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Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçlarını açıkladı 

İnşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılında  
33,74 milyar dolar oldu 

 
Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 

Aralık 2022 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılında 33,74 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Tüm zamanların ihracat rakorunun kırıldığı 12 aylık süreçte ithalat da bir 

önceki yıla göre yüzde 21,8 arttı. 2023 için parlak bir performansa işaret eden sonuçlara 

göre, ihracat birim fiyatları da 2021’e göre yüzde 23’lük bir artış gösterdi.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), tarafından her ay düzenli 

olarak hazırlanan Dış Ticaret Endeksi’nin Aralık 2022 sonuçları açıklandı. Endeksin 2022 genel 

sonuçlarının da değerlendirildiği rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılında 33,74 

milyar dolara yükseldi. Yıllık ihracat değer olarak yüzde 9,5 artarken, ihracat miktar olarak 

2022’nin tamamında yüzde 11’lik düşüşle 57,65 milyon tona indi. Ortalama ihracat birim fiyatı 

da 2021’e göre yüzde 23 artarak 0,59 dolar/kg olarak gerçekleşti.  

İnşaat malzemeleri sanayi 2022 genelinde yüksek performans gösterdi 

İnşaat malzemeleri yıllık ihracatının 2022 Ağustos ayında 34,73 milyar dolar ile zirveye çıktığı 

belirtilen raporda; takip eden eylül, ekim, kasım ve aralık aylarındaki düşüşe rağmen 2022 

kapanışında 33,74 milyar dolar olmasının rekor rakam olduğu vurgulandı. Özellikle yılın ikinci 

yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki yavaşlamaların yıllık ihracat endeksinin 

35 milyar doların üzerine çıkmasına engel olduğu belirtildi. 

Aralık ayı ihracat performansı 2023 için ümit verdi  

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansının yılın son ayında iyileşme gösterdiği 

kaydedilen raporda; ihracatın pazardaki daralmaya rağmen aralık ayında ekim ve kasım 

aylarına oranla daha yüksek seyrettiği vurgulandı. Endeks sonuçlarına göre, ihracat 2022 yılının 

aralık ayında 2,61 milyar dolar olurken,  değer olarak bu yılın düşük aylık ihracatlarından biri 

gerçekleşti.  2022 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 sanayinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 2022 yılının aralık 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artış gösterdi. 2021 Aralık ayında ortalama 

ihracat fiyatları 0,55 dolar/kg olurken, 2022 Aralık ayında 0,61 dolar/kg seviyesinde 

gerçekleşti.  

İthalat 2022 yılında yüzde 21,8 arttı 

İnşaat malzemeleri ithalatı 2022 yılında geçen yıla göre yüzde 21,8 artarak 10,48 milyar dolar 

oldu. 2022 Aralık ayında ise ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 930 



 

milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Miktar olarak da bir önceki yılın aralık ayına göre 

yükselen ithalat, 2022 Aralık ayında 322 bin 048 tonu buldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat 

birim fiyatı ise 2022 yılı aralık ayında 2,80 dolar/kg düzeyinde gerçekleşerek bir önceki yıla göre 

yüzde 10,8 azalma gösterdi.            

Alt sektörlerde ihracat birim fiyat ve değer olarak yükseldi   

Dış Ticaret Endeksi’ne göre inşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı 

2022 yılı genelinde büyüme yönünde oldu. 2022 yılında sekiz alt ürün grubunun tamamında 

ortalama ihracat birim fiyatları 2021 yılına göre yükseliş gösterdi. Küresel emtia ve nihai ürün 

fiyatları 2022 yılında ortalama olarak bir önceki yılın üzerinde kaldı.    

2022 yılında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yıla göre yüzde 

22,5 daha yüksek oldu. Demir çelik ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yıla göre yüzde 

19,8 yükselirken, metal bazlı ürünlerin birim fiyatı yüzde 22,3, ağaç ve ahşap ürünlerin 

ortalama birim fiyatı yüzde 21,8, kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları ise 

yüzde 8,8 artış gösterdi. 2022 yılında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat miktar olarak 

geçen yılın altında, iki alt sektörde ise üstünde gerçekleşti. Rapora göre ihracat 2022 yılında 

sekiz alt ürün grubunun yedisinde değer olarak yükseldi, birinde ise azaldı. 2022 yılı 

ortalamasında 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 8,0, prefabrik yapılarda ise yüzde 13,6 yükseldi. Yalıtım malzemelerinde ise 

bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azaldı.               

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, 85 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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