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TÜRKİYE İMSAD’DAN ‘EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI’ PAKETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:  
“İhracatçıya stok finansmanı desteği 

sanayicilerimizin rekabet gücünü koruması için önemli" 

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi 

Sanayicileri Derneği), koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için hayata 
geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili bir açıklama yaptı.  

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önüne geçmek ve virüsün ülkemiz 
ekonomisine etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şöyle konuştu: 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde, 
inşaat malzemesi sanayisini olumlu etkileyecek düzenlemelerin de yer almasını sektörümüz 
açısından çok önemli buluyoruz. ‘İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım 
oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi’, iç pazardaki 
daralma nedeniyle ihracata odaklanan sektörümüze güven verecek ve rahatlatacak bir 
düzenleme olacaktır. Bu destek sanayicilerimizin rekabet gücünü koruması için çok önemli 
çünkü Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biriyiz. 
Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, İsrail, Irak en önemli pazarlarımız. Bununla birlikte en çok 
ihracat yaptığımız ülkeler arasında Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya da bulunuyor. 
Ülkemizin inşaat malzemelerinin kalite açısından dünya çapında bilinir ve güvenilir bir 
konumda olması, bizi küresel ticarette emin adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. 2019 yılında 
21,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren inşaat malzemesi sanayicileri olarak, 2020’de 23-24 
milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz.”  

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 41 sektör derneği, 74 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 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 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.  


