ; Watts per meter Kelvin, düşük iletkenlik değeri daha yüksek yalıtkanlık demektir. Buhar 
direnç katsayısı; havanın buhar difüzyon direnç katsayısı 1µ kabul edilmiştir. Nem çekme kapasitesi %; 
ortamdaki bağıl nemi tutabilme katsayısıdır.) 

Malzeme Higroskopik 
(Nem 

Çekme) 
kapasitesi 
[%ağırlık] 

Yoğunluk 
[kg/m3] 

Isıl 
İletkenlik 
[W/mK] 

Nem 
Geçirme 
Direnci 

µ 
faktörü 

Ömür 
[Yıl] 

Yangın 
Direnci 
Sınıfı 

DIN 4102 

Tutuşma 
noktası 

[°C] 

Özgül Isı 
kapasitan

sı 
[J/kgK] 

Koyun Yünü 
33 25 0.033 

1-2* 
4-5**  

>100 B2 600 1720 

Keten 20 32 0.040 1-2 100 B2 570 1550 
Cam Yünü <0.1 22 0.034 1-2 100 A1 600 799 
EPS 
(Genleştirilmi ş 
Polistren) 

1.1 15 0.040 20-90 70 B1 360 1500 

* Sheep Wool Insulation Ltd., Ireland (DIN 52615),  ** Doschawol, the Netherlands (DIN 52615) 

 

Koyun yününün yalıtım malzemesi olarak kullanılması ile ilgili olarak Kaynak [13,14]’de 
ayrıntılı bilgi bulunabilir.  

Yanmazlık sınıfı akredite laboratuvarlarının DIN 4102’ye göre yapacağı testler 

sonucunda A1,A2, B1,B2,B3 ve C olarak tespit edilebilir. A1 ve A2 yanmazlık sınıfları taş 
yünü, mineral yünler ve cam yünleri için geçerli olan sınıflardır. Yanmazlık sınıfında A 

kategorisi “Alev Almaz” olarak değerlendirilmektedir. Alev almaz malzemeler ateş kaynağı 

uzaklaştırılmasa dahi hiçbir şekilde alevi üzerinde yürütmemektedir. B1 sınıfı zor alevlenici, 

B2 sınıfı normal alevlenici, B3 sınıfı kolay alevlenicidir. B1 ve B2 sınıfı malzemeler alev 

tutulduğunda yanmaya başlar, alev kaynağı uzaklaştırıldığında kendiliğinden söner. Koyun 

yününün borik asitle işleme tutulması sonucunda tutuşma sıcaklığı ve yangın direncinde 



  

 
22 

önemli iyileşme olduğu bilinmektedir. Koyun yününün yangına dayanım direncini artırmak 

bir Ar-Ge konusu olarak ele alınabilir. 

Sivas yöresinden temin edilen ham yapağıdan alınan kaba kir numuneleri Denizli’de yerleşik 

bir peletleme tesisi üreticisi tarafından deneme üretimine tabi tutularak peletlenmiştir. Kaba 

kirin peletlenmesinde hiçbir sorun yaşanmamıştır. Peletlenen ürünlerden alınan numune, 

organik gübre olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek üzere analizler yapılması için 

Selçuk Üniversitesi Toprak Gübre Bitki Besleme Araştırma Laboratuvarına gönderilmiştir.  
Anılan laboratuvarın verdiği rapor Ekler Bölümünde sunulmuştur. Peletlenmiş organik 

gübre numunelerine ait analiz sonucu Tablo 4-6’da verilmiştir. Sivas yöresinden toplanan 

koyun yapağısından elde edilen kaba kirden üretilen peletlenmiş organik gübre üzerinde 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılan analizler sonucunda kaba kirden elde edilen 

gübrenin organik gübre olarak kullanılabileceği konusunda olumlu rapor verilmiştir. 
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Tablo 4-6 Peletlenmiş organik gübre numunelerine ait Selçuk Üniversitesi Toprak Gübre Bitki 
Besleme Araştırma Laboratuvarında elde edilen analiz sonuçları 

Örnek/Element Birim  Analiz Sonuçları  
pH  10,15 
EC ms/cm 5,10 
Nem % 6,43 
Toplam Organik Madde % 81,20 
Suda Çözünür Ca % 0,42 
Suda Çözünür K % 2,90 
Suda Çözünür P mg/kg 427,00 
Suda Çözünür B mg/kg 7,20 
Suda Çözünür Cu mg/kg 6,00 
Suda Çözünür Fe mg/kg 286,00 
Suda Çözünür Zn mglkg 24,00 
Suda Çözünür Mn mgikg 383,00 
Toplam N % 10,50 
Toplam Ca % 2,35 
Toplam K % 7,70 
Toplam P % 0,17 
Toplam B mg/kg 36,40 
Toplam Cu mg/kg 44,80 
Toplam Fe % 0,41 
Toplam Mn % 0,22 
Toplam Zn mg/kg 247,00 

Elde edilen analiz sonuçların göre ham yapağıdan elde edilen kaba kirin her hangi bir katkı 

kullanmadan peletlenmesi ile üretilen peletlenmiş organik gübre organik madde içeriği 

yönünden oldukça zengin olup her hangi bir katkı kullanılmasına gerek olmaksızın organik 

gübre olarak kullanıma uygun bulunmuştur. Üretilen numunelerde toplam organik madde 

oranı %81,20 olup K, P, Cu, Fe, Mn, Zn yönünden oldukça zengin bulunmuştur. Tesis 

faaliyete geçtikten sonra piyasanın talepleri doğrultusunda yapağıdan elde edilen kaba kire 

kullanım amacına uygunluk sağlayacak şekilde zenginleştirme yapılarak özel amaçlı organik 

gübre üretilmesi mümkündür. 
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5 Projenin gerekçesi 

5.1 Ulusal ve bölgesel düzeyde talep analizi 

Bu bölümde kurulması planlanan tesiste üretilecek ürünlerin talebini etkileyen faktörler 

tartışılmakta ve verilerle analiz yapılmaktadır. 

5.1.1 Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler 

Bu projede talebi iki ayrı boyutta incelemek mümkündür. Birinci boyutta koyun 

yetiştiricilerinin ürettiği yünü değerlendirebilmek için alıcı kurum bulma talebini 

inceleyebiliriz. Şekil 5-1’de görüldüğü üzere 2010 yılından bu yana koyun üretimi bir 

büyüme eğilimi göstermektedir. Öte yandan yapılan anket sonuçlarında koyun 

yetiştiricilerinin üretilen yünleri çok düşük fiyatlarla sattıkları gözlemlenmiştir. Buna göre 

Türkiye’de koyun yetiştiricili ğinin teşvik edilmesi ve üretilen yünlerin israf olmaması için 

yünü katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecek tesislere ihtiyaç vardır. 

 

Şekil 5-1 Türkiye'de yıllara göre koyun sayısı 

Talebin ikinci boyutunu ise kurulması planlanan tesiste üretilecek ürünler kapsamında 

inceleyebiliriz. Bu tesiste koyun yününden doğal ısı/ses izolasyon şiltesi, ham lanolin ve 

peletlenmiş organik gübre (bitki besini) üretilecektir. Bu ürünler sırasıyla inşaat, kimya ve 

tarım alanında kullanılmakta olup bu ürünlerle ilgili talebin ayrıntıları bir sonraki bölümde 

tartışılmaktadır. 
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5.1.2 Talebin geçmişteki büyüme eğilimi 

Kurulması planlanan tesiste üretilmesi planlanan ana ürün yalıtım malzemesi olarak 

kullanılacak olan keçe olacaktır. İzolasyon malzemesi olarak keçenin kullanımı pek çok 

alanda mümkündür. Örnek olarak Şekil 5-2’de yünden üretilen doğal ısı/ses izolasyon 

şiltesinin ısı ve ses yalıtımı sağlayarak toplantı odalarında dekorasyon malzemesi olarak 

kullanılması için bir örnek gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öte yandan doğal ısı/ses izolasyon şiltesinin asıl kullanım alanının inşaat sektörü olması 

beklenmektedir. Her ne kadar 2019 yılı itibariyle Türkiye’deki inşaat sektörü geçmiş yıllara 

göre duraklama gösterse de günümüzde enerji tasarrufu ve kanuni zorunluluklar nedeniyle 

binalarda ısı yalıtımı yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ek olarak günümüzdeki yeşil üretim 

akımı ile koyun yününden üretilen doğal ısı/ses izolasyon şiltesi  yünün doğal olması 

sebebiyle birebir örtüşmektedir. Ayrıca yurt dışında üretilen yün yalıtım malzemelerinin 

fiyatı göz önüne alınınca kurulması planlana tesiste çok daha düşük maliyetle üretilebilecek 

yün yalıtım malzemelerinin Türkiye’de ve yurt dışında iyi bir pazarlama stratejisi ile yok 

satması mümkündür. 

 

Şekil 5-2 Yünden toplantı salonları için üretilen yalıtım kaplama malzemesi 
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Proje kapsamında kurulacak tesisteki bir diğer üretilecek ürün de ham lanolin olacaktır.  

Endüstride iki tür lanolin bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarımsı renkte ve %30 nem 

içermesine karşın suda çözünmeyen fakat kloroform ve eterde çözünene “sulu lanolin”dir. 

Lanolinin endüstrideki diğer formu ise “susuz lanolin” olup yarı katı halde ve sarımtırak 

renktedir. Bu da çeşitli organik çözücülerde ve sıcak alkolde çözünür. 

www.trademap.org kayıtlarına göre ülkemizde 100 ü aşkın firmanın lanolin ithal ettiği 

tespit edilmiştir. Hatta bunlardan bazılarının iç piyasanın ve çevre ülkelerdeki lanolin 

ihtiyacının karşılanması amacıyla büyük hacimlerde lanolin ithalatı gerçekleştirdiği bilgisine 

ulaşılmıştır. Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında bu firmaların bazıları ile görüşülmüş 
ve lanolinin ülkemizde üretilmesi hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Bu şirketler bundan 

mutluluk duyacaklarını ve üretimin ülkemizde gerçekleşmesi durumunda ithal ürün yerine 

yerli alternatifini tercih edecekleri bilgisini paylaşmışlardır. Dolayısıyla kurulması planlanan 

tesisteki üretilecek lanolini ham halde satmak planlanmaktadır. Öte yandan ham haldeki 

lanolini son tüketicinin kullanımına uygun hale getirip direk olarak çok daha yüksek fiyatla 

pazara sunmak fikri de başka bir araştırma projesine kapı açabilir.   

Kurulması planlanan tesiste üretilecek olan üçüncü ürün: peletlenmiş organik gübredir 

(bitki besini). TÜİK verilerine göre Şekil 5-3 incelendiğinde Türkiye’deki gübre tüketimi 

yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte hafif bir artış eğilimindedir. Yalnız tesiste 

üretilmesi planlanan peletlenmiş organik gübre  tamamı ile doğal olacağından ekolojik ve 

organik  tarıma uygun olacaktır. Fizibilite çalışmamız sırasında yapılan kimyasal analizler 

de yünden üretilmesi planlanan bu gübrenin bileşenler açısından çok zengin olduğunu ve 

herhangi bir kimyasal malzeme eklenmesine gerek olmadığını göstermektedir. Şekil 5-4 ve 

Şekil 5-5’te verilen TÜİK istatistiklerine göre de 2010 yılından beri yıllara göre organik 

üretim yapan çiftçi sayısı her yıl bir önceki yıla göre artmakta, aynı şekilde organik tarım 

yapılan arazi alanı da büyüme eğilimindedir. Bu da tesiste üretilmesi planlanan peletlenmiş 
organik gübrenin  iyi bir pazarlama ve fiyat stratejisi ile tarım alanında rağbet göreceğini 

göstermektedir. 
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Şekil 5-3 Türkiye'de yıllara göre gübre tüketimi  (Ton) 

 

 

 

 

Şekil 5-4 Türkiye'de yıllara göre organik tarım yapan çiftçi sayısı 
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Şekil 5-5 Yıllara göre organik tarım yapılan hektar sayısı 

 

5.1.3 Mevcut talep düzeyi hakkındaki bilgiler 

Bir önceki bölümde bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Planlanan tesiste üretilen 

ürünler için mevcut durumda talep hazır olup iyi bir pazarlama stratejisi ile ürünler rahatlıkla 

satılabilir. 

