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TÜRKİYE İMSAD ‘EKİM 2019 SEKTÖR RAPORU’ AÇIKLANDI 

Türkiye-ABD karşılıklı ticaret hedefine, inşaat malzemesi sanayisi  
önemli katkı sağlayacak 

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör 
raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ekim 2019 Sektör Raporu’na göre, toparlanma eğiliminin 
sürdüğü Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan daha arttı. Ekim 
ayında inşaat sektörü güven endeksi 2 puan, yeni iş siparişleri ise 4 puan yükseldi. Raporda 
ayrıca, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi 
doğrultusunda, ihracat potansiyeli açısından inşaat malzemesi sanayisinin önemli bir yer 
tuttuğuna dikkat çekildi.  
 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu 
olarak hazırladığı ‘Ekim 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat sektörü güven 
endeksinde artış Ekim ayında da devam etti. İnşaat sektörü güven endeksi Haziran ayındaki sınırlı 
düşüşün ardından izleyen dört ay içinde kademeli ve temkinli bir artış gösteriyor. İnşaat sektörü 
güven endeksi Ekim ayında 2 puan daha arttı. İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu artış ile 
güven seviyesi bu yılın zirvesi olan Nisan ayına da yaklaştı. İnşaat sektörü güven endeksinde 
toparlanma yaşanmakla birlikte güven seviyesi geçmiş yıllara göre düşük seviyelerde bulunuyor.  

Mevcut inşaat işleri seviyesi Ekim ayında 2,7 puan arttı   

Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan daha arttı. Eylül ayındaki 
sıçrama sonrası artış eğilimi sürdü. İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki sert düşüşün 
ardından artış eğilimine girdi ve mayıs ayına kadar yükseldi, Haziran ayında uzun bayram tatili ve 
siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleşti. Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat 
işleri seviyesi 13,5 puan artış gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi geçen yıllar ile 
karşılaştırıldığında halen düşük kalmakla birlikte toparlanma eğilimi sürüyor. Makro ekonomik 
göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan göreceli istikrar ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler 
inşaat sektöründeki işleri de olumlu etkilemeye devam ediyor.  

Yeni alınan inşaat işleri seviyesinde 4 puan artış yaşandı 

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı Temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış 
gösterdikten sonra Ağustos ve Eylül aylarında da yükselmişti. Bu artış Ekim ayında da 4 puan olarak 
gerçekleşti. Yeni alınan inşaat işlerinde toparlanma ivme kazanmaya başladı. Dip seviyeden dönüş 
oldu ve bu seviyeden uzaklaşılmaya başlandı. Yeni alınan iş siparişleri seviyesi geçen yılın Eylül 
seviyesine yaklaştı. Ancak kalıcı iyileşmenin mevcut performans ile zaman alacağı öngörülüyor.         

Türkiye-ABD ticaret hedefine sektörden önemli katkı  

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi bulunuyor. İki 
ülkenin karşılıklı, dengeli bir ticaret içinde olması ve orta vadede ihracat ve ithalatın 50’şer milyar 
dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye’nin ABD’ye yönelik ihracat potansiyeli olan 
sektörler içinde inşaat malzemeleri sanayisi önemli bir yer tutuyor.           

Dünyanın en büyük inşaat malzemesi ithalatçısı ABD 



 

 

ABD dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke konumunda yer alıyor. 2018 yılında 
118,47 milyar dolar tutarında inşaat malzemeleri ithalatı yapan ABD hemen hemen tüm inşaat 
malzemeleri ürünlerini önemli ölçüde ithal ediyor. Aydınlatma cihazları, elektrik malzemeleri, 
demir çelik boru ürünlerinde ithalat 11’er milyar doların üzerinde seyretti. Yalıtımlı kablolar ithalatı 
7,65 milyar dolar, musluk vana ve valf ithalatı 9,3 milyar dolar, plastik inşaat malzemeleri ithalatı 
8,1 milyar dolar ve ağaçtan inşaat malzemeleri ithalatı 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin en büyük inşaat malzemesi pazarı ABD 

Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla ABD’ye inşaat malzemeleri ihracatı 1,41 milyar dolara ulaştı. 2018 yılı 
itibarıyla Türkiye’nin en büyük inşaat malzemeleri pazarı ABD oldu. ABD pazarında yüzde 1,2 paya 
sahip olan Türkiye, ABD pazarına hemen hemen tüm ürünlerde ihracatçı olmakla birlikte miktar, 
değer ve pay olarak bazı sektörler öne çıkıyor. İşlenmiş taşlar ihracatı 288,4 milyon dolar ile yüzde 
10,5 pazar payı aldı. Demir çelikten boru ihracatı 239,6 milyon dolar, demir çelikten profil ihracatı 
ise 214,3 milyon dolar oldu. 2018 yılında çimento ihracatı 118 milyon dolar, alüminyumdan inşaat 
malzemeleri ihracatı 105 milyon dolar ve musluk vana ve valfler ihracatı ise 106,5 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Seramik kaplama ihracatı 2018 yılında 86,6 milyon dolar oldu. Demir çelikten 
cıvata ve somunlar ile yine kilitler ve donanım eşyası ihracatı da göreceli olarak yüksek gerçekleşti. 

ABD özellikle Trump yönetiminde altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. Yine son yıllarda konut ve 
konut dışı inşaat faaliyetlerinde önemli gelişme yaşanıyor. 2019 yılında ABD’de yıllık inşaat 
harcamalarının 1,3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu çerçevede ABD’nin inşaat malzemesi 
ithalatı da artışını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Türkiye inşaat malzemeleri 
sanayisinin, ABD’ye yönelik mevcut ihracatı ile ticaretin geliştirilmesinde ve ihracatın artırılmasında 
önemli bir işlev görmesi bekleniyor.     

 
Tablo.1 ABD’nin İnşaat Malzemeleri İthalatı ve Türkiye’nin ABD’ye İhracatı Milyon Dolar  

İNŞAAT MALZEMESİ 
DÜNYA'DAN TÜRKİYE'DEN TÜRKİYE'NİN 

PAYI % 2018 2018 

MERMER 8,3 0,3 4,2 

ALÇI 86 3,8 4,4 

ÇİMENTO 1.151 118,0 10,3 

BOYA VERNİK 942 0,7 0,1 

YAPISAL KİMYA 1.556 7,9 0,5 

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ 8.106 6,2 0,1 

AĞAÇ İNŞAAT MALZEMELERİ 6.814 4,4 0,1 

AHŞAP MUTFAK BANYO MOBİLYASI 2.158 3,7 0,2 

DUVAR KAĞIDI 65 0,0 0,0 

İŞLENMİŞ TAŞLAR 2.754 288,4 10,5 

ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 2.560 29,6 1,2 

TUĞLA KİREMİT 70 0,2 0,2 

SERAMİK KAPLAMA 1.871 86,6 4,6 

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 1.249 12,0 1,0 

CAM 2.207 9,2 0,4 

DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 2.166 214,3 9,9 

DEMİR ÇELİK BORU 11.207 239,6 2,1 

DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 4.376 35,6 0,8 

DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT 12 0,0 0,0 

DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 362 0,5 0,1 

DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 6.703 53,3 0,8 

DEMİR ÇELİK RADYATÖR 670 0,9 0,1 

DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 610 4,3 0,7 

ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 6.521 105,0 1,6 

ALÜMİNYUM SAĞLIK GEREÇLERİ 16 0,0 0,0 

KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 6.105 44,7 0,7 



 

 

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 4.056 1,1 0,0 

ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 241 0,0 0,0 

MUSLUK VE VANALAR 9.298 106,5 1,1 

ALARM CİHAZLARI 793 0,0 0,0 

ELEKTRİK MALZEMELERİ 11.503 6,7 0,1 

YALITIMLI KABLOLAR 7.648 18,1 0,2 

SAYAÇLAR 774 0,0 0,0 

AYDINLATMA CİHAZLARI 11.998 4,8 0,0 

PREFABRİK YAPILAR 354 0,5 0,1 

YALITIM 1.459 1,8 1,6 

İNŞAAT MALZEMELERİ TOPLAMI 118.469 1.409 1,2 

Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri          

 
Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 39 sektör derneği, 75 sanayici firma ve 27 
paydaş kurum üyeleriyle birlikte, 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 33 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.    

 

 


