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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

KİMYA 

 Kimya sektöründe üretimin yaklaşık %30’u doğrudan nihai 
kullanıcıya ulaşırken, %70’i diğer sektörlerde hammadde ve 
ara malı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sektör 
ekonomik aktivite ve girdi sağladığı diğer sektörlerin 
performansından önemli ölçüde etkilenmektedir. 2017 
yılında iç talep ve sanayi üretiminde kaydedilen 
toparlanma kimya sektörüne de olumlu yansımıştır.  

 2017’de kimya sektöründe sınai üretim bir önceki yıla göre 
iyileşme kaydederek %4,7 oranında artmıştır. Bu dönemde, 
sektörün yıllık ortalama kapasite kullanım oranı da 3,2 
puan yükselerek %79,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 Alt sektörler bazında incelendiğinde üretimde en fazla 
artışın (%12,2) içinde patlayıcı, tutkal ve uçucu yağların yer 
aldığı diğer kimyasal ürünlerin imalatında gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu dönemde  boya, vernik imalatı, haşere 
ilaçları imalatı ve temel kimyasal maddelerin imalatı 
sırasıyla %6,6, %5,4 ve %4,1 oranında artarken, sabun, 
deterjan ve temizlik maddeleri imalatı %1 civarında 
azalmıştır. 

 2017 yılında dış talep koşullarının olumlu seyri sektörün 
ihracat performansını artırırken, üretimde yüksek dışa 
bağımlılık nedeniyle ithalat da yüksek seyretmiştir. 2016’ya 
kıyasla ihracat %15,1, ithalat %5,2 oranında artış 
kaydetmiştir. Kimya sektörü yıl toplamında 7 milyar USD’lik 
ürün ihraç ederken, 28,4 milyar USD’lik ithalat yapmıştır. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı yıl genelinde %24 
civarında yatay seyretmiştir.  

 2017’de sektörün en büyük ihraç pazarları İran, İtalya, Irak, 
Çin ve Mısır olmuştur. Söz konusu 5 ülkenin sektör 
ihracatındaki payı %27 düzeyindedir. İkili ilişkilerdeki 
sorunlar nedeniyle son yıllarda zayıf bir performans 
sergileyen Rusya’ya yönelik ihracat, ilişkilerdeki 
normalleşme paralelinde 2017 yılında hızlı toparlanmıştır. 
Bu ülkeye ihracat %39,3 artmıştır.  

 2017’de en fazla Almanya, Çin, Suudi Arabistan, Güney 
Kore ve Fransa’dan kimyasal ürün ithal edilmiştir.  

 2018 yılında dış talep koşullarında önemli bir bozulma 
beklenmezken, iç talepte nispi bir ivme kaybı 
öngörülmektedir. Bu çerçevede, sektörün imalat sanayiinin 
genel seyrine paralel bir hareket sergilemesi 
beklenmektedir.  

 Hammaddede yüksek ithalat bağımlılığı sektörün döviz 
kurundaki yükselişlere ve ana girdi olarak kullanılan petrol 
ürünü fiyatlarına duyarlılığının yüksek olmasına yol 
açmaktadır.   

 Sektörde çevre mevzuatı başta olmak üzere uyulması 
gereken standartlar ve düzenlemeler önemli maliyetler 
yaratmaktadır. Ağırlıklı olarak KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği 
sektör en fazla AR-GE harcaması yapılan 7. imalat sektörü 
konumundadır. 

Kaynak: TCMB, TÜİK 
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Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak 
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye 
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir 
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz 
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, 
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.  

 

 

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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