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S
on yıllarda küresel ısınmanın et-

kisinden dolayı sera gazı salımını 

azaltma, fosil yakıtların yerine 

daha çok yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanma ve enerjide 

maliyetleri düşürme hedefleri doğrultu-

sunda globalde bir değişim süreci yaşa-

nıyor. Bu durum, Türkiye iklimlendirme 

sektörüne de yön veriyor. 

Sektördeki değişim ile bugün kulla-

nılan teknolojilerin yakın zamanda yerini 

daha çevreci ve enerji verimliliği yüksek 

ürünlere bırakacağı öngörülüyor. Özellikle 

soğutucularda yaşanan dönüşüm tüm 

iklimlendirme pazarını etkilerken, enerji 

verimliliğine ilişkin getirilen sınırlamalar 

da mevcut ürün tasarımlarının yenilen-

mesini zorunlu hale getiriyor. 

İklimlendirme cihazlarının enerji tüke-

timi önemli bir konu haline gelirken, bu 

durum üreticilerin artık son kullanıcı ve 

yatırımcılara yönelik daha sürdürülebilir, 

daha verimli ürünlerin yanında binaların 

diğer hizmetleriyle bütünleşik, uzaktan 

izlenebilir ve kontrol edilebilir çözümler 

sunmalarını zorunlu kılıyor. Bu noktada 

enerji verimliliğini esas alan cihazlara yö-

nelim ise sektörün gelişiminde rol oyna-

yan başlıca etmenlerin başında geliyor. 

Bu kapsamda son dönemde iklimlen-

dirme sektöründe ozon tabakasına zarar 

veren ürünlerin azaltılmasına yönelik ça-

lışmalar da hız kazandı. Küresel ısınmayla 

birlikte gündeme gelen enerji tasarrufu ve 

emisyonu düşürmeye dair sektördeki en 

kayda değer gelişmenin küresel ısınma 

potansiyeli düşük gazların kullanımındaki 

artış olduğunu söyleyen sektör temsilci-

leri, bugün itibarıyla global iklimlendirme 

sektörünün önceliklerinden biri olan Glo-

bal Warning Potential (GWP) kriterleriyle 

sektörün yeniden yapılandığını ve geçişin 

özellikle ev tipi klimalarda daha hızlı oldu-

ğunu vurguluyor. 

Bu noktada özellikle Avrupa’da enerji 

verimliliğine yönelik önemli gelişmelerin 

yaşandığını ve iklimlendirme sektörünün 

kendini bu doğrultuda yeniden dönüş-

türdüğünü belirten sektör temsilcileri, 

Türkiye iklimlendirme sektörü için önemli 

olan Avrupa pazarında yok olmamak için 

yeni trendlere ayak uydurmanın gerekli 

olduğunun altını çiziyor. Bugün itibarıy-

la kullanılmakta olan R410a soğutucu 

akışkana göre küresel ısınma potansiyeli 

daha düşük olan R32 gaz kullanımının 

Avrupa’da oldukça arttığını, Türkiye'de de 

bu yönde çalışmaların hızlandığını kayde-

den sektör temsilcileri, dönüşümü daha 

da hızlandırıp avantajlı konuma geçmek 

adına tüketici tercihlerinde de R32 gazını 

kullanan ürünlere yönelik bir değişimin 

olması gerektiğini vurguluyor. 

