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2018 YILI YAPI SEKTÖRÜ RAPORU
- ARMATÜR, MUSLUK, VANA VE VALFLER
- ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI

ARMATÜR, MUSLUK, VANA VE VALFLER

Bu grup altında eviye, lavabo, klozet, küvet ve benzeri 
sabit eşyalar için armatür, musluk, tıkaç ve vanalar ile 
işlem kontrol valfleri; sürgülü valfler, glob valfler ve 

diğer valfler yer alıyor.

Girişim Sayısı ve Üretim
Armatür, musluk, vana ve valfler üretiminde girişimci 

sayıları yıllar itibariyle artarken, üretimler son üç yıldır dal-
galanma gösteriyor. 

Armatür, musluk, vana ve valfler üretimi 2017 yılında 
yüzde 11,9 artarak 42.436 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılında 
ise üretim yüzde 6,0 düştü ve 43.815 tona indi. İşlem kontrol 
valfleri ise 2017 yılında 47.855 ton üretildikten sonra 2018 
yılında üretim yüzde 1,6 düştü ve 47.140 ton oldu.

İç Pazar ve Genel Eğilimler
Armatür, musluk, vana ve valfler iç pazarı 2014-2017 ara- 

sında miktar olarak önemli bir artış eğilimi gösterdi. 2018 
yılında ise iç pazar yüzde 16,9 küçüldü. Türkiye üretiminin 
yaklaşık üçte birini her yıl ihraç ediliyor. Ancak önemli ölçüde 

RAPOR

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 2018 yılı Yapı Sektörü Raporu’nu yayınladı. Beş 
ana bölümden oluşan raporun ilk iki bölümünü dünya ekonomisi ve inşaat sektörü ile Türkiye ekono-
misi ve inşaat sektörü oluşturuyor. Üçüncü bölümde dünya ve Türkiye’de inşaat malzemeleri sanayisi 
için genel bir değerlendirme yapılırken, dördüncü bölümde bir sonraki yıla ilişkin öngörülere yer ve-
riliyor. Son bölümde ise inşaat malzemeleri sanayinde 37 alt sanayi / ürün için ayrıntılı bilgi ve veriler 
sunuluyor. Dergimizin bu sayısında raporun bu son bölümünde yer alan ve 37 alt sanayi / üründen 
“Armatür, Musluk, Vana ve Valfler” ile “Isıtma ve Soğutma Cihazları”nı kapsayan verileri okurlarımızla 
paylaşıyoruz. 

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler Girişim Sayısı ve Üretim 
Göstergeleri

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İç Pazarı (Ton)
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ithalat yaptığı da görülüyor. Buna karşın 2018 yılında ithalatta 
da önemli düşüş yaşandı. Bu çerçevede iç pazar veya tüketim 
2018 yılında 83.496 ton oldu.

Dış Ticaret
Türkiye armatür, musluk, vana ve valfler alanında reka-

bet- çi ve önemli bir ihracatçı ülkedir. İhracat küresel koşullar 
ve pazar koşulları nedeniyle 2015 ve 2016 yıllarında miktar 
ve değer olarak geriledikten sonra 2017 yılında yeniden 
arttı. İhracat 2018 yılında ise miktar olarak yüzde 8,8 arttı 
ve 36.068 tona çıktı. İhracat değer olarak da 350,8 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. İhracat birim fiyatları 2017 yılından 
sonra 2018 yılında da yükseldi.

Türkiye armatür, musluk, vana ve valfler alanında reka-
betçi ve önemli bir ihracatçı ülke olmasına karşın değer olarak 
ihracatının çok üzerinde ithalat da yapıyor. İthalat miktar 
olarak 2016 ve 2017 yıllarında artarken ihracatı da geçti. 
Değer olarak ise ithalat 2017 yılında yüzde 2,9 yükselerek 
755,5 milyon dolar oldu. İthalat birim fiyatları da ihraç birim 
fiyatlarının yaklaşık iki katı olarak gerçekleşti.

İhracat Pazarlarımız ve İthalat Yaptığımız Ülkeler
Türkiye’nin armatür, musluk, vana ve valfler ihraca-

tında geleneksel ihracat pazarları bulunuyor. Irak, Mısır ve 
Al- manya ilk üç pazarı oluşturuyor. ABD diğer önemli bir 
pazardır. Azerbaycan, Rusya, Özbekistan diğer ilk 10 içindeki 

pazarlardır. Ardından yine yakın ve komşu ülkeler ile İtalya 
sıralanıyor. Suudi Arabistan sıralamada ilk 10 içinden çıkmış.