5.1.4 Mevcut kapasite ve geçmiş yıllarda kapasite kullanım oranı 

Türkiye’de şu an yünden doğal ısı/ses izolasyon şiltesi üretilmemekte olup ülkemizin bu 

alanda üretim kapasitesi yoktur. Aynı şekilde basında koyun yününden ham lanolin ve 

Peletlenmiş gübre üretildiğine dair birkaç habere rastlanmış olsa da araştırmalarımız 

sonunda söz konusu haberlerde geçen tesisler bulunamamıştır. Dolayısıyla şu an ülkemizde 

ham lanolin ve koyun yününden peletlenmiş organik gübre üretimi kapasiteleri de neredeyse 

0’a yakındır denilebilir. 

5.1.5 Anket sonuçları 

Sivas İli Koyun Yetiştiricileri Yapağı Üretim ve Değerlendirme Durum Tespit Anketi” 

başlığı altında 226 koyun yetiştiricisi ile anket yapılmıştır. Anketler Sivas İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü’nün Sivas ili bünyesinde bulunan ilçe şubelerince koyun yetiştiricilerine 

dağıtılmıştır. Yetiştiricilere memnuniyet düzeyleri, elde ettikleri gelirleri, kırkımı nasıl 

yaptıkları, yapağıyı ne yaptıkları ve bu konuda ne tür hizmet bekledikleri yönünde sorular 

yöneltilmiştir. Anket sonucunda ortaya çıkan nicel ve nitel bulgular aşağıdaki maddelerde 

sunulmuştur. Anket ile ilgili detaylar Ekler bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. İlçelerde 

ankete katılımcı sayıları aşağıdaki figürde belirtilmiştir:  
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Şekil 5-6 İlçelerde ankete cevap verenlerin dağılımı 

  

5.1.5.1 Nicel Bulgular 

“Kaç yıldır koyun yetiştiricili ği yapıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ağırlıklı 

olarak “dedelerinden beri”, 100 yıldır, 50 yıldır gibi cevaplardan oluşmaktadır. 

“ İşletmenizde kaç adet koyun var?” sorusuna verilen yanıtlar 40 ile 1500 arasında 

değişmekle beraber, 400-700 arasında yoğunlaşmaktadır. “Kırkımcılara kırkım hizmeti için 

koyun boşuna ne kadar ödüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar 3,5 TL ile 7 TL arasında 

değişmekte, ancak çoğunlukla 4 TL ile 7 TL arasında bulunmaktadır veya “kendim 

yapıyorum” şeklindedir. “Ürettiğiniz yapağıyı kaç liraya satıyorsunuz?” sorusuna verilen 

yanıtlar 0,5TL ile 6 TL arasında değişmekle beraber, çoğu yetiştirici alıcı bulamadığı için 

yapağının çöpe gittiğini, satabilenlerin ise genellikle 0,5 TL ile 2 TL arasında fiyat belirttiği 

görülmektedir. 

 

5.1.5.2 Nitel Bulgular 

Yetiştiricilerin %96 gibi yüksek bir oranı “Koyun yetiştiricili ği yapmaktan memnun 

musunuz?” sorusuna evet cevabı vermiştir: 
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Şekil 5-7 Koyun yetiştiricili ği memnuniyet oranları 

“Koyun yetiştiricili ğinden beklediğiniz geliri elde edebiliyor musunuz?” sorusuna 

%72,1 evet, %27,9 hayır cevabı verilmiştir: 

 

Şekil 5-8 Koyun yetiştiricili ği gelir beklentisi oranları 

 Bu cevaplar yetiştiricilerin yaptıkları işten genelde memnun olduklarını ve bu işin 

mevcut şartlarda sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. 

“Yetiştirdiğiniz küçükbaş hayvanların yapağısını kendiniz mi kırkıyorsunuz?” sorusuna 

%42,5 evet, %57,1 hayır cevabı verilmiştir: 
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Şekil 5-9 Koyun kırkımını kendi yapan yetiştiricilerin oranı 

  

“Kırkımı nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna %75,7 makine ile, %17,3 ise elle cevabını 

vermiştir.  

 

Şekil 5-10 Koyun kırkımını yapma yöntemi oranları 

 

“Kendiniz kırkmıyorsanız, kırkım için gerekli kırkım elemanını kolaylıkla temin 

edebiliyor musunuz?” sorusuna %38,9 evet, %25,2 hayır, %38,5 fikrim yok cevapları 

verilmiştir: 
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Şekil 5-11 Koyun kırpımı için eleman temin edebilme oranları 

 

“Kiraladığınız kırkımcıların verdiği hizmetten memnun musunuz?” sorusuna %40,3 

fikrim yok, %35,8 evet, %23,9 ise hayır cevabını vermiştir: 

 

Şekil 5-12 Koyun kırkımcılarının verdiği hizmet için memnuniyet oranları 

 

“Ürettiğiniz yapağıyı ne yapıyorsunuz?” sorusuna %79,6 gibi yüksek bir oranda 

“Değerlendiremiyorum” cevabı verilmiştir. Sadece %13,3 ise satabildiğini belirtmiştir. 
Geriye kalan %7’den az bir kesim ise kendi ihtiyaçları için kullandığını ifade etmiştir. Bu 

durum, yapağının çok büyük bir oranda kullanılamadan atıldığını ve ekonomik olarak 

değerlendirilemediğini göstermektedir: 
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Şekil 5-13 Üretilen yapağının değerlendirme yollarının oranı 

 

“Ürettiğiniz yapağıyı değerine bir fiyatla satabildiğinize inanıyor musunuz?” sorusuna ise 

%93,8 gibi yüksek bir oranda “Hayır” cevabı verilmiştir: 

 

Şekil 5-14 Yapağı satış fiyatı beklentisi oranları 

 

“Bölgenizde gezgin veya sabit bir yapağı toplama ve değerlendirme merkezinin 

kurulmasını ister misiniz?” sorusuna ise %99,1 oranında “Evet” cevabı alınmıştır: 
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Şekil 5-15 Yapağı toplama ve değerlendirme merkezi kurulumu için beklenti oranları 

 

“Ürettiğiniz yapağıyı bölgemizde kurulacak yapağı toplama ve değerlendirme 

merkezine satmayı düşünür müsünüz?” sorusuna %100 oranında verilen “Evet” cevabı 

da yukarıdaki durumu doğrulayan ve ekonomik olarak değerlendirilemeyen büyük 

miktardaki yapağının proje ile kurulacak tesise memnuniyetle ve uygun fiyatla 

satılabileceğini ortaya koymaktadır: 

 

Şekil 5-16 Yapağı toplama merkezi kurulduğunda yapağının merkeze satılma oranı 

 

“Bölgenizde kurulacak yapağı toplama ve değerlendirme merkezinin aşağıdaki 

hizmetlerden hangisini yapmasını istersiniz?” sorusuna %81,4 oranında “Hem kırkım 

yapsın hem de kırkılan yapağıyı değerinde bir fiyata alsın”, %18,6 oranında “Kırkımı 

kendim yaptırırım, kurulacak merkez sadece yapağımı değerinde bir fiyata satın alsın” 

cevabı verilmiştir: 
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Şekil 5-17 Kurulacak yapağı toplama merkezinden beklenen hizmetlerin oranı 

 

5.2 Ulusal ve bölgesel düzeyde gelecekteki talebin tahmini 

5.2.1 Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep 

tahminleri ili şkisi 

Üretilecek ürünlerin Sivas ve çevresindeki illerden ziyade tüm Türkiye’de satılması hatta 

yurt dışına ihraç edilmesi mümkündür. Proje başarı ile sonuçlandığı takdirde kurulacak 

tesisin bölgenin ekonomik büyümesine pozitif katkıda bulunacağı kesindir. 

5.2.2 Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini 

Proje kapsamında üretilmesi planlanan ürünler yenilikçi ürünler olup şu an için kesin bir 

talep tahmini yapmak mümkün değildir. Öte yandan Bölüm 5.1’de irdelendiği üzere 

günümüzdeki enerji tasarrufunun zorunluluğu, gittikçe popüler hale gelen yeşil ve 

sürdürülebilir üretim akımı, organik tarımın artma eğiliminde olması ve Türkiye’de lanolin 

ithalatının yüzden fazla firma tarafından yapıldığının belirlenmesi üretilmesi planlanan 

ürünlere ülkemizde talep olacağının kanıtı olarak gösterilebilir. 

5.2.3 Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve 

kullanılan yöntemler 

Bölüm 5.1’de tartışıldığı üzere talep tahminlerinde genel olarak TÜİK verileri ve taleple 

ilgili göstergelerdeki artma eğilimleri kullanılmıştır.  
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6 Mal ve/veya hizmetlerin satış-üretim 
programı 

Bu bölümde kurulması planlanan tesisin üretim ve satış planının nasıl olması gerektiği 

tartışılmaktadır. 

6.1 Satış programı 

5. Bölümde proje kapsamında üretilmesi planlanan yalıtım malzemesi, lanolin ve pelet-

fertilizerin Türkiye’de ve yurt dışında yeteri kadar talebinin olduğu konusu ayrıntılı bir 

şekilde işlenmiştir. İlk senelerde sadece Sivas ve çevre illerden toplanacak yıllık 1000 ton 

yün işlenecek ve bunun sonucu 500 ton doğal ısı/ses izolasyon şiltesi, 80 ton ham lanolin ve 

300 ton peletlenmiş organik gübre üretilebilecektir. İyi bir pazarlama stratejisi ile tüm bu 

ürünleri satmak mümkündür. Öte yandan 8. Bölümde tartışıldığı üzere kurulması planlanan 

tesis tam kapasite 3 vardiya ile 24 saat çalıştırılırsa yıllık 8000 tondan fazla yün işleme 

kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla pazara girdikten sonra uygun fiyat ve reklam stratejileri ile 

ilerleyen yıllarda yıllık işlenen yün miktarını kademeli olarak artırmak ve elde edilen 

ürünleri de satıp şirket cirosunu yıllar bazında kademeli olarak artırmak mümkündür.  

6.2 Üretim programı 

Kurulması planlanan tesiste itme tipi (push-type) üretim sisteminin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Bu tip üretim sistemi talebin çok olduğu pazarlarda ölçek ekonomisinin 

faydasını kullanarak seri üretimle birim maliyeti mümkün olduğunca en küçüklemeyi 

hedefler. İlk yıl üretim miktarının 1000 ton koyun yününden elde edilen 500 ton doğal ısı/ses 

izolasyon şiltesi, 80 ton ham lanolin ve 300 ton peletlenmiş organik gübre olması 

planlanmaktadır. Daha sonra ürünlerin pazara girmesi ve belli bir pazar payının elde 

edilmesinden sonra Türkiye’nin diğer bölgelerinden de koyun yünü getirilerek tesisin üretim 

miktarının artırılması ve hatta ihracata başlanması mümkündür. 

6.3 Pazarlama stratejisi 

Bu projenin başarı ile sonuçlanması ancak üretilen ürünlerin istenilen fiyatlarda 

satılabilmesi ile mümkündür. Bunun için de pazarlama stratejisi çok büyük önem arz 

etmektedir. Ürünleri pazara tanıtırken öncelikle ürünlerin kalitesi açısından tüketicilerin 

güvenini kazanmak gerekir. Bu nedenle üretime başlanır başlanmaz ürünler için gerekli 

kalite sertifikalarının (TSE, ISO 9000 vb.) alınması uygun olacaktır. Ayrıca ürünlerin 

tanıtımı açısından ilgili tüketici toplulukları ile iletişime geçip ürünleri tanıtmak (Örn. doğal 

ısı/ses izolasyon şiltesi  için İnşaat Mühendisleri, Mimarlar Odalarıyla vb,  peletlenmiş 
organik gübre  için Tarım Kredi Kooperatifleri, Çiftçi Birlikleri  vb.), ürünleri promosyon 

amaçlı olarak başlangıçta düşük fiyatlarla satmak ürünlerin pazarda bir yer edinmesini 
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sağlayacaktır. Özellikle peletlenmiş organik gübre ve doğal ısı/ses izolasyon şiltesi 

pazarlarken bu ürünlerin çevre dostu ve doğal olduğunun vurgulanması da ürünlere olan 

talebi artırabilecektir.   
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7 Proje yeri/uygulama alanı 

7.1 Fiziksel ve coğrafi özellikler 

TR72 bölgesi Türkiye’nin yüzölçümünün %7,5’ini oluşturmaktadır. Kayseri’nin 

yüzölçümü 16.970 km2, Sivas’ın yüzölçümü 28164 km2 ve Yozgat’ın yüzölçümü 13690 km2 

’dir. Sivas ili, coğrafi konumu itibariyle Anadolu’da merkezi bir konuma sahiptir. Sivas 

ilinden diğer il ve ilçelere karayolu ile ulaşım imkânı mevcuttur. Yük taşımacılığında çekici 

ve kamyonların önemli bir yeri olup, yolcu taşımacılığı ise ildeki otobüs firmaları ve çevre 

illere ait otobüs firmaları tarafından sağlanmaktadır. 