Sektörün pazar büyüklüğü 

181 milyar dolara ulaştı

Gelişen teknoloji ve son kullanıcıda 

artan çevre bilincine paralel globalde ya-

şanan dönüşüm kapsamında son yıllarda 

daha çevreci ve enerji verimliliğini esas 

alan ürünlere odaklanan Türkiye iklimlen-

dirme sektörü, söz konusu çalışmalarla 

hem global arenadaki rekabetçi yapısını 

sürdürmeyi hem de ihracatını artırmayı 

planlıyor. İklimlendirme, Soğutma, Klima 

İmalatçıları Derneği'nden (İSKİD) alınan 

verilere göre; ısıtma, soğutma, klima ve 

tesisat ekipmanları dahil global iklimlen-

dirme sektörünün pazar büyüklüğü 2018 

yılı itibarıyla 181 milyar dolara ulaştı. 2023 

yılında ise söz konusu büyüklüğün 251 

milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye 

ise global pazardan yaklaşık yüzde 2.5 pay 

alıyor. Gelişen teknoloji ve çevre bilinciyle 

Türkiye'nin inovatif gelişmelere açık ol-

duğunu ve Türkiye'de yenilenebilir enerji, 

hibrid ve düşük enerji tüketimli sistemlere 

doğru genel bir yönelimin bulunduğunu 

söyleyen sektör temsilcilerine göre mevcut 

şartlarda Türkiye'de global iklimlendirme 

pazarından alınan payı en az iki katına çı-

karabilecek potansiyel var. 

Öte yandan Türkiye iklimlendirme sek-

törü, geniş bir üretim kapasitene de sahip. 

Ürün bazında 2018 itibarıyla Türkiye'nin 

Kaynak: İSİB

İthalat İhracat 

Isıtma sistem ve elemanları 386.2 1.252

Soğutma sistem ve elemanları 533.7 640.4

Klima sistem ve elemanları 1.101 338.6

Tesisat sistem ve elemanları 2.407 1.759

Havalandırma sistem ve elemanları 822.9 448.4

Yalıtım malzemeleri 81.8 93.6

Toplam 5.333 4.533

Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
2018 Yılı Dış Ticareti (Milyon / Dolar) 
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split klimada 797 bin 704, klima santra-

lında 14 bin 38, fancoilde 118 bin 22, ısı 

esanjöründe 1.182 bin, soğutma grubu 

945, paket klima (rooftop) 823, VRF iç üni-

te 24 bin 316 adet üretim kapasitesi bu-

lunuyor. 2000 yılında Türkiye’de özellikle 

split klima üretilmiyorken, küresel pazar-

daki dört markanın üretime başlamasıyla 

Türkiye'nin Avrupa’nın tüm gereksinimini 

karşılayacak bir kapasiteye ulaştığını be-

lirten sektör temsilcilerine göre, yaşadığı 

teknolojik dönüşümle Türkiye, özellikle 

split klimada bugün itibarıyla üretim ka-

pasitesi ve pazar büyüklüğü bakımından 

Avrupa’da lider konumda bulunuyor. 

Sektör iç pazarda daraldı

ihracatını ise artırdı

Yaşanan ekonomik durgunluk ve kur-

daki dalgalanmalara bağlı olarak sektör 

2018 yılında iç pazarda daraldı. Bu daralma-

yı telafi etmek için dış pazarlara odaklanan 

sektör, ihracatını ise artırdı. İklimlendirme 

Sanayi İhracatçıları Birliği'nden (İSİB) alınan 

verilere göre yıllardır yakaladığı büyüme 

trendini sürdüren Türkiye iklimlendirme 

sektörü, 2018 yılında iç pazar yüzde 8 ila 10 

küçüldü. Ancak ihracatı büyümeye devam 

eden sektör, tüm zamanların en yüksek ih-

racatını gerçekleştirdi. 2018 yılında 2017'ye 

göre ihracatını yüzde 15 artıran sektör top-

lam ihracatını yaklaşık 3.9 milyar dolardan 

4.5 milyar dolara çıkardı. 2018 yılında sek-

törün ithalatı ise 2017'ye göre yaklaşık yüz-

de 6 düştü ve yaklaşık 5.6 milyar dolardan 

5.3 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı 

karşılama oranı yüzde 89 olan sektör, bu 

yılın ilk çeyreğinde ise beklenen seviyede 

olmasa da ihracatını artırmayı sürdürdü. 

Sektör, bu yıl sonunda en az yüzde 

10'luk artış ile 5 milyar doların üzerinde 

ihracat hedefliyor. Sektörün 2018 yılı ih-

racatı alt kategoriler bazında da önemli 

gelişmeler kaydetti. İSKİD'in verilerine göre 

2018'de gerçekleşen yaklaşık 4.5 milyar 

dolarlık ihracattan ısıtma sistemleri ve 

ekipmanları 1.25 milyar dolar, hava arıtma 

sistemleri ve ekipmanları 640 milyon dolar, 

havalandırma ve klima sistemleri ve ekip-

manları 880 milyon dolar, tesisat sistemleri 

ve ekipmanları 1.76 milyar dolar pay aldı. 

