
Otomotiv Filtre Sektörü, 2018 

Otomotiv ana sanayi firmalarının taleplerine ve piyasadaki aktif taşıtların ihtiyaçlarına 

yönelik uygun parça üreten otomotiv yan sanayi sektörlerinden bir tanesi de filtre sektörüdür. 

Otomotiv endüstrisinin önemli bir kolu olan filtre sektörünün Türkiye’deki üretim merkezi 

Hatay İskenderun’dur. 

Filtre sektörünün tarihçesine değinmek gerekirse; henüz otomotiv sanayinin ülkemizde 

yeni yeni üretim planlamalarının yapıldığı bir dönemde, Türkiye’de Otomotiv Sanayinin 

üretim girişimlerine paralel olarak, ilk filtre fabrikası 1966 yılında İskenderun’da 

kurulmuştur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan alınan verilere göre, Türkiye’de yaklaşık 

70 adet filtre üreticisi bulunmakta, bu üreticilerin yaklaşık %20’lik bölümü Hatay’da faaliyet 

göstermektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren 14 adet tesisin toplam teorik üretim 

kapasitelerinin yaklaşık 75 milyon adet olduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de üretilen otomotiv ve yan sanayi filtrelerinin yaklaşık %65’lik bölümü 

bölgemizde üretilmektedir. Son beş yıllık rakamlar incelendiğinde, bölgemizden yıllık olarak 

yapılan filtre ihracatının yaklaşık 35-40 milyon dolar civarında olduğunu ifade edebiliriz. 

Bölgemizdeki filtre sektörünün önemli bir özelliği ise ihracatın; Almanya, Belçika, Fransa, 

İngiltere ve İtalya gibi sanayisi gelişmiş Avrupa Ülkelerine yapılıyor olmasıdır. Bu husus, 

bölgemizdeki filtre sektörünün gelişmişlik düzeyini açıklayan bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir.  

Ayrıca yerli ve milli otomobil üretiminin ülkemizin gündeminde geniş yer bulduğu 

günümüzde, bölgemizde yerli otomobile uygun filtre üretimine ilişkin Araştırma ve 

Geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Otomotiv sektörü için üretilen yağ, yakıt, hava, hidrolik 

filtreleri ile birlikte, Tarım araçları, İş ve Yol Makineleri, Jeneratör, Kompresör ve Sanayi 

Kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu endüstriyel filtreler de dâhil olmak üzere, yurt dışından temin 

edilen filtrelerin önemli bir bölümü ülkemizde üretilebilir hale gelmiştir. Otomotivde içten 

yanmalı motorlarda, İş ve Yol Makinelerinde, endüstriyel alanlarda, kompresör, hidrolik ve 

pnömatik sistemlerde kullanılan yağ, yakıt, hava, hidrolik, kabin hava, su ayırıcı, fren 

sistemleri hava kurutucu filtreleri üreten Bölgemizdeki Filtre fabrikaları, AR-GE çalışmaları 

yanında yeni ürün tasarım çalışmaları da yapmaktadırlar. Filtrelerde süzme görevini yerine 

getiren en önemli malzeme filtre kâğıdıdır. Filtre kâğıdı dışında Sentetik iplik, Sentetik elyaf, 

Keçe, vatka gibi malzemelerden üretilen filtreler dışında ayrıca çelik, bakır, bronz metal 

kumaş türü malzemelerden üretilen filtreler de bulunmaktadır. 

Türkiye genelinde 2017 yılı itibariyle en fazla Motorlu Taşıta sahip ilk 10 il aşağıda 

sıralanmış olup Hatay 473.714 adet taşıtla ülke genelinde 9. sırada yer almaktadır. 



 

 

İskenderun ve bölgemizdeki filtre fabrikaları, ürünlerinin önemli bir bölümünü ayni 

zamanda Dünya’nın birçok ihraç etmektedirler. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika da mevcut 

birçok müşteri firma ve kuruluş filtre talepleri bakımından ciddi bir potansiyel oluşturmuştur. 

Bu ülkelerden yıl içerisinde birçok işadamı ticari görüşmeler yapmak üzere İskenderun’a ve 

bölgemize gelmekte ve buradaki filtre fabrikaları ile görüşerek önemli bağlantılar 

yapmaktadırlar.  

Son 6 yıllık veriler incelendiğinde, bölgemizden yapılan filtre ihracatı 35 - 40 milyon 

dolar arasında değiştiği gözlenmektedir. 
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2017 Yılı İller Bazında Motorlu Taşıt Sayıları Grafiği 