Yozgat ili Kırıkkale‐Ankara yolu üzerinden batıya, Sivas yolu üzerinden doğuya, Alaca‐
Çorum yolu üzerinden kuzeye, Boğazlıyan‐Kayseri yolu üzerinden güneye bağlanmaktadır. 

Yozgat ilinin doğu, batı, kuzey ve güneyden gelen yolların kesiştiği önemli bir bölgede 

bulunduğu söylenebilir. TR72 Bölgesi’ndeki önemli karayolu projelerinden biri Ordu ile 

Osmaniye arasındaki 653 km’lik Kuzey‐Güney Avrupa Otoyolu Projesi’dir. Karadeniz ve 

Akdeniz’i bağlayan söz konusu yol yalnız bölge için değil ülke çapında da önemli bir proje 

olma özelliği taşımaktadır. 

Kayseri ilinde demiryolları istasyonu 1927 yılında, Sivas’ta ve Yozgat’ta ise 1930 

senesinden beri faaliyet göstermekte olup, demiryolu ulaşımı mevcut durumdadır. Bölgede 

hem yolcu taşıma hem yük taşıma açısından demiryolu önemli bir rol üstlenmektedir. TR72 

Bölgesi coğrafi konumu itibariyle demiryolu ağı için merkezi bir konumda bulunmaktadır. 

Ankara-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı bitme aşamasındadır ve 2020 yılı 

içinde test sürüşlerine başlanması beklenmektedir. Yüksek hızlı tren sayesinde hem iş 
dünyası, hem de vatandaşlar için başkent ve İstanbul çok daha kolay ulaşılabilir duruma 

gelecektir ve bu durumun bölge için çok büyük bir önemi bulunmaktadır. 

7.2 Ekonomik ve fiziksel altyapı 

Sivas ilinde 2018 yılı resmi verilerine göre sanayi siciline kayıtlı 1.045 sanayi işletmesi 

bulunmaktadır ve bu işletmelerde toplam 17.153 kişi istihdam edilmektedir. Kayseri’de 

2019 yılı resmi verilerine göre sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 4.194’tür ve bu 

işletmelerde çalışan sayısı toplam 88.978’dir. Yozgat ilinde 2019 yılı resmi verilerine göre 

sanayi siciline kayıtlı 587 sanayi işletmesi bulunmaktadır ve bu işletmelerde toplam 7.333 

kişi istihdam edilmektedir. 

TR72 Bölgesi’ndeki üç ilden de TCDD demiryolu ağının ulaştığı her limana ulaşım 

imkânı vardır. Bu imkân bölgede ihracat ve ithalat yapan firmalar tarafından kısmen de olsa 

tercih edilmektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Sivas Havaalanı, Sivas ilinin kuzey batısında 

şehir merkezine 25 km mesafede olup, 1957 yılında hizmete açılmış, 7.470.284 m² 



  

 
39 

yüzölçümlü araziye sahip sivil tipte bir havaalanıdır. İç ve dış hat seferleri yapılabilen 

havaalanının kapasitesi 620.000 yolcu/yıl’dır. 

Şehirleşme oranları incelendiğinde Kayseri’nin Türkiye ortalamasının üzerinde, Sivas ve 

Yozgat’ın ise altında olduğu göze çarpmaktadır. Altyapı konusu dikkate alındığında ise içme 

ve kullanma suyu şebekesi açısından kent ve kırsal arasında ciddi farklar bulunmadığı 

söylenebilir. 

7.3 Sosyal altyapı 

Devlet tiyatrosu, müzik koroları, konservatuarı, sanat evleri, müzeleri ve sinemaları 

sosyal yaşantının canlılığına işaret eden faktörlerdir. TR72 Bölgesi’ndeki kütüphane, sinema 

salonu, tiyatro salonu ve müze sayısı sırasıyla Türkiye genelinin %6,1, %1,8, %0,5 ve 

%4,4’ünü oluşturmaktadır. Bölge, resmi verilere göre 71 adet kütüphane, 28 adet sinema 

salonu ve 7 adet müzeye sahipken, tiyatro salonu sayısı 1’dir.  

Sosyal güvenlik kapsamında olan nüfusun toplam nüfusa oranı, bölge illeri arasında 

Kayseri'de en yüksek (%86), Yozgat’ta ise en düşüktür (%74). Yeşil kartlı nüfusun oranında 

ise Yozgat en yüksek, Kayseri en düşük orana sahiptir. 

Sosyal dışlanmanın en önemli nedenlerinden biri gelir seviyesindeki eşitsizlik ve 

işsizliktir. Bu nedenle, alınacak en önemli tedbirlerden biri istihdamla birlikte işsizliğin 

azaltılarak sosyal eşitsizliklerin giderilmesi ve bu yoldan halkın refah seviyesinin 

arttırılmasıdır. TR72 Bölgesi’ndeki işsizlik verileri incelendiğinde ise bölge ortalaması 

Türkiye ortalamasının altındadır. 

İşgücüne katılma oranı erkekler için %65,4 iken kadınlar için %16,4’te kalmaktadır. 

İşgücüne dâhil olmayan kadınların %80’i için işgücüne katılmama nedeni “ev işleri ile 

meşgul olma” olarak tespit edilmiştir. Gelir seviyesi yüksek kesimde evlenen kadınların 

eğitim seviyesi yüksek olsa da çalışmadıkları, gelir seviyesi düşük kesimde ise eğitim 

seviyesindeki düşüşe bağlı olarak kadınların çalışma hayatına katılmadıkları 

gözlemlenmiştir. 
7.4 Kurumsal yapılar 

Kurulması planlanan tesis Sivas İl Özel İdaresine bağlı bir anonim şirketi bünyesinde 

işletilecektir. Dolayısıyla bu şirket de özel sektördeki diğer şirketler gibi devlet bünyesindeki 

teşvik programlarına başvurabilecektir. 

7.5 Çevresel etkilerin ön-değerlendirmesi 

T.C. Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11/12/2019 tarihli ve 52429240-

220.03-E.23282 sayılı yazısıyla kurulması planlanan tesis için Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) gerekip gerekmediği konusunda Sivas Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden görüş istenilmiştir. Kurulacak tesis için Sivas Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünce ÇED Ön İncelemesi yapılmış, tesisin ÇED Yönetmeliği Ek-2’deki listede yer 
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aldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, tesis kurulmadan önce ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir 

kararı alınması gerektiği belirtilmiştir. Konuyla ilgili yazışmalar Bölüm 16.9’da verilmiştir.    
7.6 Alternatifler, yer seçimi ve arazi maliyeti 

Proje fikri Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaya konduğu için tesisin Sivas’ta 

kurulması öngörülmüştür. Kurulacak olan tesisin yüksek getirili ve Sivas ve çevresindeki 

illerin ekonomisine katkı sağlayacak bir proje olması sebebiyle Sivas ilindeki diğer kamu 

kuruluşları da projeye destek vermiştir. Sivas İl Özel İdaresi proje konusu olan tesisin 

kurulması için Sivas Organize Sanayi Bölgesinde Bölüm 3.3’te belirtildiği üzere 16657 

m2’lik bir arsa tahsis etmiştir. Belirtilen arsanın bir organize sanayi bölgesi içinde olması da 

kurulacak tesis için oldukça uygundur. Bu arsa için ayrıca bir ödeme yapılmayacak olup bu 

proje için arazi maliyeti yoktur.  
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8 Teknik analiz ve tasarım 

8.1 Kapasite analizi ve seçimi 

Proje kapsamında kurulacak tesis Sivas ve çevresindeki illere hitap edeceği için ilk 

aşamada tesis Sivas ve çevre illerden yılda toplanabilecek yün miktarını (yaklaşık 1000 ton) 

işleyecek şekilde açılacak ve sadece yaz aylarında çalışacaktır. Öte yandan tesiste 

kullanılacak yün yıkama sistemi saatte en az 1,2 ton yün yıkama kapasitesine sahip olacaktır. 

Günde 8 saat ve senede 300 işgünü çalışıldığı varsayılırsa bu yün yıkama sisteminin yılda  

8x300x1,2= 2880 ton yün yıkaması mümkündür. Tesisin kuruluşundan sonra ilerleyen 

yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerinden de yün getirip bunu işlemesi ve kapasitesini 

artırması mümkün olacaktır. Hatta tesisin 3 vardiya çalışması durumunda senede 

3x2880=8640 ton yün işlemesi mümkündür.  

8.2 Alternatif teknolojilerin analizi ve teknoloji seçimi 

Yün yıkama sistemlerinde kullanılan teknoloji standart olup sadece sistem özelliklerine 

göre makine fiyatları değişmektedir. Yün yıkama sistemleri en başta yünü açan bir makine, 

ardından da çeşitli su sıcaklıklarında yünün yıkandığı havuzlardan oluşmaktadır. Havuzlar 

arasında yünün otomatik olarak bant sistemi ile taşınması ya da mekanik olarak taşınması 

durumuna göre de sistem otomatik ya da manuel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu proje 

kapsamında verimlilik ve yünün iyi bir şekilde temizlenmesi açısından 7 havuzlu otomatik 

bir yün yıkama sistemi kurulması planlanmaktadır. 

Ham lanolinin geleneksel yollarla elde edilmesi belli bir sıcaklıkta yıkanan yünün yıkama 

suyunun üzerinde biriken yağ tabakasının toplanması ile olmaktadır. Fakat günümüzde ticari 

amaçla ham lanolin üretimi bir santrifüj sistemi ile yün yıkama suyundan yağın ayrıştırılması 

şeklinde yapılmakta olup bu yöntemle çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yün yıkama 

suyundan lanolinin ayrıştırılması mümkündür. Kurulması planlanan tesiste de ham lanolini 

ayrıştırmak için santrifüj sistemi kullanılacaktır. 

Son olarak yünden doğal ısı/ses izolasyon şiltesi de dokumasız kumaş (non-woven) 

tekniği ile üretilecektir. Günümüzde keçe üretimi de bu teknikle yapılmakta olup bu 

teknolojinin alternatifi yoktur. Kurulması planlanan tesisteki proses akış şeması Şekil 8-1’de 

verilmiştir.  
8.3 Seçilen teknolojinin çevresel etkileri, koruma 

önlemleri ve maliyetleri 

Kurulacak tesiste kullanılacak teknolojinin çevreye olumsuz etkilerinin minimum 

düzeyde tutulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, tesisteki tüm katı atıkların organik gübreye 

dönüştürülerek satışla sunulması, yıkama suyunun filtre edilerek tekrar kullanımının 

sağlanması, yıkama suyuna geçen lanolinin ayrıştırılarak satışa sunulması, yıkanmış yünü 
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kurutmada fosil yakıt veya elektrik kullanmak yerine güneşte doğal kurutma tercih 

edilmiştir. Yıkanan yapağının güneşte kurutulması ile yapağıda renk değişimi (sararma) 

olmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca, kurulacak tesis için Sivas Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğünce ÇED Ön İncelemesi yapılmış, tesisin ÇED Yönetmeliği Ek-2’deki listede 

yer aldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, tesis kurulmadan önce ÇED Olumlu/ÇED Gerekli 

Değildir kararı alınması gerektiği belirtilmiştir. Kurulacak tesiste uygulanacak işlemler, her 

işleme ait girdi ve çıktılar Bölüm 16.9’daki İşlem Tanımlama dokümanında verilmiştir. Bu 

dokümanda tesisin çevre ile etkileşimi tüm yönleri ile irdelenmiştir. Kurulacak tesisin üretim 

maliyetlerini düşürmek ve tesiste yenilenebilir enerji kullanmak amacıyla tesisin çatısına 

240 kW gücünde güneş enerjisi santrali kurulması öngörülmüştür. Bu tercih sayesinde hem 

üretim maliyetleri düşecek hem de tesisin çevreye vereceği olası zararlar önlenmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8-1 Proses akış şeması 
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8.4 Teknik Tasarım 

Proje kapsamında yün yıkama hattı, doğal ısı/ses izolasyon şiltesi üretim hattı, 

peletlenmiş organik gübre üretim tesisi ve ham lanolin çıkarma ünitesi 82,5mx26m 

genişliğinde bir tesise kurulacaktır. Ayrıca tesisin elektrik ihtiyacını karşılaması için 240KW 

güç sağlama kapasiteli güneş paneli sistemi kurulacaktır. Kurulması planlanan üretim 

sistemlerinin teknik tasarım detayları Ekler Bölümünde alınan tekliflerde ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 
8.5 Yatırım Maliyetleri 

Projenin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 13.893.639,00 TL olarak hesaplanmış olup 

ayrıntılar 13. Bölümde verilmiştir.  