Hangi ülkelere ne 

kadar ihracat yapıldı?

İç pazardaki daralmayı ihracata odak-

lanarak telafi eden Türkiye iklimlendirme 

sektörü, 2018 yılında en çok ihracatı ise AB 

ülkelerine gerçekleştirdi. İSKİB verilerine 

göre 530 milyon dolarla Almaya, Türkiye 

iklimlendirme ürünleri ihracatında ilk sırada 

yer aldı. Almanya'yı 310 milyon dolarla İngil-

tere, 254 milyon dolarla İtalya, 194 milyon 

dolarla Romanya, 176 milyon dolarla Fransa 

takip etti. AB ülkeleri dışında 150 milyon 

dolarla Irak, 104 milyon dolarla Özbekistan 

ve 99 milyon dolarla Azerbaycan Türkiye'nin 

en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer 

aldı. 2018 yılında kilogram başına ihracatta 

da Almanya 7.4 dolar ile Türkiye'nin ihraca-

tında ilk sırada yer aldı. Almanya'nın yanı 

sıra İspanya 7 dolar, İtalya 6.7 dolar ve Fran-

sa 5.8 dolarla Türkiye'nin kilogram başına 

en çok yaptığı ülkeler arasında bulunuyor. 

Genel ihracatının yanı sıra Türkiye ik-

limlendirme sektörünün kilogram başına 

birim fiyatında da kayda değer gelişmeler 

yaşanıyor. Bugün itibarıyla sektörün 1.3 do-

lar olan Türkiye geneli ihracat birim fiyatının, 

Türkiye'nin genel ihracat birim fiyatından üç 

kat daha fazla olduğuna dikkat çeken sektör 

temsilcileri, bunun da sektörün katma de-

ğeri yüksek ürünler üretip sattığı anlamına 

geldiğini söylüyor. Orta vadede sektörün 

kilogram başına birim fiyatının 5.5 dolara 

çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan sek-

tör temsilcileri, bunun için üreticilere katma 

değeri yüksek ürünler üretmeye devam 

etmelerini, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına 

ağırlık vermelerini öneriyor. 

Bu yıla dair 5 milyar dolarlık ihracat he-

defi kapsamında çalışmalarını hızlandıran 

sektör, ihracat yaptığı coğrafyayı da büyüt-

meyi planlıyor. Bu konuda gerek firmalar 

tarafından gerekse sektör temsilcisi dernek 

ve birlikler tarafından birçok çalışma yürü-
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tülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 

sektör, yeni pazarlarla hem ihracat yaptığı 

coğrafyayı genişletmeyi hem de sıkıntı ya-

şanan mevcut pazarlarına alternatif pazarlar 

oluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda yeni 

pazarlar olarak Türkiye'ye uzak coğrafyaları 

hedefleyen sektör, Güney Amerika ve Af-

rika’ya açılırken Rusya’da kaybettiği pazarı 

tekrardan kazanmak için de çalışmalarını 

hızlandırdı. Söz konusu pazarlarda katıldık-

ları sektörel fuarlar ve düzenledikleri ticari 

heyet organizasyonlarında Türkiye iklimlen-

dirme ürünlerinin kalitesiyle bu pazarların 

ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede oldu-

ğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, uzun 

ve kalıcı ilişkiler kurulduğunda sektörün 

buralarda daha güçlü rekabet şansı elde 

edeceğini söylüyor.

