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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı  

İnşaat malzemeleri endeksi yeni yıla 69,50 puanla başladı   

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ocak ayında 69,50 puan seviyesinde gerçekleşti. Bileşik 
Endeks yeni yıla çok sınırlı bir düşüşle başlarken, bir önceki ayda yükseliş gösteren Güven 
Endeksi’nde bir değişim yaşanmadı. Mevsimselliğin etkisiyle sektördeki ihracat rakamları 

sınırlı oranda gerilerken, üretim ise beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan her ay 
düzenli olarak hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ocak 2023 sonuçları 
açıklandı. Bileşik Endeksin 2022 yılının son ayında ve yeni yılın ilk ayında neredeyse 
durağanlaştığını ortaya koyan rapora göre; mevsimsellik ve dış pazardaki daralmalar nedeniyle 
sektör faaliyetlerinde düşüş yaşandı.  

Bileşik Endeks yeni yıla temkinli iyimserlikle başladı  

Aralık 2022’de artış gösteren Güven Endeksi Ocak 2023’te bir değişim göstermezken, 
faaliyetlerdeki artış beklentisi şubat ayına taşındı. Yeni yılın ilk ayında 69,50 puan olarak 
gerçekleşen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında 0,01 puan gerilerken, bu 
gerilemeye asıl neden olan etken faaliyetlerdeki düşüşler oldu. Bileşik Endeksin güven ve 
beklentilerin desteği ile yeni yıla temkinli başladığı vurgulanan raporda; özellikle seçime doğru 
açıklanan desteklerin sektöre olumlu katkı sağlayacağı beklentisi öne çıktı.   

Üretimdeki artış beklentilerin üzerinde 

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri, 2022 Kasım ve aralık aylarında olduğu gibi ocak ayında 
da sınırlı düşüş gösterdi. Mevsimsellik ve dış pazardaki daralmaya bağlı yaşanan yavaşlama, 
geçmiş yıllardakine benzer bir şekilde gerçekleşti. Bir önceki aya göre 0,7 puan gerileyen 
Faaliyet Endeksi, sektörün alt gruplarında da benzer bir düşüş gösterdi. Türkiye İMSAD’ın 
raporuna göre; iç pazardaki hareketlilik yavaşlayarak devam ederken, dış pazarda ise hissedilir 
bir yavaşlama görüldü. İnşaat malzemeleri sektöründe yurt dışı satışları bir önceki aya göre 
sınırlı ölçüde düşüş gösterdi. İhracat pazarındaki yavaşlamanın sektör üzerindeki olumsuz 
etkisine rağmen, ihracat fiyatlarında yükseliş yaşandı. Geçen yılı gerileme ile kapatan üretimde 
ise ocak ayındaki artışla birlikte erken bir hareketlenme gerçekleşti.                                   

İhracat pazarına olan güven hissedilir oranda arttı  

Rapora göre; faaliyetlerdeki durağanlığa rağmen sektöre olan güvende kayıp oluşmadı. Aralık 
2022’de sınırlı da olsa artan Güven Endeksi, yeni yıla temkinli başladı. Bunun sebebi ise seçime 
doğru gidilirken ekonomi ve inşaat sektörüne verilen teşviklerin güveni desteklemesi oldu. 
Ocak ayındaki Güven Endeksi yurt içi pazarda bir değişim göstermezken, ihracat pazarına olan 
güven ise hissedilir bir artış gösterdi. 2022’nin kapanışında görülen temkinli iyimserlik, yeni 
yılda sektörlere verilen destekler ile sürdü. Ancak yaşanan deprem felaketinin güven 
üzerindeki etkileri henüz ortaya çıkmadı.  

Beklenti Endeksi yeni yıla artış ile başladı 

Beklenti Endeksi’nin ocak ayında sınırlı bir artış gösterdiği belirtilen raporda; sektöre ilişkin 
beklentilerde de iyileşmeler görüldü. 2022 yılı nisan ayından itibaren kademeli olarak gerileyen 



ve geçen yılın son ayında ilk kez artan Beklenti Endeksi yeni yıla 0,4 puanlık artış ile başladı. Bu 
artış ile birlikte 7 ayın ardından ilk kez üst üste yükseliş göstermiş oldu. Öte yandan, 
önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler sınırlı ölçüde yükselirken, ihracat siparişleri 
ocak ayında da gerilemeye devam etti. Yine önümüzdeki 3 aylık döneme ilişkin üretim 
beklentisinde önemli artışlar yaşanırken, dış talepteki iyileşme beklentileri de yükseliş 
gösterdi.  

 

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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