  

 
44 

 

9 Proje Girdileri 

9.1 Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler) 

Proje kapsamında kurulacak tesisin başlıca hammaddesi yün olacaktır. Yün dışında 

yünün yıkanması için su, yalıtım malzemesi olan yünün yanmazlık özelliğini artırmak ve 

güve vb. haşereye karşı koruyucu etki yaratmak için de az miktarda borik asit kullanılacaktır 

Bu temel girdiler dışında her üretim fabrikasında olduğu gibi makinelerin bakımı ve tamiri 

için makine yağı, temizlik işleri için temizlik malzemeleri vb. sarf malzemeler de 

kullanılacaktır.  

9.2 Girdi fiyatları ve harcama tahmini 

Halihazırda yapılan anket sonuçlarına göre yıkanmamış yünün kilosunu 1,5 TL’den 

almak mümkündür. Nakliye sonrası 1kg yıkanmamış yünün tesise ulaşma maliyeti 2 TL 

civarında olacağı düşünülmektedir. İlk etapta tesiste yılda Sivas ve çevre illerden toplanan 

1000 ton yünün işlenmesi düşünülmektedir. 1000 ton yünün fabrikaya geliş maliyeti 

yaklaşık 2.000.000 TL olacaktır. Yünler yıkanırken %1 oranında borik asit kullanılacaktır. 

Dolayısıyla 1000 ton yün için 10 ton borik asit alınması planlanmaktadır. 1kg borik asit fiyatı 

piyasada KDV dâhil 1,75 TL’dir. Dolayısıyla 10 ton borik asit için 17.500 TL ödeneceği 

öngörülmektedir. Diğer girdi olan su için yün yıkama makinesinin havuzları 33 ton su 

almaktadır. Arıtma sistemi ve bekleme havuzları vasıtasıyla suyun geri dönüşümlü olarak 

kullanılacağı düşünülmektedir. 33 ton suyun geri dönüşüm vasıtasıyla 5 gün boyunca 

kullanılacağı varsayılırsa 5 gün boyunca, günde 8 saat net çalışma kapasitesine göre 

yıkanacak yün miktarının (yün yıkama makinesi saatte minimum 1,2 ton yün yıkama 

kapasitesine sahiptir) en az  

1,2 ton/saat x 8 saat/gün x 5 gün = 48 ton olacaktır. 

İlk sene 1000 ton yün işlenecekse senelik kullanılacak su miktarının 

(1000 /48 )x33 ton  = 687,5 ton olması düşünülmektedir.  

Suyun ton fiyatının yaklaşık 5 TL olduğu düşünülürse ilk sene yıllık su maliyetinin 

 687,5 ton x 5 TL/ton = 3437,50 TL olması gerekir. 

Tesisin elektrik kullanımının yaklaşık 240 KW/saat olacağı düşünülmekte olup elektriğin 

mümkün olduğunca tesiste kurulan güneş panellerinden sağlanacağı varsayıldığından 

elektrik maliyeti girdi olarak düşünülmemiştir. Öte yandan yün yıkama suyunun ısıtılması 

için doğalgaz kullanılabilir. Aylık 5.000 TL doğalgaz maliyeti olacağı varsayılırsa ve ilk 

sene 1000 ton yünün 4 ay civarında yıkanacağı varsayılırsa yaklaşık  

 5.000 TL x 4 = 20.000 TL doğalgaz maliyeti olacaktır. 
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  Yukarıdaki girdi maliyetlerinin yanı sıra sarf malzeme için ilk sene 10.000 TL‘lik 

harcama yapılacağı varsayılırsa, tesiste kullanılacak girdilerin ilk sene maliyetleri aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir: 
Tablo 9-1 Tesiste kullanılacak hammaddenin ilk sene maliyeti 

İlk Sene Kullanılacak 
Hammadde 

Toplam 
Tutar  

1000 ton yün 
2.000.000 

TL 

10 ton borik asit 17.500 TL 

687,5 ton su 3.438 TL 

Doğalgaz 20.000 TL 

Sarf malzeme 10.000 TL 

Toplam İlk Sene Maliyeti 
2.050.938 

TL  
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10 Organizasyon yapısı, yönetim ve insan 
kaynakları 

10.1 Kurulu şun organizasyon yapısı ve yönetimi 

Bu projenin yürütücüsü olacak olan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı organizasyon şeması Şekil 10-1’de verilmektedir. Kurulacak olan şirket 

de Sivas İl Özel İdaresine bağlı ve Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kontrol edilecek 

olup iki idari on çalışandan oluşan bir anonim şirket olacaktır. Tesisin bünyesinde faaliyet 

göstereceği şirketin planlanan organizasyon şeması da Şekil 10-2’de verilmektedir.  

 

 

Şekil 10-1 Sivas İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü organizasyon şeması 
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Şekil 10-2 Kurulacak şirketin organizasyon şeması 

 

10.2 Organizasyon ve yıllık yönetim giderleri 

Yıllık yönetim giderlerinin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim 

giderleri kalemlerimden oluşacağı varsayılmaktadır. Bu giderlerin toplam satışların %6’sını 

geçmeyeceği tahmin edilmektedir. 

10.3 İnsan gücü ihtiyacı ve tahmini giderler 

Kurulacak tesiste 10 mavi yakalı personel ve 4 idari personelin çalışmasının yeterli 

olacağı düşünülmektedir. İdari personel genel müdür, üretim müdürü, ticaret müdürü ve idari 

işler şefinden oluşacaktır. Fabrikada çalışacak olan 10 mavi yakalı personel; Yün Yıkama 

Bölümüne 3 kişi, Lanolin Üretim Bölümüne 2 kişi, Pelet Gübre Üretim Bölümüne 2 kişi ve 

İzolasyon Şiltesi Üretim Bölümüne  3 kişi şeklinde atanacaktır.  

Mavi yakalı personel başı sigorta ve maaş dâhil brüt giderlerin 3500 TL, genel müdür 

maaşının brüt 10000 TL, müdür maaşlarının brüt 7500 TL ve şef maaşının brüt 5500 TL 

olacağı varsayılırsa personel giderlerinin aşağıdaki şekilde olması öngörülür: 

Yıllık idari personel giderleri: (10.000 TL+ 7500 TL x 2 +5500 TL)x 12 = 366.000 TL 

Yıllık mavi yakalı personel giderleri: 3.500 TL x 10 x 12 = 420.000 TL 

Yıllık toplam çalışan personel giderleri: 366.000 TL + 420.000 TL = 786.000 TL 
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786.000 TL bir üst limit olup tesisin tüm yıl çalışması durumunda beklenen çalışan 

gideridir. Faaliyete geçtikten sonra tesisin ilk yıllarda sadece yaz aylarında çalışacağı 

düşünülürse ilk birkaç yıl personel gideri 786.000 TL ‘den daha düşük olabilir. 

Genel Müdür 

Nitelik Kriteri: En az 5 yıllık yöneticilik deneyimi olmalı, 4 yıllık  fakülte mezunu olmalı, 

tercihan mühendis veya işletmeci olmalı. Askerlikle ilişkisi olmamalı. 

Görevi: Şirketin sevk ve idaresini yapmak, Yönetim Kuruluna şirketin faaliyetleri  ve yönü 

ile ilgili öneriler sunmak, Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. 

 

Ticaret Müdürü 

Nitelik Kriteri: En az 3 yıllık satınalma ve satış deneyimi olmalı, 4 yıllık  fakülte mezunu 

olmalı, tercihan işletmeci, pazarlamacı, finansmancı, tekstil mühendisi. Askerlikle ilişkisi 

olmamalı. 

Görevi: Hammadde ve yardımcı maddelerin ve hizmetlerin tedarikini yapmak, üretilen 

mamüllerin satışını yapmak. 

 

Üretim Müdürü 

Nitelik Kriteri: En az 3 yıllık üretim deneyimi olmalı, 4 yıllık  fakülte mezunu olmalı, 

tercihan mühendis olmalı. Askerlikle ilişkisi olmamalı. 

Görevi: Üretimin belirlenen plan ve programlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yeni 

yatırımları gerçekleştirmek, bakım onarım işlerini yürütmek. 

 

İdari İşler Şefi: 

Nitelik Kriteri: En az 2 yıllık deneyimi olmalı, en az yüksek okul mezunu olmalı. Muhasebe 

konusunda bilgi ve deneyimi olmalı.  Askerlikle ilişkisi olmamalı. 

Görevi: Genel Müdürün sekreterya işlerini yürütmek, evrak kayıt ve yazışma işlerini 

yürütmek, insan kaynakları ile ilgili işleri yürütmek, SGK ve ön muhasabe kayıtlarını 

tutmak, banka hesaplarının izlenmesi, ödeme ve tahsilatların izlenmesi, finansman yönetimi 

ile ilgili i şleri yapmak. 
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11 Proje yönetimi 

11.1 Proje yürütücüsü kurulu şlar ve teknik kapasiteleri 

Proje kapsamında kurulacak tesis Sivas İl Özel İdaresine bağlı bir anonim şirket 

tarafından işletilecektir. Sivas Tarım İl Müdürlüğünün yürütücü olacağı bir proje 

kapsamında ilgili tesis kurulacaktır. Halihazırda Sivas Tarım İl Müdürlüğünün kurulması 

planlanan tesiste üretim faaliyetleri için kullanabileceği teknik ekipman/makine yoktur. İlgili 

makine ve ekipmanların proje kapsamında alınması planlanmaktadır.  

11.2 Proje organizasyonu ve yönetim 

Projenin fizibilitesi için Fizibilite Desteği programından destek almıştır. Bu fizibilite 

raporu ile proje finansmanı için Güdümlü Proje Desteğine başvuruda bulunacaktır. Proje 

kabul edildiği ve destek alındığı takdirde Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm 

çalışmalar yürütülecektir. 

11.3 Proje uygulama planı 

Proje kapsamında koyun yününün işlenerek üç ana çıktı olarak tüketicilere sunulması 

planlanmaktadır. Bu ana çıktılar doğal ısı/ses izolasyon şiltesi, ham lanolin ve peletlenmiş 
organik gübredir. Bu çıktıları üretecek tesis kurulumunun aşağıdaki ana faaliyetleri 

kapsaması planlanmıştır: 
1. Proje analizi ve hazırlık: Bu kapsamda projenin fizibilite analizinin yapılması ve 

proje kapsamındaki iş paketlerinin belirlenmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetin yaklaşık 2 ay 

sürmesi beklenmekle birlikte hâlihazırda bu aşamada gerçekleştirilmesi planlanan işlerin bir 

kısmı tamamlanmıştır. 
2. Piyasa araştırması ve tedarikçi seçimi: Proje desteklendikten sonra gerek tesis 

inşaatının yapımı gerekse yün yıkama tesisi, yün tarama ve iğneleme ünitesi, ham lanolin 

ayrıştırma ünitesi, peletlenmiş organik gübre ünitesi kurulumu için maliyet ve temin süreleri 

dikkate alınarak uygun tedarikçilerin/imalatçıların seçimi ve sözleşmelerin yapılması bu 

aşamada gerçekleşecektir. Bu faaliyetin yaklaşık 3 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu 

kapsamda önce bina inşaatı için anlaşmalar yapıldıktan sonra diğer üretim üniteleri için 

piyasa araştırması yapılacaktır.    