Türkiye’nin en çok armatür, musluk, vana ve valfler ithala- 
tı ülkelerinin başında İtalya ve Çin geliyor. Almanya ve ABD 
bu iki ülkeyi izliyor. Çek Cumhuriyeti ve Polonya önemli ithalat 
yaptığımız ülkeler haline geldi. İthalat yaptığımız ilk 10 içinde 
yer alan diğer ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak sıralanıyor.

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracat Göstergeleri

Türkiye’nin Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracat 
Pazarları 2017-2018

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İthalat Göstergeleri

Türkiye’nin Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İthalatı 
Yaptığı Ülkeler 2017

RAPOR
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Dünya Ticaretinde Payımız ve Sıralamamız
Dünya armatür, musluk, vana ve valfler ihracatı 2015 ve 

2016 yıllarında değer olarak gerileme gösterdi. 2017 yılında 
dünya ihracatı yüzde 2,2 artarak 47,98 milyar dolara yükseldi. 
2018 yılında ise ihracat bu kez yüzde 11,6 artmış ve 53,55 
milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payı 
ise 2014 yılında yüzde 0,82 iken 2016 yılında yüzde 0,64’e 
düşmüş, 2017 yılında yüzde 0,66’ya yükselmiş ve 2018 yılında 
da bu pay korundu.

Dünya armatür, musluk, vana ve valfler ihracatında önemli 
ve güçlü ülkeler bulunuyor. Çin dünya ihracatında ilk sırayı 
alıyor. Almanya, ABD ve İtalya birbirilerine yakın ve yüksek 
ihracatları ile Çin’i izliyor. Japonya ve Fransa önemli ihracatçı 
ülkelerdir. Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore de ilk 
10 ihracatçı içinde yer alıyor. Türkiye 26. sırada yer buluyor.

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracatının Dünya 
İhracatı İçinde Payı

Türkiye’nin Dünya Armatür, Musluk, Vana ve Valfler 
İhracatında Payı (Yüzde)

RAPOR

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI
İnşaat sektöründe kullanılan ısıtma ve soğutma cihazları 

kapsamında merkezi olarak kullanılan cihazlar bulunuyor. 
Pencere ve duvar tipi klimalar, elektrikli su ısıtıcıları (şof-
benler) ve benzeri gibi daha sonra konutlarda kullanılmak 
üzere takılan cihazlar kapsamda yer almıyor. Kapsam içinde 
şu ürünler yer alıyor: 

Buhar üretim kazanları, kızgın su kazanları, kazanlar 
(boylerler) için yardımcı üniteler; buhar veya diğer buhar 
güç üniteleri için kondansatörler, merkezi ısıtma kazanları 
(boyler), sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretmek için 
(kombi sistemleri dahil), merkezi olarak kullanılan elektrikli 
anında veya de-polu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar, ocak 
brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar 
(kombine ateşleyiciler dahil).

Girişim Sayısı ve Üretim
Isıtma ve soğutma cihazları girişim sayıları ve üretim 

göstergeleri tabloda paylaşılmakta. Buna göre girişimci sayısı 
2017 yılında 200 olarak gerçekleşmiş.

Üretim verileri ise adet olarak hesaplanmakta. Birbir- 
lerinden farklı ürün grupları yer almakta. Bu nedenle toplu-
laştırılmış bir büyüklük elde etmek çok sağlıklı olmamakta. 

Tabloda ürün grupları itibarıyla üretim büyüklükleri 
sunuluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık sanayi üretim 
istatistiklerinde ısıtma ve soğutma cihazları üretiminin 2017 
yılında yüzde 17,2 büyüdüğünü, 2018 yılında ise yüzde 11,4 
arttığını açıkladı.

Isıtma ve Soğutma Cihazları Girişim Sayısı Adet
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Dış Ticaret
Isıtma ve soğutma cihazları dış ticaretinde Türkiye yüksek 

ihracat ve ithalat gerçekleştiriyor. Isıtma ve soğutma cihaz-
ları ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında miktar ve değer olarak 
geriledi. 2017 yılında ihracat miktar olarak yüzde 13,1 arttı. 
Değer olarak ise yüzde 21,1 artan ihracat 627,0 milyon dolara 
yükseldi. 2018 yılında ise ihracat miktar olarak geriledi ancak 
değer olarak yüzde 9,8 arttı ve 688,4 milyon dolara yükseldi. 
İhracat birim fiyatları da son iki yılda önemli artış gösterdi.