Ar-Ge için prosedürlerin 

kolaylaştırılması talep ediliyor

Tüm avantajlarına rağmen Türkiye ik-

limlendirme sektörü birçok sıkıntı da ya-

şıyor. Küreselleşmenin getirdiği pazar ve 

rekabet şartlarında özellikle dış piyasalarda 

rekabet edebilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge'nin 

bir zorunluluk olduğunu söyleyen sektör 

temsilcileri, Türkiye iklimlendirme sektö-

ründe faaliyet gösteren firmaların daha 

çok KOBİ'lerden oluştuğuna, bunun için 

de eğitim seviyesi yüksek Ar-Ge ve Ür-Ge 

çalışmalarına kaynak ve personel ayırma-

nın kolay olmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca 

yeni Ar-Ge kanununun KOBİ ölçeğindeki 

firmalara istenilen yararı sağlayamadığını 

savunan sektör temsilcileri, bu durumun 

ilerleyen yıllarda uluslararası rekabette 

sektörü zorlayacağını, Ar-Ge desteklerinin 

KOBİ düzeyinde yaygınlaştırılması için ilgili 

prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini 

vurguluyor. Öte yandan enerji verimliliği 

yüksek ürünlerin piyasada yaygınlaştırılması 

ve verimliliği düşük cihazların enerji verimli-

liği yüksek cihazlara dönüşümü için devlet 

teşviklerine de ihtiyaç olduğunu kaydeden 

sektör temsilcileri, sektörün nitelikli iş gücü 

bulma ve finansal kaynak oluşturma nokta-

sındaki sıkıntılarının da giderilmesini istiyor. 

Küresel ölçekte Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde 
tüm sektörlerin de dönüşüm sürecine girmesi kaçınılmaz bir 
son olarak görülüyor. Endüstri 4.0’ın temel başlıklarından 
biri olan enerji verimliliği ve küresel ısınma da iklimlendir-
me sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. Bu doğrultuda iklim-
lendirme sektörünün Endüstri 4.0’a yönelerek dijitalleşmesi 
önem taşıyor. Sektör temsilcileri, dijitalleşmeyen firmaların 
sistem dışına itileceğini vurguluyor. Dolayısıyla sektörün çatı 
örgütleri, globalde Endüstri 4.0’a öncülük eden kuruluşlar 
ile iş birliği yaparak, firmalara dijitalleşmenin önemini 
anlatıyor. Uzmanlara göre iklimlendirme sektöründe yapıla-
bilecek Endüstri 4.0 hazırlıklarının başında üretim 
hatlarının dijitalleştirilmesi geliyor. 

Firmaların global pazarda 
rekabet etme şansı artıyor
Akıllı şebeke uygulamalarına ve mekân dışı denetlemeye 
özgü iklimlendirme cihazı ve sistemi tasarımlarını kapsa-
yan inovasyon çalışmalarının yapılması da önem taşıyor. 
Bulut veri sistemleri oluşturulması ve projelendirme, 
tasarım ve üretim sırasındaki tedarik ve hizmetlerin bu 
sisteme dahil edilmesi de gerekiyor. Dönüşüm sürecinin 
sadece teknoloji yatırımlarıyla da sınırlı kalmaması 
gerekiyor. Teknolojiyi kullanacak insan kaynağının da 
dönüşümde payının oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. 
Bu doğrultuda çok sayıda küçük ölçekli ve genç yöneticili 
firmaların oluşmasının desteklenmesi, Mavi Yakalılaların 
eğitilmesi, ‘kod yazma’ ve ‘algoritma kurma’nın öğretil-
mesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca meslek içi eğitimlerin 
yaygınlaştırılması için firmalar arası ve üniversiteler ile iş 
birliği yapılması, üretim tesislerinde ayrık ve yenilenebilir/
atık kaynaklı enerji tesislerinin kurulması da dönüşümün 
bir parçası olarak gösteriliyor. Endüstri 4.0’ın önemini far-
keden firmalar da bu doğrultuda hem tesislerini Endüstri 
4.0 alt yapısıyla donatarak söz konusu hazırlıkları yapıyor 
hem de Ar-Ge ile katma değerli ürünler geliştirerek, enerji 
verimliliğine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bu firmaların 
global pazarda rekabet etme şansı da artıyor. 

İklimlendirme sektörü 
Endüstri 4.0’a yönelmeli
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ürünler daha pratik çözümler sunuyor” dedi. 