3. Koyun yetiştiricilerinin bilgilendirilmesi: Kurulması planlanan tesisin ana hammaddesi 

koyun yünü olacaktır. Tablo 4-2’de koyun yününün türlerine göre farklı lanolin miktarlarına 

ve kalitelere sahip olduğu iade edilmiştir. Yapılan anket çalışması ve piyasa araştırması her 

ne kadar tesis faaliyete geçince hammadde bulma sıkıntısı durumunun ortaya çıkmasının çok 

küçük bir olasılık olduğunu gösterse de bu olasılığı ortadan kaldırmak için koyun 

yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesi, yün ve et kalitesi yüksek koyun ırklarının yetiştiricili ğine 
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özendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Sivas Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli il ve 

ilçelerde koyun yetiştiricilerine yönelik oryantasyon/bilgilendirme toplantılarının yapılması 

faydalı olacaktır.    

4. Bina yapımı (enerji, altyapı vb. dâhil): Bina inşaatının tüm gerekli altyapılarla birlikte 

6 ay içinde bitmesi planlanmaktadır. 

5. Yün yıkama tesisi kurulumu: İkinci aşamada piyasa araştırması sonucu bulunan ve 

sözleşme yapılan yün yıkama tesisi imalatçısının bina inşaatı biterken yün yıkama tesisini 2 

ay içerisinde tesis binası içerisine kurması planlanmaktadır.  

6. Yün tarama ve iğneleme ünitesi kurulumu: İkinci aşamada piyasa araştırması sonucu 

bulunan ve sözleşme yapılan yün tarama ve iğneleme ünitesi imalatçısının 1 ay içerisinde bu 

üniteyi kurması planlanmaktadır.  

7. Ham lanolin ayrıştırma ünitesi kurulumu: İkinci aşamada piyasa araştırması sonucu 

bulunan ve sözleşme yapılan lanolin ayrıştırma ünitesi imalatçısının kuruluma başladıktan 

sonra 2 ay içerisinde bu üniteyi kurması planlanmaktadır.  

8. Organik Gübre Peletleme Ünitesi kurulumu: İkinci aşamada piyasa araştırması 

sonucu bulunan ve sözleşme yapılan gübre-peletleme ünitesi imalatçısının kuruluma 

başladıktan sonra 2 ay içerisinde bu üniteyi kurması planlanmaktadır. 

9. Pilot üretim: Üretim üniteleri kurulduktan sonra pilot üretim yapılacak ve üretim 

çıktılarının istenen özellikleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir. Yine bu aşamada 

tesisin ilk faaliyete geçişi sırasında ortaya çıkabilecek durumlar analiz edilecek ve gerekli 

önlemler alınacaktır. Bu faaliyetin 2 ay sürmesi planlanmaktadır. Aslında bu faaliyetin son 

1 ayı asıl üretime geçiş için bir ara dönem olacaktır. 

10. Reklam ve pazarlama çalışmaları:  Reklam ve pazarlama çalışmaları projenin 

başından itibaren gündemde olacaktır. Bununla birlikte tesis kurulumunun başladığı son 5 

aylık sürede bu çalışmalar yoğun olarak sürdürülecektir. 

11. Aktif üretime geçiş: Pilot üretimde başarılı sonuçlar alındıktan sonra aktif üretime 

geçilecek, reklam ve pazarlama çalışmaları sonucu alınan siparişlerin karşılanması için 

çalışmalara başlanacaktır. 

Yukarıda bahsedilen proje faaliyetlerinin Şekil 11-1’deki iş-zaman planına göre 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 
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  Şekil 11-1 Proje iş planı şeması 
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12 İşletme dönemi gelir ve giderleri 

12.1 Üretimin fiyatlandırılması 

Mevcut durumda uluslararası pazarda koyun yünü inşaat yalıtım malzemesi olarak 

kullanılmakta ve diğer yalıtım malzemelerine göre biraz daha yüksek fiyatla satılmaktadır. 

Örnek olarak İngiltere’de 6mm kalınlığında yünle m2yalıtım fiyatı £17.5to £22 arasında 

değişmektedir. (https://www.insulation-info.co.uk/insulation-material/sheep-wool) 

Kurulması planlanan tesiste maliyet analizimize göre bu fiyatın çok daha altında yünden 

doğal ısı/ses izolasyon şiltesi üretmemiz mümkündür. Bu bize uluslararası pazarda çok 

büyük bir avantaj sağlayacaktır. Öte yandan fiyatlandırma konusunda Türkiye şartlarını da 

göz önünde bulundurmak gereklidir. 

Mevcut durumda  

1 ton yapağının ticari değeri ₺1500-3000 dır. 

Yıkanmış yün en iyimser şartlarda ₺5.000 dır. 

Yapağı etkin değerlendirilirse, 1 ton yapağıdan ₺29.196 gelir elde etmek mümkündür: 

1. YALITIM MALZEMES İ olarak kullanıldığında; 1 ton yapağıdan elde edilen 500 kg 

yünden 27 m3 veya 270 m2 doğal ısı/ses izolasyon şiltesi elde edilir. Bu malzemenin 

Avrupa’da toptan satış fiyatı € 10/m2 dir. 

(18 kg/m3) 270 m2, 100 mm kalınlıkta yalıtım şiltesi € 10/m2  

270 m2 yalıtım malzemesi * €10* € 2700   yalıtım malzemesinden gelen ekstra kazançtır. 

2. LANOLİN Yapağının yaklaşık % 8 i ham lanolindir.  1 ton yapağıdan 80 kg ham 

lanolin elde edilir.  Ham lanolin in fiyatı $6/ kg dır. 

80 KG lanolin; $6/ kg, 80 * $6 = $480 lanolinden gelen ekstra kazançtır. 

3. FERTİLİZER, Yapağı döküntüsü (Toplam yapağının yaklaşık %30)’u peletlenmiş 
organik gübre  yapımında kullanılır, kg fiyatı €5 dur. 

300 kg fertilizer *  €5, 300 * €5 = €1500 peletlenmiş organik gübreden gelen ekstra kazanç 

Eğer 2019 Kasım ayı kur oranları ile 1 ton yapağıdan elde edilecek kazanç TL’ye 

dönüştürülecek  olursa 

TOPLAM= (€ 2700*₺6,3) + ($480 * ₺5,75) + (€1500 * ₺6,3) (1$=5,75 ₺, 1 €≈₺6,30) 

= 17010+2760+9450= ₺29.220 her ton yapağıdan elde edilebilecek potansiyel gelir. 

Öte yandan Türkiye şartları düşünüldüğünden fiyatların Avrupa ülkelerine göre biraz 

daha aşağı çekilmesi gerekebilir. 15. Bölümde yapılan mühendislik ekonomisi analizinde 

çok daha düşük satış fiyat kullanılmış ve bu durumda da kurulacak tesisin kârlı bir yatırım 

olabileceği gösterilmiştir. 
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12.2 İşletme gelir ve giderlerinin tahmin edilmesi 

İlk sene 1000 ton yapağı işlenirse ton başına elde edilen gelir 29.220 TL olarak alınırsa 

29.220.000 TL gelir elde etmek mümkün olabilir. Öte yandan pazara ilk girişte tanıtım 

yapma ve müşteri kazanma için ilk satışların indirimli yapılması durumu söz konusu olabilir. 

İlk sene satış fiyatlarında %20 indirim yapıldığı varsayılırsa ilk sene toplam gelir yaklaşık 

29.220.000 TL *0,80 = 23.376.000 TL olacaktır. Öte yandan 15. Bölümde yer alan finansal 

analizlerde çok daha düşük satış fiyatları ile bile bu yatırımın kârlı olacağı gösterilmiştir. 
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13 Toplam yatırım tutarı ve yıllara dağılımı 

Bu bölümde yatırım esnasında yapılacak harcamalar kalemlere göre incelenmiş ve 

yatırım tutarının ilk iki yıla nasıl dağılacağı belirtilmiştir. 
13.1 Toplam yatırım tutarı 

Toplam yatırım tutarının aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 13.893.639,00 TL olması 

beklenmektedir. Bu gider kalemleri ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 
 

Tablo 13-1 Toplam yatırım giderleri 

Toplam Yatırım Giderleri Tutar 

Etüt ve Proje Giderleri 56.640,00 ₺ 

Lisans Giderleri 23.000,00 ₺ 

İnşaat Giderleri 2.005.000,00 ₺ 

Ana makine/Ekipman Giderleri 8.699.998,00 ₺ 

Yardımcı Ekipman 40.000,00 ₺ 

Nakliye ve Sigorta Giderleri* 50.000,00 ₺ 

İthalat ve Gümrükleme 
Giderleri** 

230.000,00 ₺ 

Montaj Giderleri 73.729,00 ₺ 

Demirbaş Giderleri 50.000,00 ₺ 

Genel Giderler 829.000,00 ₺ 

İşletmeye Alma Giderleri*** 1.712.000,00 ₺ 

Beklenmeyen Giderler 124.272,00 ₺ 

Toplam 13.893.639,00 ₺ 

* İthalat olması durumunda bu gider kalemi yaklaşık $18.000 artabilir 
** İthalat olması durumunda bu gider kalemi oluşacaktır. 
*** Bir senelik personel gideri genel giderler kaleminde yer aldığından burada dâhil 
edilmemiştir.  
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13.1.1 Arazi Bedeli 

Şu an proje kapsamında kurulacak tesis için Sivas Organize Sanayi 5067 ada 5 parsel 

üzerinde 16657 m2’lik bir arsa tahsis edilmiş olup herhangi bir arazi bedeli ödenmeyecektir. 

13.1.2 Sabit Yatırım Tutarı 

13.1.2.1 Etüt ve proje giderleri 

Etüt ve proje giderleri, bu fizibilite raporunun bedeli olan 48000 TL (KDV hariç) 

olacaktır. 

13.1.2.2 Lisans, patent, know-how giderleri 

Kurulacak tesiste üretim için herhangi bir lisanslı yazılım kullanılmasına gerek yoktur. 

Yalnızca idari kısımdaki bilgisayarlarda kullanılması için MS Office ve ön muhasebe için 

kullanılabilecek temel bir yazılım gerekebilir. Bunun için $4000 USD (4000USD x 

5,75TL/USD=23.000 TL ) bütçe ayrılması yeterlidir. 

13.1.2.3 Arazi düzenleme ve hazırlık yapılarına ilişkin giderler 

Herhangi bir arazi düzenlemesi ve hazırlık yapılarına ilişkin giderler inşaat giderleri 

kapsamında ele alınmıştır.  
13.1.2.4 İnşaat giderleri 

Bir inşaat mühendisliği firmasını yaptırdığımız analiz sonucu binanın avan projesine göre 

yaklaşık maliyetleri aşağıdaki listede bildirilmiştir. 
Tablo 13-2 Bina inşaat giderleri 

Altyapı İşleri 50.000 ₺ 

Kazı ve Dolgu İşleri 195.000 ₺ 

Betonarme İmalatlar 900.000 ₺ 

Cephe ve Çatı Kaplamaları  500.000 ₺ 

Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri 200.000 ₺ 

Toplam 1.845.000 ₺ 

 
Ayrıca 2500 m2 alana sahip zemini düzeltilip sıkıştırılmış, üzerine çakıl dolgu yapılmış 

15 cm yüksekliğinde üzeri perdahlanmış dış etkilere karşı koruyucu kimyasallara sahip saha 

betonunun yaklaşık maliyeti 120.000 TL’dir. 

Suyun arıtılması için yapılması planlanan, 5 mt x 4 mt x 1,60 mt ölçülerinde betonarme 

işlerinden sonra polyürea yalıtımı yapılacak ve üzerine seramik kaplamalı 2 adet havuz 

yapısının yaklaşık maliyeti 40.000 TL’dir. 
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13.1.2.5 Çevre koruma giderleri 

Çevre koruma ile ilgili herhangi bir harcama yapılmayacaktır. 

13.1.2.6 Ulaştırma yapılarına ili şkin giderler 

Ulaştırma yapılarına ilişkin herhangi bir harcama yapılmayacaktır. 

