
İNŞAATTA 
DARALMA 
SÜRECEK Mİ?
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 

yılı Temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış 

gösterdikten sonra Ağustos ayında da bir önceki 

aya göre 2,9 puan birden yükseldi. Yeni alınan 

inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanma görüldü ve 

dip seviyeden bir dönüş oldu. Ancak alınan yeni 

iş siparişleri seviyesinin halen çok düşük olduğu 

ve bu seviyenin inşaat sektöründe önümüzdeki 

çeyrek dönemlerde de daralma olacağına işaret 

ettiği öngörüldü.
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İnşaat sektörü 
2019 yılının 

�k�nc� çeyreğ�nde 
küçüldü. Böylece 

�nşaat sektörü dört 
çeyrekt�r üst üste 

küçülürken en 
hızlı küçülme bu 

çeyrekte yaşandı. 

-%12,7
İnşaat 

malzemeler� 
sanay� üret�m� 

2019 yılının 
Haz�ran ayında 

2018 yılının 
Haz�ran ayına 

göre daraldı.

-%21,2 
2019 yılının 

�lk yarısında 
üret�mde 

en yüksek 
ger�leme 

hazır betonda 
yaşandı.

-%47,2
İnşaat 

malzemeler� 
sanay� üret�m� 

2019 yılının 
�lk yarısında 

ger�led�.

-%20,3
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T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sana-

yicileri Derneği'nin (Türkiye İM-

SAD), hazırladığı ‘Ağustos 2019 

Sektör Raporu’na göre inşaat 

malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının 

Haziran ayında 2018 yılının Haziran ayına 

göre yüzde 21,2 daraldı. 

2019 yılının ilk yarısında ise üretim 

yüzde 20,3 geriledi. Bu dönemde yaklaşık 

beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. Bu 

gerilemede iç pazardaki keskin daralma 

etkili olmaya devam etti. İhracattaki miktar 

artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.

2019 yılının Haziran ayında 22 alt sek-

törden 22’sinde de üretim geçen yılın aynı 

ayına göre geriledi. 2019 yılının ilk yarı-

sında ise 22 alt sektörün yine tamamında 

üretim bir önceki yılın ilk yarısına göre 

düştü. 2019 yılının ilk yarısında üretimde 

en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sek-

tör yüzde 47,2 ile hazır beton, yüzde 45,8 

ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri 

ve yüzde 31,4 ile birleştirilmiş parke ve 

yer döşemeleri oldu. Yılın ilk yarısında iki 

sektörde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, 

bir sektörde yüzde 30’un ve 7 sektörde 

ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Tek 

haneli gerileme yaşanan iki sektör ise düz 

camlar ile soğutma ve havalandırma do-

nanımları oldu.

Yeni alınan inşaat işleri 

seviyesinde sınırlı artış

İnşaat sektöründe alınan yeni iş sipa-

rişleri 2019 yılı Temmuz ayında ilk kez aylık 

bazda artış gösterdikten sonra Ağustos 

ayında da bir önceki aya göre 2,9 puan 

birden yükseldi. Yeni alınan inşaat işlerin-

de sınırlı bir toparlanma görüldü ve dip 

seviyeden bir dönüş oldu. Ancak alınan 

yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok 

düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sek-

töründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde 

de daralma olacağına işaret ettiği görüldü.

İnşaat sektörü 2019 yılının ikinci çeyre-

ğinde yüzde 12,7 küçüldü. Böylece inşaat 

Şekil.1– İnşaat Sektörü Çeyrek Dönem Büyüme Yüzde

Tablo.1 İnşaat Sektörü ve Ekonomik Büyüme (Yüzde)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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sektörü dört çeyrektir üst üste küçülürken 

en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşandı. 

Çeyrek dönemler itibarıyla küçülmenin 

hızlandığı inşaat sektörü, hem kendi iç di-

namiklerindeki bozulmalar hem de 2018 

yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan 

finansal dalgalanmalardan olumsuz et-

kilendi. Sektörde taleplerde, fiyatlarda 

ve müteahhitlerin mali yapılarında gö-

rülen sıkıntılar ikinci çeyrekte artarak sür-

dü. İnşaat sektörü performansı ekonomik 

büyümenin altında kalmaya devam etti. 

Şekil.2 2019 İlk Yarısında İnşaat Harcamalarında Büyüme

Ekonomi yeni yılın ikinci çeyreğinde yüz-

de 1,5 küçülürken gayrimenkul sektörü 

yüzde 2,8 büyüdü. Böylece yeni yılın ikinci 

çeyreğinde de yüzde 12,7 küçülen inşaat 

sektörü genel ekonominin oldukça altın-

da bir performans gösterdi.