“Enerji verimliliği yüksek 

ürünlere kayma var”

Biraz daha küçük ve orta ölçekli işler-

de VRF pazarının, merkezi sistemle yarışır 

hale geldiğini aktaran Şanal, “Sektörümüzde 

enerji verimliliği yüksek ürünlere kayma 

var. Sistemlerin işletiminde enerji sarfiyatı 

önemli bir hal aldı. Bu yüzden artık orta ve 

uzun vadeli planlamalarda bu ürünler tercih 

edilmeye başlandı” diye konuştu. İhracatın 

son 5-6 yılda ciddi büyüme süreci geçirdi-

ğini ancak 2018’de olumsuzluklar nedeniyle 

iç piyasa satışlarının küçüldüğünü vurgula-

yan Mehmet Şanal, Türkiye iklimlendirme 

sektöründe bu yıl büyüme hedeflediklerini 

bildirdi. 

Sektörün son yıllarda yabancı serma-

yeli yatırımlara ev sahipliği yaptığının altını 

çizen Şanal, Türkiye’nin büyümesi için glo-

bal markaların burada üretim yapmasının 

önemli olduğunu söyledi. Halen yatırıma 

hazır olan firmaların da bulunduğuna deği-

nen Mehmet Şanal, “Bu noktada da yatırıma 

hazır olan firmalar var. Ancak ekonomik 

gelişmelerden dolayı bir bekleme süreci 

var. Önümüzdeki 4.5 yıllık süreçte bir seçim 

olmayacağı öngörülüyor. Biraz ekonomide 

taşların yerine oturması bekleniyor. Yılın 

ikinci yarısında Türkiye’de yatırım yapmak 

isteyenler harekete geçecektir” ifadelerini 

kullandı.

“Yoğun bir çalışma 

temposu içine girdik”

Öte yandan sektör olarak ihracat pazar 

yelpazesini genişletmek amacı ile yoğun 

bir çalışma temposu içine girdikleri bilgisini 

veren Mehmet Şanal, özellikle Güney Ame-

rika ve Afrika gibi uzak pazarlara odaklan-

dıklarını kaydetti. Ayrıca kaybedilen pazarı 

tekrar kazanmak için Rusya’daki faaliyetle-

rin yoğunlaştırıldığını söyleyen Şanal, “Bu 

pazarlarda katıldığımız sektörel fuarlar ve 

düzenlediğimiz ticari heyet organizasyon-

ları gösterdi ki Türk iklimlendirme ürünleri 

kalitesi ile bu pazarların ihtiyacını karşılaya-

bilecek kapasitede. İhracatçımıza buralarda 

gösterilen ilgiden memnunuz. Uzun ve 

kalıcı ilişkiler kurulduğunda sektörümüz bu 

pazarlarda daha güçlü rekabet şansı elde 

edecektir” dedi.

İklimlendirme ürünleri ihracatında Al-

manya, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Avrupa 

ülkelerinin başı çektiğini kaydeden Mehmet 

Şanal, ihracattaki büyüme oranını yüzde 

10’un üzerinde tutarak 5 milyar doların 

üzerinde ihracat miktarına ulaşmayı he-

deflediklerini kaydetti. Türkiye’de kilogram 

başına ortalama ihracat fiyatının 1.3 dolar 

olduğunu, sektörde ise bu tutarın 4.5 doları 

bulduğunu vurgulayan Mehmet Şanal, orta 

vadede ihracat birim fiyatının 5.5 dolara ula-

şacağı öngörüsünde bulundu. Şanal, “Birim 

fiyatımızın artışını sürekli kılmak için katma 

değeri yüksek ürünler imal etmeye devam 

etmeli, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ağır-

lık vermeliyiz” diye konuştu.

“İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TEKNOLOJİ 
YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERMELİ”

S
on yıllarda iklimlendirme cihaz-

larında enerji tüketiminin önemli 

bir konu haline geldiğini belirten 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hak-

kı Şanal, sektörün gelişmesindeki başlıca 

etmenin ise enerji verimliliğine uygun ci-

hazlara yönelim olduğunu söyledi. Sektörde 

ozon tabakasına zarar veren ürünlerin azal-

tılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, Av-

rupa’da enerji verimliliği kıstaslarının adım 

adım artırıldığını dile getiren Şanal, “Sektör 

kendini bu doğrultuda yeni ürünlere hazır-

lıyor. Çünkü Avrupa bizler için çok önemli 

bir pazar. Bu pazarda yok olmamak için yeni 

trendlere ayak uydurmalıyız” diye konuştu. 