13.1.2.7 Ana makine ve ekipman harcamaları 

Ana makine ve ekipman maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hesaplamalar 

yapılırken 1 USD = 5,75 TL kur oranı baz alınmıştır. 
Tablo 13-3 Ana makine/ekipman giderleri 

Makine / Ekipman  Adet 
Birim Fiyat 

(USD) 
Toplam Fiyat 

(USD) 
Toplam Fiyat 

(TL) 

Yün Yıkama Makinesi  1 $250.000,00 $250.000,00 1.437.500,00 ₺ 
Santrifüj Makinesi  2 $32.800,00 $65.600,00 377.200,00 ₺ 
Yün Kurutma Makinesi  1 $50.500,00 $50.500,00 290.375,00 ₺ 
Yün Açma Makinesi  1 $47.600,00 $47.600,00 273.700,00 ₺ 
Yün Balyalama Makinesi  1 $75.100,00 $75.100,00 431.825,00 ₺ 
Lanolin Makinesi  1 $87.500,00 $87.500,00 503.125,00 ₺ 
Pelet Sistemi 1 $465.860,00 $465.860,00 2.678.695,00 ₺ 
İzolasyon Keçesi Üretim Hattı 1 $92.000,00 $92.000,00 529.000,00 ₺ 
Güneş Paneli Sistemi 1 $125.080,00 $125.080,00 719.210,00 ₺ 
Su Arıtma Sistemi 1 $3.000,00 $3.000,00 17.250,00 ₺ 
Doğalgaz Su Isıtma Kazanı 1 $5.000,00 $5.000,00 28.750,00 ₺ 
Forklift 1 $15.000,00 $15.000,00 86.250,00 ₺ 

Toplam $1.282.240,00 7.372.880,00 ₺ 

Bu fiyatlara %18 KDV eklendiğinde toplam makine/ekipman maliyetinin  

7.372.880,00 ₺ x 1,18 = 8.699.998 TL olması beklenmektedir. 

 

13.1.2.8 Yardımcı ekipman 

Transpalet, el arabası, hortum vb. düşük maliyetli yardımcı ekipmanın maliyetinin 

toplamda 40.000 TL’yi geçmeyeceği tahmin edilmektedir.  
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13.1.2.9 Nakliye, taşıma ve sigorta giderleri 

Mevcut durumda “Yalıtım Keçesi Üretim Hattı” haricinde tüm makine ve teçhizat yurt 

içinden temin edilecektir. “Yalıtım Keçesi Üretim Hattı” için Çin’den bir firma 92.000 USD 

fiyat vermiştir. Eğer Çin’den bu hat alınacak olursa nakliye ve sigortala bedelinin yaklaşık 

15.000-18.000 USD civarında olacağı tahmin edilmektedir. Başka bir alternatif olaraksa 

Türkiye’den ikinci el bir keçe üretim hattı almak düşünülebilir. Bu durumda toplam nakliye 

bedelinin 10.000 TL’yi geçmemesi tahmin edilmektedir. Aynı şekilde pelet üretim tesisi ve 

yün yıkama ekipmanlarının da (lanolin üretim ekipmanları dâhil) 10.000 TL nakliye ücreti 

tutacağı varsayılırsa toplam 30.000 TL civarı nakliye gideri oluşacaktır. Bu ekipmanların 

yanı sıra elektrik panellerinin taşınması ve forkliftin getirilmesi için de nakliye bedeli 

ödenecektir. Tün bunlar düşünüldüğünde eğer ithalat olmazsa 50.000 TL bütçenin nakliye 

ve sigorta bedeli için ayrılması uygun görülebilir. 

13.1.2.10 İthalat ve gümrükleme giderleri 

Şu an sadece Doğal Isı/Ses İzolasyon Şiltesi Üretim Hattının yurt dışından ithal edilme 

durumu söz konusudur. $92000 USD lik bir hat için yaklaşık toplamda  $40000 USD gümrük 

vergisi ve gümrükleme masrafı çıkması muhtemeldir. 

13.1.2.11 Montaj giderleri 

Montaj giderlerinin toplam makine/ekipmanın maliyetinin %1’ini geçmeyeceği 

varsayılırsa yaklaşık 7.372.880,00 ₺ *0,01 =~ 73.729 TL montaj giderine bütçe ayrılması 

gerektiği düşünülebilir. 

 

13.1.2.12 Demirbaş giderleri 

Bürolarda kullanılacak ofis mobilyası, bilgisayar, telefon vb. demirbaşlar için 50.000 TL 

bütçenin yeterli olacağı tahmin edilmektedir. 

13.1.2.13 Genel giderler 

Genel giderler, proje maliyetini oluşturan esas unsurların gerçekleşmesi ile ilgili 

faaliyetlerden doğmaktadır. İdari kuruluş ve servislerin gideri, yayın ve ilan masrafları, 

kırtasiye giderleri, iletişim giderleri, sigorta, vergi, resim ve harçlar genel giderler kalemini 

oluşturmaktadır.  

Yatırım döneminde ortaya çıkacak genel giderlerin tahmini aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Tablo 13-4 Genel Giderler 

Genel giderler (TL) 1. Yıl 2. Yıl 

Tam zamanlı personel  786.000 
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Yurt içi seyahatler 5.000 5.000 

Denetim maliyetleri 8.000   

Web sayfası 5.000   

Broşür ve tanıtım malzemeleri 10.000  10.000 

Toplam 28.000 TL 801.000 TL 

 

 

13.1.2.14 İşletmeye alma giderleri 

Proje kapsamında kurulması planlanan tesise para akışı başlayana kadar tesisin 

hammadde, personel, beklenmedik gider gibi kalemleri karşılayabilmesi gerekmektedir. 

Tesise para akışının üretime başladıktan sonra dört ay içerisinde başlayacağı varsayılırsa 

tesisin üretime başlayıp devam edebilmesi için dört aylık hammadde ve personel giderini 

karşılayabilecek sermayeye sahip olması gerekmektedir. Dört aylık personel gideri 4x65.500 

TL =262.000 TL’dir. Dört ayda işlenecek yün miktarı ise   (her ay 22 iş günü olduğu 

varsayılırsa)  4x22x8x1,2=844,2 tondur. 844,2 ton yapağının tahmini maliyeti yaklaşık 

2000TL/ton*844,2 ton =1.688.400 TL’dir.  Toplamda işletmeye alma giderinin yün ve 

personel çalışanları kısmının 262.000 TL + 1.688.400 TL = 1.950.400 TL olması tahmin 

edilmektedir. Öte yandan sarf malzeme, su, borik asit, doğalgaz gibi giderler de düşünülürse 

ilk sene oluşacak olan işletmeye alma maliyeti yaklaşık 1.974.000 TL olarak düşünülebilir 

13.1.2.15 Beklenmeyen giderler 

Hazırlanan bu projede sabit yatırım tutarı hesabı, projeye ilişkin harcamaların önceden 

yapılan tahmin hesaplarına ve araştırmalara dayanmaktadır. Bu nedenle, proje maliyetlerinin 

hesaplanmasında yapılan muhtelif hataları gidermek ve önceden bilinmesine imkân olmayan 

bir takım giderleri karşılamak amacı ile bu harcama kalemi oluşturulmaktadır.  

Beklenmeyen giderler, buraya kadar hesaplanan harcamaların yaklaşık %1,5’i oranında 

olabileceği tahmin edilmiştir. 
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Tablo 13-5 Beklenmeyen giderler 

Harcama kalemleri (TL) 1. Yıl 2. Yıl 

Lisans harcamaları 23.000 0 

Ana makine ve ekipman harcamaları 7.382.780  

Demirbaş harcamaları 50.000  

Genel giderler 28.000  801.000 

Beklenen giderler matrahı 7.483.780 801.000 

Beklenmeyen gider oranı %1,5 %1,5 

Beklenmeyen giderler 112.257 TL 12.015 TL 

 

13.1.3 Yatırım dönemi faizleri 

Yatırımda kredi kullanılmayacağı için herhangi bir faiz gideri olmayacaktır. 

13.1.4 İşletme sermayesi 

Mevcut durumda proje için kurulan anonim şirketin işletme sermayesi bulunmayıp 

yatırımın devlet hibesi ile yapılması planlanmaktadır.  

13.2 Yatırımın yıllara da ğılımı 

Yatırımın bir sene içerisinde tamamlanması ve tesisin işler hale geçmesi planlanmaktadır. 

Dolayısıyla tüm yatırım harcamaları projenin ilk senesinde gerçekleşecektir. Bu tutar Tüm 

yatırım tutarı – (Genel Giderler+ İşletmeye Alma Giderleri) şeklinde gösterilebilir. Dolayısı 

ile ilk sene toplam 11.380.639 TL yatırım gideri olacaktır. Tesisin işletmeye geçtiği yıl ise 

(2. yıl) genel giderler ve işletmeye alma giderlerinin toplamı 2.513.000TL’dir. 
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14 Projenin finansmanı 

14.1 Yürütücü ve işletmeci kuruluşların mali yapısı 

Yürütücü kuruluş olan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sayıştay denetimine tabi 

bir kamu kuruluşudur. Öte yandan Sivas İl Özel İdaresine bağlı proje kapsamında bir 

anonim şirket kurulacak ve işletme bu şirket tarafından işletilecektir. 

14.2 Finansman yöntemi (özkaynak, dış kredi,  hibe, 
YİD vb.) 

Proje kapsamında kurulacak tesis bir kamu kuruluşu kapsamında faaliyet göstereceği 

için finansmanın devlet hibesi olacağı planlanmaktadır. 

14.3 Finansman kaynakları ve koşulları 

Finansmanın geri ödemesiz devlet hibesi şeklinde olması planlanmaktadır. 

14.4 Finansman maliyeti 

Finansmanın geri ödemesiz devlet hibesi şeklinde olması planlanmaktadır. 

14.5 Finansman Planı 

Proje için planlanan tesisin bir sene içerisinde işler faaliyete geçmesi ve gerekli 

harcamalarında bu süre zarfında devlet hibesiyle karşılanması planlanmaktadır.  
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15 Proje analizi 

15.1 Finansal analiz 

15.1.1 Finansal tablolar ve likidite analizi 

Projede gelir getirmesi hedeflenen üç farklı ürün bulunmaktadır. Başlangıç 

aşamasında yılda 1.000 ton ham yapağının işleneceği, bir ton yapağıdan 270 metrekare 

doğal ısı/ses izolasyon şiltesi, 300 kg peletlenmiş organik  gübre ve yapağının %8 ağırlığı 

kadar ham lanolin elde edileceği öngörülmektedir. Birinci ürün olan yalıtım 

malzemesinden metrekaresi €5’dan yaklaşık olarak yıllık €1.350.000 gelir elde edilmesi 

beklenmektedir. İkinci ürün olan işlenmemiş lanolinden ise litresi €5’dan yıllık yaklaşık 

olarak €400.000 gelir elde edilmesi mümkündür. Üçüncü ürün olan gübreden ise kg fiyatı 

en az €2,7’dan yıllık €810.000 gelir hedeflenmektedir. Böylece şirkete bir yılda şimdiki 

fiyatlarla en azından €2.560.000 nakit girişi sağlanacaktır. İlk yatırım maliyetinden sonra 

yıllık değişken maliyetlerin (hammadde, işgücü, lojistik, enerji, su) yaklaşık olarak 

€350.000 + €90.000 + €150.000 + €40.000 + €10.000 = €640.000 olması beklenmektedir. 

 

15.1.2 İndirgenmiş nakit akım tablosu 

İlk yatırım maliyetinin 13.893.639,00 TL olacağı, 2020 ve 2030 yılları arasında yıllık 

tahmini yeniden değerleme oranının %8 olacağı ve fiyatlardaki yıllık artışın %7 olacağı 

varsayımları ile şimdiki €/TL ve $/TL kur seviyeleri için indirgenmiş nakit akım tablosu 

şu şekildedir: 

Tablo 15-1 İndirgenmiş nakit akım tablosu 

Yıl Yıllık gelir Yıllık Gider Yıllık Brüt Kar Şimdiki Değerle Kar (TL)
2020 0 13.893.639 -13.893.639 -13.893.639
2021 17.284.352 4.321.088 12.963.264 12.003.022
2022 18.494.257 4.623.564 13.870.692 11.891.883
2023 19.788.855 4.947.214 14.841.641 11.781.773
2024 21.174.074 5.293.519 15.880.556 11.672.683
2025 22.656.260 5.664.065 16.992.195 11.564.602
2026 24.242.198 6.060.549 18.181.648 11.457.523
2027 25.939.152 6.484.788 19.454.364 11.351.434
2028 27.754.892 6.938.723 20.816.169 11.246.329
2029 29.697.735 7.424.434 22.273.301 11.142.196
2030 31.776.576 7.944.144 23.832.432 11.039.027

Toplam NBD = 101.256.833 
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15.1.3 Finansal fayda-maliyet analizi (NBD, İKO vb.) 

