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‘TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ BİLEŞİK ENDEKSİ’ MART AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Endeks 6 ay sonra ilk kez, iki ay üst üste
100 seviyesinin üzerinde
İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi Mart 2018 sonuçlarına göre; 1,26 puan artış
gösteren endeks, Mart ayında 101,32 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks, böylece 6 ay
sonra ilk kez iki ay üst üste 100 seviyesinin üzerinde kaldı. Mart ayındaki bu gelişmelerin
ardından Bileşik Endeks, geçen yılın Mart ayına göre 9,03 puan daha yüksek gerçekleşti.
Özellikle ihracat katkısının hissedildiği Mart 2018’de, tüm alt endeksler geçen yılın Mart
ayının üzerine çıktı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak
yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Mart 2018 sonuçları açıklandı.
Mevsimsellik etkisiyle inşaat işleri talebinde artış yaşandığı vurgulanan Bileşik Endeks’te, şu bilgiler yer
aldı:
Faaliyetlerde yüksek bir performans yaşandı
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Mart ayında bir önceki aya göre önemli bir büyüme gösterdi.
Mevsimselliğin inşaat faaliyetlerinde artan şekilde etkili olduğu Mart ayında, faaliyet endeksi Şubat
ayına göre 3,2 puan arttı. Ayrıca Mart ayında faaliyet seviyesi geçen yılın Mart ayının 13,6 puan üzerine
çıktı. İç satışlar ve ihracatın birlikte arttığı Mart ayında, üretim ve cirolarda da büyümeler yaşandı. Aynı
zamanda yurtdışı satış fiyatları da yükselişini sürdürdü. Faaliyetlerin beklendiği gibi yüksek performans
göstermesinde belirleyici ana unsur, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artış oldu.
Güven endeksi temkinli bir duruş gösterdi
Sektörün kendi dinamiklerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte, sektör dışı riskler güven artışını
sınırlamaya devam etti. Güven endeksinde Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki sınırlı artışın ardından Mart
ayında durağanlaşma yaşandı. Mart ayında faaliyetlerdeki kuvvetli performansa karşın güven, temkinli
kalmaya devam etti. Bir önceki aya göre değişmeyen güven seviyesi, geçen yılın aynı ayının güven
seviyesinin 4,0 puan üzerinde kaldı. Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri
sanayisine ilişkin güven ise Ocak ve Şubat ayında durağan kaldıktan sonra Mart ayında sınırlı gerileme
gösterdi. Yurtiçi pazarlarda artan satışlara rağmen güven, Mart ayında da durağan gerçekleşti. İhracat
pazarlarına yönelik güven ise Mart ayında artışına devam etti. Tek güven artışı, ihracat pazarlarına

yönelik oldu. Faaliyetlerdeki hızlı toparlanmaya karşın güven endeksindeki durağanlaşma, güvendeki
iyileşmenin halen kırılgan olduğunu gösterdi.
Beklenti endeksinde artış yavaşladı
Beklentilerde sınırlı ve kademeli iyileşme Mart ayında da devam etti. Ancak beklentilerdeki iyileşme, alt
unsurlar itibarıyla farklılık gösterdi. Faaliyetlerde görülen artışa karşın beklentilerdeki iyileşme daha
temkinli kaldı ve beklenti endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 0,9 puan arttı. Böylece beklenti
endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 10,2 puan daha yüksek gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin
beklentiler ise Mart ayında durağan kaldı. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler de Mart
ayında değişmedi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerin artışı çok yavaş ve sınırlı
gerçekleşti. İç pazar beklentilerinde ise bir durgunluk oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat
siparişlerindeki artış, Mart ayında da yine yüksek bir seviyede gerçekleşti. Beklentilerde kademeli
iyileşme, ihracat pazarları ile buna bağlı üretim, yatırım ve istihdam artışı beklentisi ile beslendi. Buna
karşın özellikle yurtiçi pazar beklentilerindeki durgunluk, beklenmedik ve dikkat çekici bir gelişme oldu.
Türkiye İMSAD Hakkında
Kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 35 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 15
paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır.
Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki
gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış
pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı
alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran,
sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok
projeye de liderlik etmektedir.