Ar-Ge merkezi mevzuatında yapılan deği-

şiklik sonrasında da Ar-Ge merkezi sayısının 

kısa sürede 25’e ulaştığını dile getiren Şanal, 

böylece firmaların devlet kontrolünde siste-

matik çalışmalar yaptığını kaydetti.

Dünyada son 10 yıla bakıldığında, HVAC 

sistemleri pazarında bireysel ürünler  mer-

kezi siteme göre daha fazla tercih edilir 

olduğuna dikkat çeken Mehmet Şanal, 

“Özellikle VRF pazarı merkezi sistemden 

daha büyük oranda büyüdü. Bu iç pazar-

da gelişmeler aynı şekilde gerçekleşti. VRF 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Hakkı Şanal, “Birim fiyatımızın artışını sürekli kılmak için 
katma değeri yüksek ürünler imal etmeye devam etmeli, Ar-Ge 
ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

MEHMET HAKKI ŞANAL
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ARAŞTIRMA

B
ugün kullandığımız teknolojiler 

kısa bir zaman içinde yerini daha 

çevreci ve enerji verimli ürünle-

re bırakacak. Özellikle soğutu-

cu akışkanlarda yaşanan değişim bütün 

ürünleri etkiliyor. Aynı zamanda enerji ve-

rimliliğine ilişkin sınırlamalar mevcut ürün 

tasarımlarının yenilenmesi mecburiyeti-

ni ortaya çıkarıyor. Türkiye iklimlendirme 

sektörü olarak gelişmeleri yakından takip 

ediyor ve ürünlerimizi yeni şartlara ve sınır-

lamalara adapte etme gayreti içerisindeyiz. 

Bu ortamda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri-

mizin ve yatırımlarımızın önemi daha çok 

ortaya çıkıyor. Bugün için pazarda bulabil-

diğimiz ürünlerin neredeyse tamamını yeni 

şartlara uyumlu hale getirmek zorundayız.

Sektör, küresel ölçekteki diğer tek-

nolojik gelişmelere paralel olarak katma 

değerini artırıyor. Bu durum, üreticilerin 

artık son kullanıcı ve yatırımcılara yönelik 

daha sürdürülebilir, daha verimli ürünle-

rin yanında binaların diğer hizmetleri ile 

bütünleşik, uzaktan izlenebilir ve kontrol 

edilebilir çözümler sunmalarını gerektiriyor. 

Küresel ısınma ile birlikte gündeme gelen 

enerji tasarrufu ve emisyonu düşürme-

ye dair sektörde en kayda değer gelişme, 

Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 

İklimlendirme Bölümü açıldı. Yine ISKAV iş-

birliği ile İSMEK'in 15 uzmanlık okulundan 

biri olan ve iklimlendirme sektörüne eği-

timli teknik personel yetiştirmeyi amaç-

layan İSMEK İklimlendirme Okulu açıldı. 

“Ar-Ge ve Ür-Ge 

mutlak bir zorunluluk” 

Sektörün diğer önemli sorunlardan biri 

de ÖTV. Soğutma içeren klima santrallerin-

de ve fancoil cihazlarında halen ÖTV uy-

gulanıyor. Oysa adı geçen ürünler bireysel 

kullanıma yönelik split klima cihazlarından 

farklı, ticari ürünler ve üretim için zorun-

luluk. ÖTV’nin bu ürünlerden veya enerji 

etkinliği yüksek olanlarından kaldırılması 

veya azaltılması gerekiyor. Öte yandan kü-

reselleşmenin getirdiği pazar ve rekabet 

şartlarında özellikle yurt dışı rakiplerle re-

kabet edebilmek ve ihracat yapabilmek 

için Ar-Ge ve Ür-Ge mutlak bir zorunluluk. 

Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan sektör için 

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına kaynak ve 

personel ayırmak kolay değil. Yeni Ar-Ge 

kanunu KOBİ ölçeğindeki firmalara istenilen 

ölçüde yarar sağlayamıyor. Bu durum önü-

müzdeki yıllarda uluslararası rekabette sek-

törü zorlayacak. Ar-Ge desteklerinin KOBİ 

düzeyinde yaygınlaştırılması için ilgili pro-

sedürlerin kolaylaştırılması gerekiyor. Enerji 

verimli ürünlerin piyasada yaygınlaştırılması 

ve enerji verimliliği düşük cihazların yüksek 

enerji verimliliğine sahip cihazlara dönüşü-

mü ile ilgili devlet teşvikine ihtiyaç var.

“Bugüne kadar ulaşamadığımız 

pazarlara ihracata başlandı”

Türkiye, eğitimli ve deneyimli teknik iş 

gücü ile üretim kalitesi ve çeşitliliği yüksek 

“ARGE İLE ÜRGE’YE KAYNAK VE 
PERSONEL AYIRMAK KOLAY DEĞİL”

OZAN ATASOY
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı

Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan sektör için Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmalarına kaynak ve personel ayırmak kolay değil. Yeni Ar-
Ge kanunu KOBİ ölçeğindeki firmalara istenilen ölçüde yarar 
sağlayamıyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda uluslararası 
rekabette sektörü zorlayacak.

küresel ısınma potansiyeli düşük gazların 

kullanımındaki artış oldu. Bugün iklimlen-

dirme sektörünün önceliklerinden birisi 

olan küresel ısınma (Global Warning Poten-

tial) kriterleri ile sektör yeniden yapılanıyor. 

Özellikle ev tipi klimalarda bu geçiş çok 

daha hızlı yaşanıyor. 

“İklimlendirme sektörü 

bazı sorunlar da yaşıyor”

Halihazırda kullanılan R410A soğutucu 

akışkana göre küresel ısınma potansiyeli üç 

kat daha az ve enerji verimliliği daha yük-

sek olan R32 gazının kullanımı Avrupa’da 

oldukça arttı ve Türkiye'de de bu yönde 

çalışmalar hız kazandı. Üreticiler bu konuya 

önem vermekle birlikte dönüşümü daha 

hızlı gerçekleştirdiklerinde avantajlı konu-

ma geçecek. Tüketicinin de bu konuda 

seçici olması geçişi daha da hızlandıracak.

Türkiye iklimlendirme sektörü, tüm 

avantajlarına rağmen bazı sorunlar da ya-

şıyor. Nitelikli iş gücünün yetersizliği, sek-

törün yaşadığı öncelikli sorunlardan biri. 

İş hacminin büyümesi acil nitelikli iş gücü 

istihdamı gerektirmektedir, ancak nitelikli 

iş gücü arzı henüz yeterli seviyeye ulaşa-

madı. Sivil toplum örgütlerinin düzenledi-

ği meslek içi eğitimler ve devletin meslek 

liseleri ile yüksekokulların sayısını artırması 

gibi çalışmalarla çözüm yolunda adımlar 

atılmaya başlandı. İSKİD Üniversite Sana-

yi İşbirliği Komisyonu bu konuda uzun 

zamandır çalışmalar yürütüyor. Makine 

Mühendisliği Fakülteleri ile yakın ilişkiler 

yürüterek başarılı öğrencileri iklimlendir-

me sektörünü tanımaya ve katılmaya da-

vet edip, sektör hakkında bilgilendirmeler 

yapıyor. ISKAV’ın öncülüğünde ve İSKİD’in 

de destek olduğu çalışmalar neticesinde 
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bir ülke konumunda bulunuyor. Bunun 

dışında yatırımcı açısından dinamik ve 

genç bir nüfusu olan Türkiye'de, yer alan 

20 şehir bir milyonun üzerinde bir nüfu-

sa sahip. Aynı zamanda sadece üç saatlik 

uçuş mesafesiyle 1.2 milyar insanın olduğu 

bir pazara ulaşabiliyorsunuz. Dünya ile 

bütünleşmiş açık pazar ve devlet yatırım 

teşvikleriyle de yabancı yatırımcıya cazip 

imkanlar sunan bir ülkeyiz. Sektör olarak 

Ar-Ge’nin bilincindeyiz. 2018 yılında dü-

zenlediğimiz Ar-Ge çalıştayına çok sayıda 

sektör temsilcisi, akademisyenler ile devlet 

tarafında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ile TUBİTAK davet edildi. Çalıştay Raporu 