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi, 2020 ve 2030 yılları arasında yıllık tahmini 

yeniden değerleme oranının %8 olacağı ve fiyatlardaki yıllık artışın %7 olacağı 

varsayımları ile şimdiki €/TL ve $/TL kur seviyeleri için Net Bugünkü Değer (NBD) 

101.256.833 TL olmaktadır. İç Kârlılık Oranı (İKO) ise %101,26 olarak hesaplanmıştır. 
Diğer bir ifadeyle, projenin toplam getirisini (NBD) sıfır yapan yeniden değerleme oranı 

%100,12’dir. 

Tablo 15-2 Fayda/maliyet analizi 

Yıl Yıllık gelir Yıllık Gider Yıllık Brüt Kar Şimdiki Değerle Kar (TL)

2020 0 13.893.639 -13.893.639 -13.893.639

2021 17.284.352 4.321.088 12.963.264 6.477.568

2022 18.494.257 4.623.564 13.870.692 3.463.326

2023 19.788.855 4.947.214 14.841.641 1.851.718

2024 21.174.074 5.293.519 15.880.556 990.048

2025 22.656.260 5.664.065 16.992.195 529.344

2026 24.242.198 6.060.549 18.181.648 283.021

2027 25.939.152 6.484.788 19.454.364 151.321

2028 27.754.892 6.938.723 20.816.169 80.906

2029 29.697.735 7.424.434 22.273.301 43.258

2030 31.776.576 7.944.144 23.832.432 23.128

Toplam NBD = 0 

15.1.4 Devlet bütçesi üzerindeki etkisi 

Projenin devlet bütçesi üzerindeki başlangıç etkisi devlet kurumları tarafından 

yapılabilecek hibe miktarı kadardır. Projenin yüksek kârlılığı sebebiyle ilerleyen yıllarda 

devlete ödenecek gelir vergisi sayesinde projenin devlet bütçesi üzerindeki toplam etkisi 

milyonlarca TL düzeyinde devlet bütçesine pozitif katkıdır 

15.2 Ekonomik analiz 

15.2.1 Ekonomik maliyetler 

Projenin uygulamaya geçmesi için harcanacak sabit yatırımın tamamı yerli üretim 

makine ve teçhizatla karşılanabileceği için ekonomik maliyet oluşturmamaktadır, sadece 

sermaye transferi niteliğindedir. Sabit yatırımın fırsat maliyeti ise hesaba katılacaktır. 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Guide to Cost-Beneft Analysis of Investment 

Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy, 2014-2020” isimli kılavuzda aday 

ülkeler için önerilen oran %5’tir. Bu orana Türk Lirası ve uluslararası borçlanma 

piyasalarında geçerli döviz kurları arasındaki yıllık parite değişimi eklenerek hesaplama 

yapılacaktır. 
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Değişken maliyet sınıfındaki hammaddeler de yerli kaynaklardan sağlanabildiği için 

ekonomik maliyet oluşturmamaktadır. Yarı değişken maliyet sınıfındaki elektrik ihtiyacı 

da büyük oranda güneş enerjisi ile sağlanacağı için ekonomik maliyet oluşturmamaktadır. 

Yapağının ve taşınması için harcanacak yakıtın yurt dışından alınan ham petrol kısmı 

ekonomik maliyet durumundadır.  

15.2.2 Ekonomik faydalar 

Proje sayesinde ortaya çıkarılması planlanan doğal ısı/ses izolasyon şiltesi ve ham lanolin, 

katma değerleri yüksek olan ve hammaddeleri büyük oranda yurtdışına bağımlı olan 

ürünler ürünlerdir. Bu projede elde edilecek ürünler yerli imkânlarla sağlanacaktır. Bu 

nedenle ekonomik fayda, bu ürünler için yurtdışına ödenen katma değer ve bu ürünlerin 

ihracatı sayesinde elde edilecek ek gelirlerden oluşmaktadır. 

15.2.3 Ekonomik fayda-maliyet analizi 

Proje yatırımının fırsat maliyeti ve nakliye için kullanılan yakıtın ithal edilen ham 

petrol kısmı (yakıt maliyetinin %30’u olarak alınmıştır) ekonomik maliyetleri, yurtdışına 

ihraç edilmesi beklenen ham lanolinin tamamı ve doğal ısı/ses izolasyon şiltesinin 

yurtdışına satılacak tahminen %30’luk kısmı ise ekonomik faydaları oluşturmaktadır. 

Sabit yatırımın yıllık fırsat maliyeti, 10 yıllık bir zaman dilimine yıllık indirgeme oranına 

göre artan şekilde paylaştırılmıştır.  
 

Tablo 15-3 Ekonomik fayda/maliyet analizi 

Yıl Lanolin
Yalıtım 

Malzemesi Fırsat Maliyeti Nakliye
Şimdiki Değerle Kar 

(TL)

2020 0 0 0 0 0

2021 2.700.680 9.114.795 1.500.513 337.585 9.238.312

2022 2.889.728 9.752.831 1.620.554 361.216 9.139.908

2023 3.092.009 10.435.529 1.750.198 386.501 9.042.414

2024 3.308.449 11.166.016 1.890.214 413.556 8.945.824

2025 3.540.041 11.947.637 2.041.431 442.505 8.850.128

2026 3.787.843 12.783.972 2.204.746 473.480 8.755.318

2027 4.052.992 13.678.850 2.381.126 506.624 8.661.385

2028 4.336.702 14.636.369 2.571.616 542.088 8.568.323

2029 4.640.271 15.660.915 2.777.345 580.034 8.476.122

2030 4.965.090 16.757.179 2.999.532 620.636 8.384.775

Toplam NBD = 88.062.508 

 

2020-2030 yılları arasında ekonomik fayda-maliyet analizi sonucunda net bugünkü 

toplam kâr 88.228.645 TL olarak bulunmaktadır. 
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15.2.4 Maliyet etkinlik analizi 

Proje 3 farklı ürün için yapıldığından, gerçek birim yatırım maliyetlerini hesaplamak 

üzere ilk yatırım maliyeti olan 13.893.639,00TL bu ürünler arasında ciro ağırlıklarına 

göre %52,7, %15,6 ve %31,7olarak paylaştırıldığında, 10 yıllıkbir süreçte üretilmesi 

öngörülen 2,7 milyon metrekare doğal ısı/ses izolasyon şiltesine karşılık 2,68 TL/m2 

birim yatırım maliyeti ortaya çıkarmaktadır. 20 veya 30 yıllık süreçler için yalıtım 

malzemesi birim yatırım maliyeti sırasıyla 1,34 TL/m2ve 0,89 TL/m2dir. Birim yatırım 

maliyeti, yıllık 300.000 litre üretilmesi planlanan ham lanolin için 10 yıllık süreçte 

7,14TL/litre, 20 veya 30 yıllık süreçlerde sırasıyla 3,57 TL/litre ve 2,38 TL/litredir. 

15.2.5 Projenin diğer ekonomik etkileri 

Proje ile elde edilmesi planlanan doğal ısı/ses izolasyon şiltesi, ham lanolin ve 

peletlenmiş organik gübrenin en önemli ekonomik etkileri yüksek katma değerleridir. 

Özellikle yalıtım malzemesi hammaddesi ve lanolin çok yüksek oranda yurtdışına 

bağımlı olunan ürünlerdir. Bu projede elde edilecek ürünler yerli imkânlarla üretilecektir. 

Bu nedenle ekonomik etki, yurtdışına ödenen katma değerin yurtiçinde kalması ve ileride 

ihracat potansiyelinin kullanılmasıyla elde edilecek ilave katma değerden oluşmaktadır. 

 

15.3 Sosyal analiz 

15.3.1 Sosyal fayda-maliyet analizi 

Sivas ve çevresindeki illerde koyun yapağısının değerlendirilememesi sonucu, koyun 

yetiştiricileri için bir zaruri bir uygulama olan koyun kırkımı bir külfet olmaktan çıkıp, 

kârlı bir aktiviteye dönüşecektir. 

Sivas ili ve çevresindeki illerde köyden kente ve özellikle de büyük şehirlere göç 

önemli bir problemdir.  Hem sahaya hem de endüstriye yönelik bu proje ile koyun 

yetiştiricili ği daha kârlı hale gelecek, değerlenen yapağıdan sağlanan ekonomik katkı ile 

koyun yetiştiricilerinin gelirleri ve refah seviyeleri yükselecek, mevcut işletmelerin 

devamlılığı ve geliştirilmelerine katkı sağlanmış olacaktır.  Koyun yetiştiricili ğinin 

cazibesi artarak kırsaldaki üretim ve yerleşim teşvik edilmiş olacaktır. 

Bölgeye kazandırılacak yeni işkolu sayesinde, yapağının kırkımı, toplanması, 

taşınması, üretimi, depolama, satış, nakliye, montaj, kalite kontrolü, özel taleplere yönelik 

üretim, sürekli Ar-Ge faaliyetleri gibi alanlarda işgücüne ihtiyaç doğacaktır.  Bu ihtiyaç, 

beraberinde yaygın bir istihdamı getirecektir. Üretim için profesyonel işgücü teşekkül 

edecek, ülke çapında kurulacak benzer tesislere de fizibilite, üretim planlama, kalite 

kontrolü ve benzeri konularda kalifiye işgücü temininde hizmet ve eleman sunulacaktır. 
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15.3.2 Sosyo-kültürel analiz 

Bölge, Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık %3’üne sahip olup, 26 düzey2 bölgesi 

arasında nüfus büyüklüğü bakımından 11. sıradadır. Bölge nüfusunda yıllar içinde 

artışgerçekleşmiş olsa da, Bölge Türkiye nüfus artış hızını 1965 yılından sonra 

yakalayamamış olup, Bölgenin nüfus artış hızı genel olarak Türkiye nüfus artış hızının 

10 puan altında seyretmiştir. İllerin nüfus gelişimleri incelendiğinde,Kayseri’nin göç alan 

il konumundayken, Sivas ve Yozgat’ın ise göç veren iller konumunda oldukları 

görülmektedir. Bölgede, Kayseri ilinde nüfus artış göstermekteyken; Sivas ve Yozgat 

illerinde nüfus özellikle 2000’li yıllardan sonra sürekli azalma göstermektedir. Yeni iş 
kolları ve istihdam olanakları sağlaması beklenen proje sayesinde işgücüne katılımda ve 

demografik parametrelerde olumlu yönde düzelme beklenmektedir. 

15.3.3 Projenin diğer sosyal etkileri 

Projenin diğer sosyal etkileri arasında bölgenin rekabet imkânlarının artması, 

bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında olumlu etki sağlaması, kentlere 

hızlı göçün azalması ile şehir planlama konusunda yaşanan sorunların olumlu etkilenmesi 

gibi katkılar bulunmaktadır. 

15.4 Bölgesel analiz 

Bölgelerin gelişmesi ve Türkiye'nin kentsel organizasyonundaki uzun vadeli değişim, 

sektörel politikalar ve bunların tasarlanma ve uygulanma şekliyle çok yakından ilişkilidir. 

Ülke geneli için geçerli sektörel politikalar farklı bölgelerde veya şehirlerde farklı 

sonuçlar doğurabilmekte, ülkenin ekonomik ve beşeri coğrafyasının değişiminde 

doğrudan etkili olabilmektedir. Eğitim, işgücü ve istihdam, tarım, sanayi ve teknoloji, 

turizm, KOBİ ve girişimcilik, ulaştırma ve çevre gibi temel sektörel politikalar bölgesel 

gelişme amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli etkiye sahiptir. 2011 yılında 

yayınlanmış olan “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması”nda illerin 

sürdürülebilirlik endekslerinin hesaplanmasında Ekonomik Performansa göre iller 

arasında yapılan sıralamada Kayseri 25., Sivas 56., Yozgat ise 64. sırada 

bulunmaktadır.22 yaş üstü nüfus için fakülte veya üzeri mezunların oranı Türkiye’de 

ortalama %13,26 iken, bölge bu oranda %11,59 ortalama ile Türkiye ortalamasının 

altında kalarak düzey2 bölgeleri arasında 13. sırada yer almıştır. Kayseri ili %12,98 

ortalama ile 81 il içinde 14., Sivas ili %11,38 oran ile 36. ve Yozgat ili %7,99 oranı ile 

76. sırada gelmektedir. 

