
n aat malzemesi sektörünün çat  kurulu u Türkiye MSAD taraf ndan haz r-
lanan n aat Malzemeleri Sanayi D  Ticaret Endeksi may s ay  sonuçlar na 
göre; in aat malzemeleri sanayi ihracat , resmi tatiller nedeniyle çal ma gün 
say s ndaki azalmaya ba l  olarak bir önceki aya göre yava lama kaydetti. 
May s ay nda ortalama ihracat birim fiyatlar  endeksin haz rlanmaya ba land  
2013 y l  a ustos ay ndaki yüksek ba lang ç seviyelerine yeniden ula t . 

 
SAVA IN ETK LER  MAYIS AYINDA ARTTI  
n aat malzemeleri sanayi d  ticaret performans  may s ay nda ihracat tara-

f nda yava larken, ithalat taraf nda ise art  devam etti. May s ay nda Rusya-
Ukrayna sava n n etkilerinin de artt  görüldü. Mart ve nisan aylar ndaki 
yüksek ihracatlar sonras  may s ay nda çal ma gün say s ndaki azalman n da 
etkisiyle dü en ihracat, may s ay nda 2,73 milyar dolar olarak gerçekle ti. Mik-
tar olarak 4,69 milyon tona gerileyen ihracat, böylece 2022 y l  ocak ay ndan 
bu yana miktar baz nda y l n en dü ük ikinci ayl k ihracat  oldu. 

Öte yandan may s ay nda ortalama ihracat birim de erinde art  sürerek 9 
y l öncesine, endeksin ba lang c  olan 100 seviyesine yeniden ula t . n aat 
malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyat  may s ay nda geçen y l n 
may s ay na göre yüzde 38,1 artarak 0,58 dolar/kg seviyesine yükseldi. 2021 
y l  may s ay nda ortalama ihracat birim fiyatlar  0,42 dolar/kg olmu tu. 

 
YILLIK HRACAT 34,04 M LYAR DOLAR SEV YES NDE 
May s ay nda çal ma gün say s ndaki dü ü  ihracat  s n rlarken, Rusya-

Ukrayna sava n n yaratt  yeni ko ullar pazarlarda daha fazla hissedilmeye 
ba land . Bu geli melere ba l  olarak in aat malzemeleri y ll k (son 12 ayl k) 
ihracat  may s ay nda 34,04 milyar dolara ula t . Y ll k ihracat miktar  64,07 
milyon ton olarak gerçekle irken, ihracat birim fiyat  y ll k ortalamas  0,58 
dolar/kg seviyesine yükseldi. n aat malzemeleri sanayi ihracat n n y l n ikinci 
yar s nda sava n yan  s ra yüksek küresel enflasyon ve resesyon endi elerinin 
etkisi alt nda kalaca  öngörülüyor. Ortalama ihracat birim fiyatlar nda da küre-
sel emtia fiyatlar ndaki dü ü e ba l  olarak gerilemeler bekleniyor. 

 
THALAT YÜZDE 23,7 ARTTI 
2022 y l  may s ay nda in aat malzemeleri ithalat  geçen y l n may s ay na 

göre yüzde 23,7 artarak 876 milyon dolara yükseldi. Çal ma günlerindeki 
azalma ve döviz kurlar ndaki art , ithalattaki art  etkilemedi. 2022 y l  may s 
ay nda in aat malzemeleri ithalat  297 bin 25 ton ile y l n en yüksek ikinci ayl k 
miktar na ula t . thalat birim fiyat  ise 2,95 dolar/kg oldu. 

 
ALT SEKTÖRLERDE YÜKSEK  
HRACAT B R M F YATLARINA ULA ILDI   
2022 y l  may s ay nda in aat malzemeleri ihracat performans n n alt sektör-

ler itibar yla geçen y l n ayn na göre güçlü kald  görüldü. Alt sektörlerde 
de er olarak art lar kaydedilirken, bu art lar n daha çok birim fiyat art lar n-
dan kaynakland  izlendi. Miktar olarak da art lar oldu. Bu dönemde sekiz alt 

ürün grubunun yedisinde ortalama ihracat birim fiyatlar  2021 y l  may s ay na 
göre yükseldi. Bu art ta küresel emtia ve nihai ürün fiyatlar ndaki yüksek seyir 
etkili oldu. 

 
DEM R ÇEL K ÜRÜNLER N N  
B R M F YATI YÜZDE 37,3 YÜKSELD  
2022 y l  may s ay nda demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyat  

geçen y l n ayn  ay na göre yüzde 37,3 yükseldi. Mineral, ta  ve toprak ürünle-
rin ortalama ihracat birim fiyat  geçen y l n ayn  ay na göre yüzde 27,8 artt . 

Prefabrik ürünlerde ortalama ihracat birim fiyat  yüzde 32,3, a aç ve ah ap 
ürünleri ortalama ihracat birim fiyat  yüzde 33,8 ve metal bazl  ürünlerin orta-
lama ihracat birim fiyat  yüzde 36,2 yükseldi. 2022 y l  may s ay nda sekiz alt 
ürün grubunun be inde ihracat miktar olarak geçen y l n may s ay n n üzerinde 
gerçekle ti. Miktar olarak art larda geçen y l n ilk aylar ndaki art lar n baz et-
kileri görülmeye ba land . Üç alt üründe ise miktar olarak gerileme ya and .   

