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Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar  
emtia fiyatlarını artırdı 

 
İnşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, pandemi nedeniyle küresel 
tedarik zincirinde yaşanan sorunların inşaat malzemeleri sanayisini de etkilediğini belirten 
bir açıklama yaptı. Tüm dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artışta birbirini etkileyen 
birçok faktör olduğunun altını çizen Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İçinde 
bulunduğumuz sürece, global lojistik aksamaların da eklenmesi sanayimizde 
sürdürülebilirlik sağlamayı güçleştirdi” dedi.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, küresel pazarda yaşanan sorunlara dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:   

“Dünya genelinde emtia üretimi, fiyatları ve teminindeki dengesizlik, küresel pazar ile entegre 
çalışan inşaat malzemeleri sanayimizi de olumsuz etkiliyor. Söz konusu sürece global lojistik 
aksamaların da eklenmesi sanayimizde sürdürülebilirlik sağlamayı güçleştirdi.   

Covid-19 etkisi ile oluşan koşulların her sektörü farklı etkilediği bir gerçek. Tüketici talebindeki 
ezberleri bozan olağanüstü değişim, tedarik koşullarındaki karmaşayı daha da artırıyor.  

Aşılama etkisinin dünya genelinde istikrar ile gelişmesini bekliyor ve umut ediyoruz. 
Pandeminin başlangıcında yaşanan sancıların, etkisinin azalmasının beklendiği bu dönemde, 
her sektörde farklı sancılar ve fırsatlar oluşacaktır. Süreç, istatistikler ile açıklanamayacak 
kadar farklı arz-talep dengelerinin oluşmasına sebep olacaktır. Beklentinin üzerindeki her arz 
veya talep, tedarik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyeline sahiptir. 

Hemen hemen tüm alt sektörlerimiz emtia fiyatlarındaki değişimin, tedarik ve lojistiğe bağlı 
farklı sorunların etkisinde. Ancak yılın ikinci yarısında tedarik zincirinin daha verimli çalışmaya 
başlamasının ve konteyner sıkıntısının haziran-temmuz aylarından itibaren çözülmesinin, 
emtia fiyatlarını da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz.” 

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.   

 

 


