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Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne 
olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok 
yönlü ortaklıklar ağırlık kazanmıştır. Çevresel faktörlerin de sektöre 
etkisi daha çok hissedilmeye başlamıştır.   

 
 
 

Küresel Boya Pazarının büyümesinde aşağıdaki ana faktörler rol 
oynamaktadır: 
 
 • Günümüzdeki çalkantılı küresel ekonominin nispeten iyileşmesi  
• Hızlı sanayileşme  
• Otomotiv ve yapı sektörü gibi son tüketici sektörlerindeki talep artışı 
 
 Bunlara ek olarak, 
 
 • yönetmeliklerin sıkılığı, 
 • rekabet artışı, 
 • formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve ürün geliştirmedeki ilerleme 
 sektörü etkilemektedir. 
  

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA BOYA SEKTÖRÜ   

DÜNYA BOYA SANAYİSİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER 

KÜRESEL BOYA PAZARI  



Kaynak: Roland Berger 

TALEP 
KAYMASI 

• Son kullanıcı 
sektörlerindeki 

coğrafi yer 
değiştirmeler boya 
pazarını doğrudan 

etkileyecektir.  

Gelişmiş 
pazarlardaki inşaat 

ve diğer 
sektörlerdeki yatay 

gelişimi  

Gelişen pazarlardaki 
sektörel büyüme 
yıllık %4-5 olup, 

GSYİH gelişiminin 
biraz üzerindedir.  

Yükselen (emerging) 
ülkelerdeki sektörel 
büyüme yıllık %10’a 
kadar olup, GSYİH 

gelişiminin 
üzerindedir.  

YENİ İŞ 
MODELLERİ  

Boya sektörü daha 
çok (son) tüketici 

tarafından 
yönlendirilmektedir 

Daha yakın işbirliği 
daha istikrarlı 

ilişkilere yön verir ve 
fiyat baskısını 
rahatlatabilir. 

İNOVASYON 

Akıllı fonksiyonlar, 
nanoyapılar ve çoklu 

fonksiyon 
kombinasyonları katma 
değerli özellikler olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Endüstriyel boyalarda 
UV ile kürlenebilen 

teknolojiler geleceğin 
teknolojisi olarak 

görülmektedir.  

Solvent bazlı boyalardan 
su bazlı boyalara geçiş 

hızlanmıştır.  

İnovasyonun etkisi orta 
vadede çok güçlü, uzun 
vadede ise hafifleyecek 

gibidir.  

Yönetmeliklerin 
tetiklediği, çevre dostu 
‘yeşil boyalar’ sektörün 
gelecekteki gelişimine 

daha da katkıda 
bulunacaktır.  



Miktar olarak 
yaklaşık 51 
milyon ton 

% 55 
Dekoratif 
boyalar  

% 45 Sanayi 
boyaları  

Değer olarak 
yaklaşık 130 
milyar USD 

%43 
Dekoratif 
boyalar  

%57 Sanayi 
boyaları  

DÜNYA BOYA SANAYİ  



Küresel boya pazarı, son dönemde dünya ekonomisindeki nispi iyileşme 
süreci ile beraber ekonomik büyümesini sürdürmüş ve entegre olduğu 
sanayi sektörlerinin büyüme süreciyle beraber önemli bir gelişim 
göstermiştir. Bu kapsamda yapılan çeşitli ekonomik analizlere göre,  
küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değerinin 2010-2030 yılları 
arasında, yılda ortalama %3,5 büyümesi beklenmektedir. 
 
 Küresel boya pazarının ekonomik büyüklüğünün ise 2030 yılında 
bugünkünün 2 katına çıkarak 134 milyar Euro’ya ulaşması 
beklenmektedir. Bu gelişim içinde en büyük büyüme alanının ise %5 ile 
Asya’da olacağı tahmin edilmektedir.  
 
Küresel ekonomideki iyileşmelere ve endüstrileşmenin hızlı bir şekilde 
artış göstermesine paralel olarak, boya sektöründe de üretim ve talep 
artış göstermiştir. Sektördeki artan sıkı pazarlık koşulları ile yeni 
teknolojilerin ve üretimde yeni buluşların gerekliliği, küresel pazarda 
artışı tetikleyen unsurlar olmuşlardır. Özellikle çevreye duyarlı ve sağlığa 
zararlı olmayan boya talebinde önemli artışlar gözlenmiş, bu büyüyen 
talebe paralel olarak da zararsız kimyasal maddelerin kullanım 
alanlarında ciddi yatırımlar gerçekleşmeye başlamıştır.  
 
 
Sektörde oluşan söz konusu eğilim reçine, katkı maddeleri ve pigment 
gibi ham maddelerin fiyatlarında artışa ve dolayısıyla sektördeki büyük 
oyuncuların bu fiyat artışına göre pozisyon almalarına neden olmuştur.  
 