Isıtma ve soğutma cihazları ithalatı son iki yılda sert bir 
düşüş gösterdi. İthalat miktar olarak 2017 yılında 60.977 tona, 
2018 yılında ise 44.324 tona indi. Değer olarak ise ithalat 
2018 yılında 385,8 milyon dolar ile son beş yılın en düşük 
seviyesinde gerçekleşti. İthalat birim fiyatları da 2017 ve 2018 
yıllarında artış gösterdi.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat Göstergeleri

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat Göstergeleri

Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalat Göstergeleri

İhracat Pazarlarımız ve İthalat Yaptığımız Ülkeler
Türkiye’nin ısıtma ve soğutma cihazları ihracatında ilk 

sırayı Almanya alıyor. 2. sıraya 2018 yılında İtalya yükseldi. 3. 
sırada ise dünyanın en büyük ihracatçısı Çin yer alıyor. İngil-
tere ve İspanya diğer iki önemli ihracat pazarıdır. Polonya 6. 
sıraya yükseldi. Rusya’ya ihracat yeniden arttı ve ilk 10 büyük 
pazarımız içindedir. Özbekistan 2018 yılında Azerbaycan 
yerine ilk 10’a girdi.

Türkiye’nin ısıtma ve soğutma cihazları ithalatında ilk iki 
sırayı Çin ve İtalya alıyor. İthalatın yaklaşık % 30’u Çin’den 
yapılıyor. Çin’den fiyat avantajlı ürünler ithal edilmekte. 
Slovakya 2018 yılında 3. sıraya yükseldi. Tayland 4. sırasını 
korudu. Almanya 5. sıraya geriledi. Polonya ve Romanya’dan 
da ithalat yapılmakta.

Türkiye’nin Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat 
Pazarları 2017-2018

Türkiye’nin Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalatı Yaptığı 
Ülkeler 2017-2018
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Dünya Ticaretinde Payımız ve Sıralamamız
Dünya ısıtma ve soğutma cihazları ihracatı 2015 ve 2016 

yıllarında geriledi. 2017 yılında ihracat yüzde 14,5 artarak 
37,44 milyar dolara yükseldi. 2018 yılında ise dünya ihracatı 
yeniden yüzde 1,9 geriledi ve 36,74 milyar dolara indi. Türki-
ye’nin dünya ihracatı payı 2014 yılında yüzde 1,69 olduktan 
sonra 2015 ve 2016 yıllarında düştü 2017 yılında pay yüzde 
1,67’ye yükseldi. Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payı 2018 
yılında ise yüzde 1,87’ye yükseldi ve son beş yılın en yüksek 
seviyesine ulaştı.

Dünya ısıtma ve soğutma cihazları ihracatında Çin 12,58 
milyar dolar ihracatı ile ilk sırada yer alıyor. Çin tek başına 
dünya ihracatının yüzde 33ünü gerçekleştirmekte. Çin’i izle-
yen ülkeler ile Çin’in ihracatı arasında büyük bir fark var- dır 
ve Çin ihracatta önemli bir egemenlik kurmuştur. Çin’i bir 
diğer önemli üretici ve ihracatçı Asya ülkesi Tayland izliyor. 
Almanya, İtalya ve Güney Kore ilk 5 içindeki diğer ülkeler. 
Türkiye dünya ihracatında 14. sırada bulunuyor.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracatının Dünya İhracatı 
İçinde Payı

Grafik.89 Türkiye’nin Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları 
İhracatında Payı (Yüzde)

ABD dünya ısıtma ve soğutma cihazları ithalatında 
en büyük pazardır. ABD 4,17 milyar dolar ithalat yapıyor. 
Almanya ve Japonya ABD’yi izliyor. Endonezya 4. büyük 
pazar oldu. Daha sonra İngiltere, İtalya ve Fransa sıralanıyor. 
Türkiye ilk 10 ithalatçı içinden çıkmış ve dünya ithalatında 
23. sıraya indi. n

Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracatçıları 
2016-2018

Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalatçıları 
2016-2018