15.5 Duyarlılık analizi 

Yıllık yeniden değerleme oranına karşı 2020-2030 yılları arasındaki 10 yıllık vadede 

projenin Net Bugünkü Değerinin (NBD) duyarlılık tablosu şu şekildedir: 
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Tablo 15-4Yeniden Değerleme Oranı (Yıllık %) 

Yeniden Değerleme Oranı (Yıllık %) NBD (TL) 
3 136.563.835 
6 113.891.999 
9 95.847.085 
12 81.326.904 
15 69.521.003 
18 59.826.915 
21 51.792.120 
24 45.073.338 
27 39.407.686 
30 34.592.021 

 

Yalıtım ürününün m2 fiyatının değişimine karşı 10 yıllık vadede NBD yaklaşık olarak 36 

milyon TL (€1/m2 için) ile 198 milyon TL (€10/m2 için) arasında değişmektedir: 

 

Tablo 15-5 Yalıtım ürünü fiyatına göre duyarlılık analizi 

Yalıtım ürününün fiyatı (€/m2) NBD (TL) 
1 36.650.829 
2 52.843.865 
3 69.036.900 
4 85.229.935 
5 101.422.970 
6 117.616.005 
7 133.809.040 
8 150.002.075 
9 182.388.146 
10 198.591.181 

 

Ham lanolinin kg fiyatının değişimine karşı 10 yıllık vadede NBD yaklaşık olarak 82 

milyon TL (€1/kg için) ile 125 milyon TL (€10/kg için) arasında değişmektedir: 

 

Tablo 15-6 Lanolin fiyatına göre duyarlılık analizi 

Ham lanolinin fiyatı (€/kg) NBD (TL) 
1 82.231.225 
2 87.029.161 
3 91.827.097 
4 96.625.034 
5 101.422.970 
6 106.220.906 
7 111.018.843 
8 115.816.779 
9 120.614.715 
10 125.412.652 
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Peletlenmiş organik gübrenin kg fiyatının değişimine karşı 10 yıllık vadede NBD 

yaklaşık olarak 71 milyon TL (€1/kg için) ile 179 milyon TL (€7/kg için) arasında 

değişmektedir: 

Tablo 15-7  Gübre fiyatına göre duyarlılık analizi 

Gübrenin fiyatı (€/kg) NBD (TL) 
1 70.836.126 
2 88.828.387 
3 106.820.648 
4 124.812.910 
5 142.805.171 
6 160.797.432 
7 178.789.693 

15.6 Risk analizi 

Projede bazı risk faktörleriyle karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. Ortaya çıkabilecek bu 

faktörlerin yatırımı ya da yatırımdan sonra proje getirisini yüksek derecede etkileme riski 

bulunmamaktadır. Yatırım sırasında oluşabilecek risk faktörleri aşağıda listelenmiştir: 
Olası Riskler:   

1. Ülkemizdeki ekonomik koşulların değişimi 

2. Tesis kurulumu sırasında oluşabilecek zorluklar  

3. Hammadde/Girdi Sıkıntısı 

4. Üretilen ürünlerin satılamaması 

5. Koyun yetiştiricilerinin projeye uyum gösterememesi 

Ülkemizdeki ekonomik koşulların değişimi:  Herhangi bir ekonomik sıkıntının 

etkileri bu yatırımı iki türlü etkileyebilir. Birinci durum, yatırım öncesi veya sırasında 

çıkacak ekonomik problemin bu yatırımı sekteye uğratması olasılığıdır. Projenin 

finansmanı için destek programı kapsamında alınacak hibe/krediler dikkate alındığında 

herhangi bir ekonomik problem durumunda yatırımın aksaması öngörülmemektedir. 

İkinci durum ise yatırım tamamlandıktan sonra ekonomik şartlarda sıkıntı yaşanma 

olasılığıdır. Üretilecek ürünlerin ihracat potansiyeli yüksek olduğu için, yurtiçinde 

yaşanabilecek olumsuzluklarda ihracat sayesinde, yurtdışında yaşanabilecek 

olumsuzluklarda ulusal pazarda satışlar sayesinde esneklik sağlanması hedeflenmektedir. 

Tesis Kurulumu Sırasında Oluşabilecek Zorluklar: Tesisin kurulumu aşamasında 

görev alabilecek çok sayıda firma ile görüşerek alternatifler oluşturulacağı için, herhangi 

bir aksaklık durumunda farklı bir firmanın desteği ile projenin aksamasının önlenmesi 

mümkündür. 

Hammadde/Girdi Sıkıntısı: Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon koyundan 

60.000 ton yapağı elde edilmekte ancak çok az bir kısmı değerlendirilebilmektedir. Proje 

ile kurulacak tesiste uzun vadede yıllık 3.650 ton yapağı işlenmesi hedeflendiği için, 
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hammadde sıkıntısı yaşanması olası görünmemektedir. Projenin yapağı dışında kritik bir 

girdisi bulunmamaktadır. 

Üretilen Ürünlerin Satılamaması: Her ne kadar fizibilite çalışmamız ülkemizde ve 

yurt dışında üretilmesi planlanan ürünler için yeterli talebin olduğunu gösterse de üretilen 

ürünlerin satılamaması riski her zaman mevcuttur. Bu riski minimum düzeye getirmek 

için projenin en başından itibaren üretilecek ürünlerin tanıtım ve promosyonunun iyi 

yapılması ayrıca iyi bir pazarlama stratejisi kullanılması esastır. Bu sebeple Bölüm 6.3’te 

de belirtildiği üzere üretime başlanır başlanmaz ürünler için gerekli kalite sertifikalarının 

(TSE, ISO 9000 vb.) alınması uygun olacaktır. 

Koyun Yetiştiricilerinin Projeye Uyum Gösterememesi: Koyun yetiştiricilerinin 

projeye uyum gösterememesi riski hammadde/girdi sıkıntısı oluşması riski ile yakından 

ilgilidir. Öte yandan koyun yetiştiricileri için planlanan bilgilendirme toplantılarının 

yapılacağı ve koyun yetiştiricilerinin yapılan anket sorularına verdiği cevaplar 

değerlendirildiğinde bu riskin oluşma olasılığı oldukça düşüktür. Öte yandan her zaman 

koyun yününün ithal edilebilme imkânı da vardır ve koyun yününün ithal edilmesi 

durumunda bunun etkisi, proje kârlılığında bir miktar düşüş olacağı ama yine de kâr 

edileceği olarak öngörülmektedir. Zaten Türkiye’de üretilen koyun yününün genel olarak 

tekstil kullanımı için çok uygun olmamasından dolayı Türkiye’de ithal yün işleyen yün 

yıkama fabrikaları bulunmaktadır. Aslında kurulacak tesiste üretilecek izolasyon 

şiltesinin kaliteli yün gereksinimine ihtiyaç duymaması Türkiye’deki koyun 

yetiştiricilerinin elde ettikleri yapağıyı bu tesise satmalarını özendiren başlıca 

etmenlerden biri olacaktır.  
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16 Ekler 

16.1 Yün yıkama sistemi ve lanolin makinası teklifi 
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16.2 Manuel yün yıkama sistemi teklifi 
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16.3 İzolasyon Şiltesi (Keçe) üretim hattı teklifi 
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16.4 Çatıya Montaj Güneş Eenerjisi Santrali Teklifi (240 kW) 
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16.5 Çatıya Montaj Güneş Eenerjisi Santrali Teklifi (240 kW) 
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16.6 Pelet Üretim Makinesi Teklifi 
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16.7 Kurulacak Tesis Bina Projesi 

Fabrika Binası 

1. Geometrik Özellikler 

Bina 7,50 m genişliğinde 12 akstan toplamda 82,50 mt. uzunluğunda ve 6,50 mt. 

genişliğinde 4 akstan toplam 26,00 mt. eninde olmak üzere toplam 2145 m2dir. Bina 

enine bölünmek üzere iki ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılacaktır.  

2. Taşıyıcı Sistem 
Bina ön üretimli betonarme elemanlardan oluşan prefabrik taşıyıcı sistem ve 

elemanlara sahiptir.  

 

3. Kaplama Malzemesi 

Fabrika binasının cepheleri 4 cm poliüretan dolgulu 0,40 mm – 0,40 mm sac 

kalınlığında sandviç cephe paneli kullanılacaktır. Binanın çatısında ise 5 cm poliüretan 

dolgulu 0,40 mm – 0,40 mm sac kalınlığında sandviç çatı paneli kullanılacaktır. 

4. Yaklaşık Maliyetler 

Binanın avan projesine göre yaklaşık maliyetleri aşağıdaki listede bildirilmiştir. 
Altyapı İşleri 50.000 ₺ 

Kazı ve Dolgu İşleri 195.000 ₺ 

Betonarme İmalatlar 900.000 ₺ 

Cephe ve Çatı Kaplamaları  500.000 ₺ 

Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri 200.000 ₺ 

Toplam 1.845.000 ₺ 

 

5. Saha Betonu 
2500 m2 alana sahip zemini düzeltilip sıkıştırılmış, üzerine çakıl dolgu yapılmış 15 cm 

yüksekliğinde üzeri perdahlanmış dış etkilere karşı koruyucu kimyasallara sahip saha 

betonunun yaklaşık maliyeti 120.000 ₺’dir. 

 
6. Havuz Yapıları 

5 mt x 4 mt x 1,60 mt ölçülerinde betonarme işlerinden sonra polyürea yalıtımı yapılacak 

ve üzerine seramik kaplamalı 2 adet havuz yapısının yaklaşık maliyeti 40.000 ₺’dir. 
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Yerleşim Planı 
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Zemin Kat Planı 
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Çatı Planı 
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Kesitler 
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16.8 Sivas Yöresinden Toplanan Yapağıdan Elde Edilen Kaba 
Kirden Deneme Üretimi Yapılan Peletlenmiş Organik 
Gübrenin Kimyasal Analizi 
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16.9 ÇED Raporu   
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16.10 Anket Sonuçları 
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16.11  Ham Yapağıdan Çıkan Kaba Kirin Organik Gübre Olarak 
Kullanılabilirli ğini Belirten Analiz Raporu 
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16.12 Ülkemizdeki Yün Yağı ve Lanolin vb. Türevsel Yağsı 
Maddeler İthal Eden Firmalar (Trade Map tarafından 
TÜİK’den çekilmi ştir) 
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16.13 Ülkemizin 2018 Yılı Lanolin İthalatı (TÜİK , 2018 )  
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16.14 Ülkemizin Yün Yağı ve Lanolin vb. Türevsel Yağsı Maddeler İthal Etti ği ülkeler (Trade Map 
tarafından TÜİK’den çekilmi ştir) 

List of supplying markets for the product imported by Turkey in 2018  
Product: 150500 Wool grease and fatty substances derived therefrom, incl. lanolin 

 
Sources: ITC calculations based on Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) statistics. 

Exporters 
Select your indicators 

Value imported in 2018 
(USD thousand) 

Trade balance 
2018 (USD 
thousand) 

Share in 
Turkey's 

imports (%) 
Quantity imported 

in 2018 Quantity unit Unit value 
(USD/unit) 

Growth in imported 
value between 2014-

2018 (%, p.a.) 

Growth in imported 
quantity between 

2014-2018 (%, p.a.) 

Growth in 
imported value 
between 2017-
2018 (%, p.a.) 

World 1511 -1453 100 143 Tons 10566 -9 -6 30 
United Kingdom 802 -779 53.1 49 Tons 16367 -6 -15 65 
India 197 -197 13 31 Tons 6355 51 66 84 
Germany 135 -135 8.Eyl 17 Tons 7941 -9 1 -23 
China 125 -125 8.Mar 22 Tons 5682 -23 -16 -2 
Japan 70 -70 4.Haz 2 Tons 35000 -26 -22 -32 
Belgium 60 -60 4 4 Tons 15000 -11 -5 131 
Singapore 42 -42 2.Ağu 4 Tons 10500 -17 -1 -55 
Bulgaria 42 -42 2.Ağu 10 Tons 4200       
Taipei, Chinese 34 -34 2.Mar 3 Tons 11333       
Italy 3 -3 0.2 1 Tons 3000 -51 -25 -93 
United States of 
America 1 -1 0.1 0 Tons         
Iran, Islamic Republic of   21               
Kazakhstan   7               
Free Zones   5               
Malaysia   1               

 


