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Yakın zamanda Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan Covid-19 korona virüsü salgınının ülkemizde de 
görülmesiyle, toplumsal olarak azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. Salgının toplum 
sağlığı yanında ülke ekonomisini etkileyen boyutları da kendini hissettirmektedir. Sektörümüze olan negatif 
etkilerini sizlerle paylaşmak ve sektörlerin desteklenmesine ilişkin çıkan genelge içine dahil edilmemizin önemli ve 
kritik olduğunu vurgulamak isteriz. 
 
Armatür Derneği; Armatür, Valf Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana sanayisinde boy gösteren firmaların, ortak bir 
çatı altında toplanarak, sektör vizyonunun gelişmesinde ciddi sorumluluk üstlenmesi ve bu bakış açısı ile stratejik 
çalışmalara yön vermesi amacı ile 10 Ocak 2019 tarihinde kurulmuştur. Sektörümüzün ilk derneği olan Armatür 
Derneği, yalnızca armatür değil, içinden akışkan geçen valf, musluk, tesisat ekipmanları ve vanalar gibi ürünleri 
üreten firmaları da kapsamaktadır. Armatür Derneği altında, Ek2’ de bulabileceğiniz 65 adet gtip kodu 
bulunmaktadır. Sektör olarak 2,5 milyar dolar bir büyüklüğümüz, 650 milyon dolar ihracat, 850 milyon dolar iç 
piyasa hacmimiz ve 1 milyar dolar da ithalatımız bulunmaktadır. Bu sebeple sektörümüzde son haftalarda yaşanan 
ani gelişmelerle veriler olumsuz anlamda değişmiştir. Gerek Türkiye’ de, gerekse yurtdışındaki ana üretici 
şirketlerde ciddi duruş ya da yavaşlamalar söz konusudur.  
 
Bilindiği üzere, ülkemizde firmaların birçoğu öz kaynaklardan ziyade, yabancı kaynaklarla finanse edilmektedirler. 
Finans sıkıntısı yaşayan firmaların üzerinde oluşacak ilave finans yükü işletmeleri çok zor durumda bırakacaktır. 
Banka kredileri ile faaliyetlerini çok zor şartlar altında devam ettirmek zorunda kalan küçük ve orta boy işletmeler 
üzerinde oluşacak ilave finans yükü, söz konusu firmaları çok daha zor durumda bırakacaktır. Yaşanan olumsuz 
gelişmelerle; sektörümüzün ihracat gücü ve sipariş durumları riske girmiştir. 
 
Armatür Derneği üyelerinin içerisinde önemli oranda KOBİ ölçekli firma bulunmaktadır. Ve ölçekleri gereği, içinde 
bulunduğumuz koşullar için finansal yapıları yeterli olamayabilecektir. Ek1’ de listesi bulunan üyelerimizin tamamı 
üretici ve çoğu ihracat yapan firmalardır. Korunmaları ülke ekonomisi için son derece kritiktir. 
 
 
Armatür Derneği olarak temsil ettiğimiz; armatür, valf, musluk, tesisat ekipmanları ve vana sanayi sektörlerinin de 
mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasında yer almasını ve süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi 
için koruma ve destek önlemleri kapsamına alınması gerektiğine inanıyoruz.  
 
Bu çerçevede desteklerinizi bekler konuyu değerlendirmelerinize sunarız. 
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