hazırlanarak, katılımcılarla, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı ve TUBİTAK yetkilileriyle 

paylaşıldı. İstanbul Teknik, Marmara, İstan-

bul Ticaret, Ar-El, Yıldız Teknik, Gebze Tek-

noloji, Ege ve Türk-Alman Üniversitesi gibi 

üniversiteler ile protokoller imzalayarak, 

üniversite-sanayi iş birliğinin artarak devam 

etmesi için çalışıyoruz. Öte yandan şu ana 

kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen 2’nci 

Ur-Ge projemizi tamamlayıp, 3’üncü Ur-Ge 

projesi için başvuru yapacağız. Ur-Ge pro-

jesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi 

amacıyla etkin bir şekilde sürüyor. Proje 

kapsamında bugüne kadar ulaşamadığı-

mız pazarlara ihracata başlandı. Bu şekilde 

destekleyici projelerin artması kamu ve özel 

sektör iş birliklerinin çoğalması iklimlendir-

me sektörüne ihracat artışını destekleyen 

bir ivme kazandıracak.

“Çevreye ve topluma duyarlı

fi rmalar pazarda büyüyecek”

En son pazar araştırma raporlarına göre 

global iklimlendirme sektör büyüklüğü; 

ısıtma, soğutma, klima ve tesisat ekipman-

ları dahil 2018 yılı itibarıyla 181 milyar dolar 

seviyesinde bulunuyor. 2023 yılında ise söz 

konusu pazar büyüklüğünün 251 milyar 

dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye İk-

limlendirme sektörü olarak bu pazardan 

yaklaşık yüzde 2.5 pay alıyoruz. 2023 yılında 

en azından pazar payımızı iki katına çıkar-

mak mevcut şartlarda mümkün görünüyor. 

Gelişen teknolojiler ve çevre bilinciyle ürün-

ler inovatif gelişmelere açık. Yenilenebilir 

enerjiler, hibrid sistemler ve düşük enerji 

tüketimli sistemlere doğru genel bir yöne-

lim bulunuyor. Bunun sonucunda tüketi-

ciye, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, 

markası güçlü firmaların pazarda söz sahibi 

olması bekleniyor. Avrupa Birliği ülkeleri 

HVAC ürünleri ihracat pazarının yüzde 64.5 

elinde bulunduruyor. 

HVAC sektörü açısından değerlendiril-

diğinde 2017 yılında 3.92 milyar dolar olan 

ihracatımızı, 2018 yılında 4.53 milyar dola-

ra çıkardık. 2005-2017 yılları arası baz alın-

dığında genel ihracat artışında ise gelişen 

Asya ülkelerinden sonra globalde ikinci 

ülke durumundayız. Bu ülkemiz açısından 

önemli bir performans artışına işaret edi-

yor. Ülkemizin HVAC sistemlerinde en çok 

ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında 

Almanya (520 milyon dolar), İngiltere (310 

milyon dolar), İtalya (254 milyon dolar), 

Romanya (194 milyon dolar), Fransa (176 

milyon dolar) gibi Avrupa Birliği ülkeleri 

ilk sıralarda geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri 

dışında 150 milyon dolar ile Irak ve Özbe-

kistan (104 milyon dolar), Azerbaycan (99 

milyon dolar) ile en çok ihracat yaptığı-

mız ülkeler. 2019 yılında ihracatta yine çift 

haneli büyüme beklentimiz var. 5 milyar 

USD’nin üzerinde bir ihracat rakamına 

ulaşmayı hedefliyoruz. Genel ihracatın 

yanı sıra kilogram başına ihracatımızda da 

Almanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye 2018 

yılında kilogram başına 7.4 dolar ile en 

çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirirken, 

kilogram başına ihracatta Almanya'yı 7.0 

dolarla İspanya, 6.7 dolar ile İtalya ve 5.8 

dolar ile Fransa takip ediyor. 