 
Dünya Boya Sanayicileri Birliği (World Paint and Coatings Industry 
Association (WPCIA))’nin Ocak 2013’te yayınlanan “Dünyanın En İyi 10 
Boya Firması 2012 Yıllık Raporu”na göre; boya pazarının büyümesinin 
başlıca etkenlerinden biri de küresel inşaat sanayisinin hızlı gelişimidir. 
Küresel boya pazarının gelişen yeni trendi, çevreye duyarlı boyalar 
olacaktır.  



BOYA SEKTÖRÜNDE YER ALAN 
ÜRÜNLER 



Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD $) 

DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ İTHALATI  





Ülkelere Göre Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD $) 



Türkiye’de boya sanayi, ana kimya sektöründe önemli bir ekonomik büyüklüğe 
sahiptir.  

2014 yılında sektörde % 3-4’lük büyüme görülmüştür.  

İç pazardaki boya tüketimi 2,2 milyar dolar değerindedir. 

Türkiye Avrupa’nın en büyük 5. boya üreticisi olarak Dünya pazarının yaklaşık % 
2’sine sahiptir.  

Avrupa’nın ilk dört boya üreticisi sırasıyla; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya’dır.  

2014 yılında Türk boya ve hammaddeleri sektöründe yaklaşık 903 bin tonluk 
üretim gerçekleşti.  

Üretimin miktar bazında % 60’ını inşaat, %40’ını sanayi boyaları 
oluşturmaktadır. 

Değer bazında ise, üretimin % 60’ını sanayi boyaları, %40’ını inşaat boyaları 
oluşturmaktadır. 

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ 



SEKTÖRÜN GÜCÜ 

Türk boya sektöründe sürekli artan gelişim düzeyi 

Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir bölgesel güç 

İç pazarı ve ihracatı ile yıllık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe yaklaşan bir sektör 

Direkt ve dolaylı istihdamla birlikte yaratılan toplam 300 bin kişilik iş gücü 

Giderek önem kazanan ihracatçı yapısı 



TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ İHRACATI 

Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD $) 



Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD $) 

TİM 2023 İhracat Stratejisi kapsamında boya sektörü 2023 İhracat hedefi 
2,5 Milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) 
ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB), ilgili ihracatçı 
birlikleri ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği ile AKİB bünyesindeki Akdeniz Kimyevi 
maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğidir. 
 



TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ İTHALATI 

Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD $) 



DEKORATİF 
BOYALARDAKİ TRENDLER  

 
 
 

Pazarda 
yeni fırsat: 
Dış cephe 

boya 
tüketimi, ısı 

yalıtım 
sistemlerine 
bağlı olarak 
artmaktadır.  

 
 

Türkiye’deki 
bina 

stokunun 
yenilenecek 

olması 
“Kentsel 

Dönüşüm”  

 
Yüksek 

kaliteli ürün 
talebinin 

artması DIY 
zincirine 

bağlı 
satışların 
artması  

Boya 
bilincinin 
artması  



TÜRKİYE’DE AHŞAP 
BOYALAR  

 
Mobilya sektörünün 
ihracat gücü bu alt 

sektörü 
yönlendirmektedir.  

 

Türkiye bu alanda 
Avrupa’nın en 

büyük 3. mobilya 
üreticisidir. ” 

 
 

2014 yılında ahşap 
boyaların 

ülkemizdeki 
üretiminin yaklaşık 
olarak 99.000 ton 

olduğu tahmin 
edilmektedir. 

 
Bu üretim alanının 
2014 yılı değeri ise 
yaklaşık 237 milyon 

dolara ulaşmıştır.  



TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SON 
KAT ve ULAŞIM BOYALARI 

 
 
 

Bir çok küresel 
marka ile güçlü 
ulaşım sektörü  

 

Otomotiv 
pazarı boyutu: 

2014’te 
900.000 adet ”  

 
Son kat boya 

pazarı boyutu: 
256 milyon 
dolar (2014)  

 
2014 yılında 
gerçekleşen 

büyümeyi yerel 
satışlar 

yönlendirmiştir  

Tüketim: 
boyacılardan 

yetkili bayilere 
kayma  



TÜRKİYE’DE TOZ BOYA  

 
 

Avrupa’nın en 
büyük 3. pazarı 
konumundadır  

 

 
Güçlü yerel 

beyaz eşya ve 
otomotiv 
pazarları 

Yüksek kaliteli 
ürün talebi  Yüksek rekabet 



TÜRKİYE’DE DENİZ 
BOYALARI 

 
Yeni yapım 
pazarında 

yavaş büyüme  
 

Tersane 
sayısında 
azalma  

 
Yeni yapım 

tersanelerinin 
bakım alanına 

dönmesi 

Yat pazarı 
yakın zamanda 
toparlanacaktır 



TÜRKİYE’DE MATBAA 
MÜREKKEPLERİ 

 
 
 

Matbaa 
sektöründe 

sınırlı 
büyüme  

 

Gıda sektörü 
sayesinde 

esnek 
ambalaj ve 

oluklu 
karton 

pazarının 
büyümesi  

 
Metal 

ambalajların 
pazar 

payının 
plastiğe 
kayması 



         Not: Çalışmada TÜİK, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve  BOSAD sitelerinden 
faydalanılmıştır. 

04.01.2017 
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