  
YALITIM MALZEMELER  HRACATINDA  
YÜZDE 46,9 YÜKSEL  GÖZLEMLEND  
May s ay nda miktar olarak ihracat art lar  metal bazl  ürünlerde yüzde 2, 

yal t m malzemeleri ihracat nda ise yüzde 46,9 oldu. Mineral, ta  ve toprak 
ürünlerin ihracat  miktar olarak yüzde 20,2, demir çelik ürünlerin ihracat  yüzde 
20,9 azald . Bu ayda sekiz alt ürün grubunun tamam nda ihracat de er olarak 
bir önceki y l n may s ay na göre önemli oranlarda yükseldi. De er olarak en 
yüksek ihracat art  yüzde 75,7 ile prefabrik ürünlerde gerçekle ti. Metal bazl  
ürünlerde yüzde 39, demir çelik ürünlerinde yüzde 9,3, yal t m malzemelerinde 
yüzde 37,6 oldu. Mineral, ta  ve toprak ürünlerde de er olarak ihracat art  
may s ay nda yüzde 1,8’de kald .            
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MSAD: “ n aat malzemeleri ihracat nda birim 
fiyatlar 9 y l önceki seviyesine yeniden ula t ”

STANBUL (AA) - stanbul Medipol Üniversitesi, 9. Uluslararas  Kerpiç Kongresi'ne 
ev sahipli i yapt . stanbul Medipol Üniversitesi'nden yap lan aç klamaya göre, üniversi-
tenin Güzel Sanatlar Tasar m ve Mimarl k Fakültesi, Kerpiç Akademi ve Kerpiç Network 
i  birli iyle düzenlenen '9. Uluslararas  Kerpiç Kongresi' gerçekle tirildi. 

'Sürdürülebilir Kalk nma için Toprak Mimariyi Yeniden Dü ünmek' temas yla gerçek-
le tirilen, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrede, toprak bazl  mal-
zemelerin ça da  in aat teknolojisindeki stratejileri ve avantajlar  masaya yat r ld . 
Kongrenin e  ba kanl n  stanbul Medipol Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Dekan  
Prof. Dr. Atilla Dikba , ö retim üyeleri Doç. Dr. Gülhan 
Benli ve Dr. Gizem Can üstlendi. 

- TEM Z ENERJ , DEPREME DAYANIKLILIK  
VE TOPRAK M MAR S  KONU ULDU 
Kongre, geleneksel Türk mimarisinde de önemli yer 

tutan ve do al s  yal t m  sa layan kerpiç alan nda tüm 
dünyadan uzmanlar  bulu turdu. 40 y l  a k n süredir ker-
piç alan nda çal an mimar Prof. Dr. Bilge I k, arkeolog 
Nezih Ba gelen, ABD Kennesaw State Üniversitesi'nden 
Doç. Dr. Tim Frank ve dü ük maliyetlerle s ra d  evler ta-
sarlayan Frans z mimar Matthieu Pedergnana da görü -
lerini payla t . Depreme kar  iki kat daha dayan kl  olan 

kerpicin tüm unsurlar yla ele al nd  kongrede, 'temiz enerji ve eri ilebilirlik, üretim ve 
tüketimle arj etme, kerpiç yap larda deprem güvenli i, nihai teknolojilere sahip toprak 
mimarisi ile sa l kl  ya am' gibi temalara da de inildi. 

- ABD'DEN TALYA'YA GEN  KATILIM 
Aç klamada, kongrede yapt  konu maya yer verilen Güzel Sanatlar Tasar m ve Mi-

marl k Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Gülhan Benli, etkinli in, kerpiç malzemenin mi-
mari, in aat ve di er tasar m alanlar nda yeniden kullan labilece ini gündeme getirdi ini 

bildirdi. Kongrenin, do al ve çevre dostu toprak 
malzemelerinin mimaride kullan m n n yeniden 
ke fedilmesi için bir vesile olabilece ini aktaran 
Benli, u bilgileri verdi: 

'Kongremize Türkiye d nda ran, Fransa, talya, 
Almanya, ABD, Ukrayna, Nepal, Kuzey rlanda, 
Macaristan, Togo, Hindistan, Ermenistan Cumhuri-
yeti, Kuzey K br s ve Peru gibi çe itli ülkelerden ka-
t l m sa land . 4 tam gün süren kongrenin yüz yüze 
gerçekle en 1. gününde ö rencilerin kat l m sa la-
d  bir atölye çal mas  gerçekle tirdik. Toprak 
malzeme ile tokmaklama tekni i kullan larak üreti-
len 1 metreküplük duvar modülü, ö rencilerin bire-
bir kat l m yla gerçekle ti.'

Uluslararas  Kerpiç Kongresi Medipol'de yap ld

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) D  Ticaret Endeksi may s ay  sonuçlar n  aç klad . D  
ticaret endeksinde son güncel verilerin yer ald  rapora göre, in aat malzemeleri sanayi ihracat  resmi tatiller nedeniyle 
azalan çal ma günü say s  ve sava n etkilerinin iyiden iyiye hissedilmesiyle yava lama kaydetti. May s ay nda miktar 
olarak y l n en dü ük ikinci ayl k ihracat  gerçekle irken, y ll k (son 12 ayl k) ihracat 34,04 milyar dolar oldu. thalat ise may s 
ay nda geçen y l n may s ay na göre yüzde 23,7 artt . Y l n ikinci yar s nda ihracat birim fiyatlar nda gerileme bekleniyor.
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