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TÜRKİYE İMSAD AYLIK SEKTÖR RAPORU AÇIKLANDI 

Ekonomik büyümeyi sanayi, sanayinin büyümesini ise  
inşaat malzemeleri sanayisi sürüklüyor 

 
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör 
raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Mayıs 2021 Sektör Raporu’na göre, ocak ayında yüzde 17,8, 
şubat ayında yüzde 12,3 artan inşaat malzemeleri sanayi üretimi, mart ayındaki yüzde 20,9 
artışın da katkısı ile yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,2 büyüdü. 
Raporda ayrıca 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomiyi sanayinin desteklediği, 
sanayideki büyümenin arkasında ise büyük ölçüde inşaat malzemeleri sanayisinin bulunduğu 
belirtildi. 

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Mayıs 2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 2020 
yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 6,3 ve son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2021 yılı 
ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi salgın sonrası yeni dönemde son üç 
çeyrektir yüksek büyüme hızlarına ulaştı. Sanayi sektörü 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,3, 
dördüncü çeyreğinde yüzde 10,3, 2021 yılı ilk çeyreğinde de yüzde 11,7 büyüme gösterdi. 
Sanayideki büyümenin arkasında ise büyük ölçüde inşaat malzemeleri sanayisi yer aldı.  

2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 17,1, son çeyreğinde yüzde 19, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 
yüzde 17 büyüyen inşaat malzemeleri sanayisi, son üç çeyrek dönemdir sanayinin ortalama 
büyümesinin de üzerinde büyüme gösterdi.  

2020 yılında yaşanan salgındaki sert üretim düşüşü sonrası inşaat malzemeleri sanayisinde, 10 
aydır üst üste yüksek bir üretim artışı dönemi yaşandı. Özellikle ihracatın desteklediği üretim artışı 
son üç çeyrektir çift haneli olarak gerçekleşti. Dış talebin yıl sonuna kadar süreceği, iç talebin de 
daha çok katkı vermesi halinde inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılını yüzde 20’ye yakın 
büyüme ile kapatabileceği öngörülüyor. İnşaat malzemeleri sanayisindeki bu yüksek büyüme 
performansının genel sanayi ve ekonomiyi de desteklemeye devam etmesi bekleniyor.   

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi mart ayında yüzde 20,9 arttı 

Geçen yılın mart ayında salgının ilk etkileri ile yavaşlayan inşaat malzemeleri sanayi üretiminde, 
2021 yılı mart ayında yüksek bir büyüme gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak ayında 
yüzde 17,8, şubat ayında ise yüzde 12,3 arttı. Mart ayındaki yüzde 20,9 artışın da katkısı ile yılın ilk 
çeyreğinde sanayi üretimi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,2 büyüdü. 2021 yılının ilk çeyrek 
döneminde gerçekleşen yüksek üretim artışında iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki talep 
artışı etkili oldu. İç ve dış talep üretim artışını destekledi.    

2021 yılının ilk 3 ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim, 2020 yılı ocak-mart dönemine göre arttı. 
2021 yılı ocak-mart döneminde 18 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar 
ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 71,5 ile tuğla ve kiremit sektöründe gerçekleşti. Çimento ve 
betondan eşya üretimi 36,8 büyüdü. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 29,3, demir çelik 
radyatör üretimi yüzde 29,1, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 28,6 ve seramik sağlık 



gereçleri üretimi ise yüzde 27,6 büyüme gösterdi. Yılın ilk 3 ayında daha sınırlı üretim artışı 
gösteren ürünler metal yapı ve yapı parçaları, demir çelikten çubuk ve profiller, elektrikli 
aydınlatma ekipmanları oldu. Üretimi düşen tek ürün ise yüzde 7,4 ile inşaat camları oldu.  

     
Şekil. İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi Çeyrek Dönem Büyüme Yüzde   
          (Bir Önceki Yılın Çeyrek Dönemine Göre)  

 
 
Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri   

 
 

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil 

eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 87 sanayici firma, 53 sektör derneği ve 3 üniversite 

üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt 

içinde ve yurt dışında iş birlikleri 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 35 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. 2018 yılından bu yana 

buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.  
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