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TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ DIŞ TİCARET ENDEKSİ 
 MAYIS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI 

 
Mayıs ayında inşaat malzemeleri ihracatında 

 tüm zamanların rekoru kırıldı 
 

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 
Mayıs 2019 sonuçları açıklandı. Endekse göre Mayıs ayı birçok rekora sahne oldu. İnşaat 
malzemeleri sanayisinde miktar olarak tüm zamanların rekoru kırılırken, değer olarak da 2013’ten 
bu yana ikinci kez 2,1 milyar dolar ihracat çıtası aşıldı. Ortalama ihracat birim fiyatları da Mayıs 
ayında gerilemesine son verdi.  
 

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Mayıs ayı sonuçlarına göre, inşaat 
malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırılırken, değer olarak da 2013 yılından bu yana ikinci 
kez 2,1 milyar dolar çıtası aşıldı. Ortalama ihracat birim fiyatları da Mayıs ayında gerilemesine son 
verdi. İthalatta ise uzun süre sonra aylık olarak 600 milyon dolar seviyesi aşıldı.  Haziran ayı başındaki 
uzun bayram tatili nedeniyle ihracat ve ithalatın Mayıs ayına çekilmesi de her iki alanda yaşanan 
gelişmelerin nedeni oldu.          

İhracat 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti   

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi’ne göre Mayıs ayında gerçekleşen ihracatta miktar ve değer 
rekoru kırılırken, ithalat toparlanma işaretleri verdi. İhracat değer olarak Mayıs ayında bir önceki aya 
göre yüzde 22,2 ile önemli ölçüde arttı. İhracat Miktar Endeksi ise yine Mayıs ayında bir önceki aya 
göre yüzde 17,09 yükseldi. İhracat Değer Endeksi, Mayıs ayındaki önemli artışıyla geçen yılın Mayıs 
ayının 20,75 puan üzerinde gerçekleşti. İhracat miktar olarak Mayıs ayında 5,39 milyon tona ulaştı. 
2013 yılından bu yana miktar olarak en yüksek aylık ihracat yapıldı. İhracat değer olarak ise Mayıs 
ayında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2014 yılı Mayıs ayından bu yana ihracatta ilk 
kez 2,1 milyar dolar seviyesi aşıldı.          

İthalat da hareketlendi 

İthalat Miktar ve Değer Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. İthalat Birim Fiyat 
Endeksi Mayıs ayında yükseldi. Mayıs ayında 240 bin ton olan ithalat bir önceki aya göre arttı ve 647 
milyon dolar oldu. Böylece bu yıl ilk kez aylık 600 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleşti.  İthalat 
birim fiyatları kilogram başına Mayıs ayında 2,67 dolara yükseldi. Mayıs ayı ithal birim fiyatı, geçen 
yılın Mayıs ayı ithal birim fiyatının yüzde 15 üzerine çıktı.  

Tüm alt ürünlerde ihracat artarken birim fiyatları geriledi  

2019 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan yedisinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Mayıs ayına 
göre geriledi. Prefabrik yapılar dışındaki alt sektörlerin birim fiyatlarında düşüş sürdü.  

Mayıs ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 23,5 gerileme yaşandı. Ağaç ürünleri 
ihracat birim fiyatı da yüzde 18,4 düştü. Prefabrik ürünlerin ihracat birim fiyatları geçen yılın Mayıs 
ayına göre yüzde 3,5 arttı. 2019 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun tamamının ihracatı miktar 



 

 

 

olarak geçen yılın Mayıs ayına göre arttı. Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 72,6 ile 
mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 0,3 ile prefabrik yapılarda oldu. 

2019 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın Mayıs ayına 
göre yükseldi. Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 33,8 ile yalıtım malzemelerinde 
gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 31,8 yükseldi. Değer olarak ihracatın en 
düşük arttığı alt sektör ise yüzde 3,9 ile prefabrik yapılar oldu. Demir çelik bazlı ürünlerin ihracatı da 
değer olarak Mayıs ayında yüzde 24,8 arttı.                 

İhracat birim fiyatı 0,54’ten 0,41 dolara indi 

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile birlikte dalgalanmalar gösteriyor. En yüksek ihracat 
Mart ve Aralık aylarında, en düşük ise Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. İnşaat malzemeleri sanayi 
ihracat birim fiyatı 2018 yılı Mayıs ayında 0,54 dolar iken 2019 Mayıs ayında 0,41 dolara indi. İnşaat 
malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2019 yılı Mayıs ayında 3,25 dolar olurken 2019 Mayıs 
ayında 2,75 dolar olarak gerçekleşti.   

  

ÜRÜN GRUPLARI  

İHRACAT BİRİM FİYAT  
DOLAR/KG 

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ  
2013=100 

İHRACAT DEĞER ENDEKSİ 
2013=100 

2018  
MAYIS 

2019  
MAYIS 

%  
DEĞİŞİM 

2018 
MAYIS 

2019  
MAYIS 

%  
DEĞİŞİM 

2018  
MAYIS 

2019  
MAYIS 

%  
DEĞİŞİM 

DEMİR ÇELİK 
ÜRÜNLERİ 

0,80 0,68 -15,0 78,1 114,7 46,9 81,6 101,8 24,8 

MİNERAL, TAŞ VE 
TOPRAK 
ÜRÜNLERİ 

0,17 0,13 -23,5 109,4 188,8 72,6 104,0 133,1 28,0 

METAL BAZLI 
ÜRÜNLER  

4,28 3,93 -8,2 126,1 181,1 43,6 115,2 151,8 31,8 

ELEKTRİK 
MALZEMELERİ VE 
TEÇHİZATLARI  

6,38 5,84 -8,5 109,7 126,6 15,4 102,1 107,9 5,7 

KİMYASAL BAZLI 
ÜRÜNLER 

1,34 1,24 -7,5 90,0 112,6 25,1 78,2 90,8 16,1 

AĞAÇ VE AHŞAP 
ÜRÜNLERİ  

0,76 0,62 -18,4 171,1 265,0 54,3 109,5 137,5 25,6 

YALITIM 
MALZEMELERİ 

1,15 0,96 -16,5 121,1 194,2 60,4 106,8 142,9 33,8 

PREFABRİK 
YAPILAR  

1,72 1,78 3,5 97,3 97,6 0,3 79,6 82,7 3,9 

 

Türkiye İMSAD  

Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 74 sanayici firma, 38 sektör derneği ve 25 
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 31 
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.    


