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‘TÜRKİYE İMSAD DIŞ TİCARET ENDEKSİ EYLÜL 2018’ SONUÇLARI AÇIKLANDI: 

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNİN İHRACAT PERFORMANSI EYLÜL AYINDA ZİRVE YAPTI  

İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracat performansı,  

Türkiye’nin diğer sanayilerinin ihracat performansının üstünde! 

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül ayı 

sonuçları açıklandı. Endeksin Eylül ayı verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatı performansı 

zirveye ulaştı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 

artarak 12,48 milyar dolardan 15,07 milyar dolara yükseldi. Bu ihracat artışı ile inşaat 

malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin diğer sanayilerinin ihracat artışının üzerinde performans 

gösterdi. Diğer toplam sanayi ihracatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 12,5 artarak 78,98 milyar 

dolardan 88,88 milyar dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı değer olarak 1,82 milyar 

dolar seviyesine yükseldi, ithalat ise 574 milyon dolar ile 57 ayın en düşük ikinci seviyesinde 

gerçekleşti.   

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 2013’ten beri her ay düzenli olarak 

açıkladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılı itibarıyla ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış 

Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu 

ile paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Eylül 2018 raporunda şu veriler ve 

tespitler yer aldı:  

İhracat miktar, değer ve birim fiyat olarak yükselişte 

İhracat Miktar Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre hızlı artış gösterdi. İhracat miktar bazında Eylül 
ayında 3,11 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece yıl içindeki en yüksek ikinci aylık ihracat oldu. İhracat 
Değer Endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi. Geçen yılın Eylül ayının da 
29,96 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak Eylül ayında 1,82 milyar dolar seviyesine yükseldi ve yine 
yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşti. İhracat Birim Fiyat Endeksi, Ağustos ayındaki gerilemenin 
ardından Eylül ayında sınırlı şekilde arttı. İhracat birim fiyatları Eylül ayında 0,59 dolara yükseldi. Geçen 
yılın Eylül ayında ihracat birim fiyatı 0,57 dolardı.  
 
Eylül ayında yılın en düşük aylık ithalatı gerçekleşti 

İthalat Miktar Endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Geçen yılın Eylül ayının da 

31,64 puan altına indi. İthalat Eylül ayında miktar olarak 206 bin ton ile yılın en düşük aylık ithalatı oldu. İthalat 

Değer Endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre yükseldi. Geçen yılın Eylül ayının ise 24,05 puan altında yer 

alarak 574 milyon dolar oldu ve 57 ayın en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti. İthalat Birim Fiyat Endeksi, Eylül 

ayında önemli ölçüde artarak 120 puan seviyesine sıçradı. İthalat birim fiyatları kilogram başına Eylül ayında 

2,78 dolara yükseldi ve geçen yılın Eylül ayı ithal birim fiyatının yüzde 15,4 üzerinde gerçekleşti.      



İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracat birim fiyatı artıyor       

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı 
sanayi ihracatı değer endeksleri Eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Endeksler geçen 
yılın Eylül ayının da oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu yükselişi, miktar bazındaki artışlar sürükledi. Yılın 
ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 artarak 12,48 milyar dolardan 
15,07 milyar dolara yükseldi. Bu ihracat artışı ile inşaat malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin geri kalan 
sanayilerinin ihracat artışının üzerinde performans gösterdi. Diğer toplam sanayi ihracatı yılın ilk dokuz 
ayında yüzde 12,5 artarak 78,98 milyar dolardan 88,88 milyar dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi 
ihracatı ilk dokuz ayda 8,3 puan daha yüksek artış performansı sergiledi.  
 
Türkiye sanayi ihracat birim fiyatları Eylül ayında geçen yılın Eylül ayına göre gerilerken, inşaat 
malzemeleri ihraç birim fiyatları artış gösterdi. Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Eylül 
ayında 1,81 dolar iken 2018 Eylül ayında ise 1,68 dolara indi. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi 
ihracat birim fiyatları 2017 yılı Eylül ayında 2,76 dolar olurken 2018 Eylül ayında 2,54 dolara düştü. İnşaat 
malzemeleri sanayi ihracat birim fiyatı ise 2017 yılı Eylül ayında 0,57 dolar iken 2018 Eylül ayında 0,59 
dolara çıktı.    
 

İnşaat malzemeleri sanayisinin alt gruplarında performans yüksek  

2018 yılı Eylül ayında sekiz alt ürün grubunun tamamının ihracatı miktar olarak geçen yılın Eylül ayına 
göre arttı. Geçen yılın Eylül ayında çalışma gün sayısının daha az olması nedeniyle miktar olarak tüm alt 
sektörlerde baz etkisi ile de artışlar gerçekleşti. Eylül ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 81,1 
oranında demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 10,3 ile prefabrik 
yapılarda oldu. 2018 yılı Eylül ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracatı değer olarak geçen yılın 
Eylül ayına göre arttı. Eylül ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 76,6 ile demir çelik bazlı 
ürünlerde gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 7,1 ile mineral ürünlerde oldu. Değer olarak 
ihracatın gerilediği alt sektör ise prefabrik yapılar oldu.           
 
 
İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Alt Grupların Eylül Ayı İhracat Endeksleri ve Değişimleri  
 

ÜRÜN GRUPLARI  

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ  
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2017  
EYLÜL 

2018  
EYLÜL  

%  
DEĞİŞİM 

DEMİR ÇELİK BAZLI ÜRÜNLER 58,9 106,7 +81,1 58,6 103,5 +76,6 

MİNERAL TAŞ VE TOPRAK 
ÜRÜNLERİ 

89,3 107,6 +20,4 77,8 83,3 +7,1 

METAL BAZLI ÜRÜNLER  98,6 129,2 +31,0 88,4 110,3 +24,8 

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT 
ÜRÜNLERİ 

82,6 106,4 +28,8 77,2 93,6 +21,2 

KİMYASAL BAZLI ÜRÜNLER 67,8 95,9 +41,4 61,7 77,2 +25,1 

AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ  142,6 178,1 +24,9 83,8 102,4 +22,2 

YALITIM MALZEMELERİ 114,1 145,7 +27,7 84,1 108,3 +28,8 

PREFABRİK YAPILAR  54,6 60,2 +10,3 56,0 55,1 -1,6 

 

 



Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden 

bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 37 sektör derneği, 81 sanayici firma ve 15 paydaş kurum üyeleriyle 

birlikte, pazarda 32 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.   


