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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 

“İnşaat malzemeleri sanayi 2022’de 33,74 milyar dolar değerinde 
57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdi” 

 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri ihracatının 

2022 yılında 33,74 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2022 yılında sektör olarak 

tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını söyleyen Küçükoğlu, “Değer olarak geçen yıla 

göre ihracatımız yüzde 9,5 artarken ortalama ihracat birim fiyatlarında da 2021 yılına göre 

yüzde 23’lük bir artış gerçekleşti” dedi.   

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2022 yılında gerçekleştirilen 

inşaat malzemeleri ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış 

Ticaret Endeksi Aralık 2022 raporuna dayandırılan açıklamaya göre, 2022 yılının tamamında 

sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamı 33,74 milyar dolara yükseldi. Konuya ilişkin 

açıklamalarda bulunan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, söz konusu 

dönemde ihracatın miktar olarak ise bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düşüşle 57,65 milyon tona 

gerilediğine vurgu yaptı.  

“İnşaat malzemeleri sanayi 2022 genelinde yüksek performans gösterdi” 

2022’de yıllık ihracatın değer olarak 2021 yılına göre yüzde 9,5 arttığını belirten Tayfun 

Küçükoğlu, “Ortalama ihracat birim fiyatı da 2021’e göre yüzde 23 artarak 0,59 dolar/kg 

olarak gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki 

yavaşlamalar yıllık ihracatın 35 milyar doların üzerine çıkmasına engel oldu. Ancak buna 

rağmen 12 ayın tamamına bakıldığında sektörümüz adına Türkiye İMSAD Dış Ticaret 

Endeksi’nin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana ihracat rekoru kırıldı. Türkiye 

inşaat malzemeleri sanayisi, gösterdiği gelişimle ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor. 

Ürünlerimizin fiyat ve kalite performansı, güvenilirlik ve rekabet gücümüzü artırırken, aynı 

zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına imkan tanıyor” dedi.    

“2022 ihracat performansı 2023 için ümit verdi”  

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansının 2022’nin son ayında iyileşme gösterdiğini 

kaydeden Tayfun Küçükoğlu, “İhracat, pazardaki daralmaya rağmen 2022 Aralık ayında ekim 

ve kasım aylarına oranla daha yüksek seyretti. İhracat geçen yıl aralık ayında 2,61 milyar dolar 

olurken,  değer olarak yılın düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık 

ayına göre de değer olarak yüzde 12 düşüş oldu. Aralık ayında inşaat malzemeleri ihracatının 

miktar olarak 4,28 milyon tonla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azalmasında 

ise pazardaki daralmanın etkisi öne çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat 

birim fiyatı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,2 artış gösterdi ve 0,61 



 

dolar/kg oldu. Tüm bu verilere baktığımız zaman sektörümüzün 2022 ihracat performansı, 

2023’ün tamamı için umut verici nitelikte oldu” ifadelerini kullandı.  

“İhracat alt sektörlerde birim fiyat ve değer olarak yükseldi”   

İnşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansının 2022 yılı genelinde 

büyüme yönlü olduğuna dikkat çeken Küçükoğlu, şöyle konuştu: “2022 yılı genelinde sekiz alt 

ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları 2021 yılına göre yükseliş gösterdi. 

Geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim 

fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 22,5 daha yüksek oldu. Demir çelik ürünlerinde yükseliş bir 

önceki yıla göre yüzde 19,8, metal bazlı ürünlerde yüzde 22,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 

21,8, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 8,8, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 7,1, 

yalıtım malzemelerinde yüzde 0,8, prefabrik yapılarda ise yüzde 17 oldu. 2022 yılında sekiz alt 

ürün grubunun altısında ihracat miktar olarak geçen yılın altında, iki alt sektörde ise üstünde 

gerçekleşti. Buna göre elektrik malzemeleri ve teçhizatları geçen yıla göre yüzde 2,8, kimyasal 

bazlı ürünler yüzde 6,3 yükseldi. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat 2022 yılında sekiz alt 

ürün grubunun yedisinde değer olarak yükselirken sadece yalıtım malzemelerinde yüzde 0,4 

azalma gösterdi. Değer olarak ihracat artışları metal bazlı ürünlerde yüzde 21,1, kimyasal bazlı 

ürünlerde yüzde 15,6, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 17,9, elektrik malzemeleri ve 

teçhizatlarında yüzde 9,1, demir çelik ürünlerinde yüzde 4,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde 

yüzde 8, prefabrik yapılarda ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.”  

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 39 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 

temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 84 sanayici firma, 55 sektör derneği ve 4 

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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