Yapı ruhsatları alan 

bazında yüzde 60 azaldı

2019 ilk yarıyıl döneminde alınan top-

lam yapı ruhsatları alan bazında geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 60,1 aza-

larak 30,50 milyon metrekare oldu. 2019 

ilk yarıyıl döneminde alınan konut yapı 

ruhsatları alan bazında geçen senenin 

ilk yarısına göre yüzde 65,2 gerileyerek 

19,16 milyon metrekare oldu. Konut dışı 

bina yapı ruhsatları ise aynı dönemde 

yüzde 46,7 düşerek 11,34 milyon metre-

kare olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk yarısında alınan top-

lam yapı izinleri alan bazında geçen yılın 

ilk yarısına göre yüzde 2,8 artarak 80,11 

milyon metrekare oldu. Yine bu yılın ilk 

Şekil.3– İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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yarısında alınan konut yapı izinleri alan 

bazında geçen senenin ilk yarısına göre 

yüzde 1,6 arttı ve 62,02 milyon metrekare 

oldu. Konut dışı bina yapı izinleri ise aynı 

dönemde yüzde 6,9 artarak 18,09 milyon 

metrekare olarak gerçekleşti. 

Türk inşaat sektöründe 

kırılganlıklar devam ediyor

Diğer yandan KPMG Türkiye’nin hazır-

ladığı Sektörel Bakış – İlk Yarı serisinin İn-

şaat raporu yayımlandı. Yılın ilk altı ayında 

Şekil.4 – Son Üç Ay İnşaat Faaliyetleri Endeksi (2010=100)

Şekil.5– Yeni Alınan İnşaat İşleri Endeksi (2010=100)

sektörden gelen öncü veriler zayıf seyrin 

devam edeceğini gösteriyor.

KPMG Türkiye İnşaat ve Altyapı Sek-

tör Lideri İsmail Önder Ünal, 2018 yılını 

küresel ekonomideki artan belirsizlik-

lerin ve yurt içinde yükselen döviz kur-

ları ve faizlerin baskısı altında zayıf bir 

performansla tamamlayan Türk inşaat 

sektöründe kırılganlıkların devam ettiğini 

söyledi. İnşaat sektöründe belirgin bir 

toparlanma öngörülmediğini vurgu-

layan Ünal “Önümüzdeki kısa vadede 

yabancı ilgisinin devam etmesiyle sek-

tördeki daralmanın kısmen sınırlanacağı 

düşünülüyor” dedi.

İnşaat Sektörel Bakış – İlk Yarı raporun-

dan başlıklar şöyle:

»  İlk çeyrekte de inşaat sektörü ge-

çen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 

küçülerek keskin bir daralma yaşadı. Sek-

törden gelen öncü veriler zayıf seyrin de-

vam ettiğini gösteriyor. Genel ekonomide 

kalıcı bir toparlanma sağlanana kadar kı-

rılganlıkların sürmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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İstihdam kaybı sürüyor

»  2018 yılında yüzde 21,3 ile 469 bin 

kişilik istihdam kaybı yaşanmıştı. Ocak-

Mart dönemlerinde bu eğilim yavaşlayarak 

da olsa sürdü. Yılın geri kalan döneminde 

sektörün istihdamı 114 bin kişi azaldı. İnşa-

at sektöründeki toplam istihdam 1 milyon 

615 bin kişiye geriledi.

»  İstihdamda olduğu gibi sektörün 

güven endekslerinde de düşüş devam edi-

yor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere 

göre sektörde güven endeksi yılbaşından 

bu yana yüzde 8,9 daha gerileyerek yüzde 

50,4’e indi. Alt endeksler içinde en sert dü-

şüşler istihdam ve satış fiyatlarına yönelik 

beklentileri yansıtanlarda gerçekleşti.

Yapı ve ruhsat izinleri azaldı

»  Sektörde yılın ilk yarısında ciro döviz 

kurlarındaki dalgalanmaya paralel bir se-

yir izledi, asgari ücret artışı sektörün girdi 

maliyetlerini olumsuz etkiledi. Malzeme ve 

asgari ücret artışlarının etkisiyle maliyetler-

de artış ise yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

»  Konut ve genel olarak da inşaat sek-

töründeki kırılganlıkların devam ettiğini 

gösterir bir diğer veri ise 2019’un geride 

kalan dönemindeki yapı ve ruhsat izin-

lerinden geldi. Ocak-Mart döneminde 

Türkiye genelinde yapı ruhsatlarının yü-

zölçümü geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 37,7 azaldı.

Yabancıya konut 

satışı yüzde 76,9 arttı

»  Yurt dışı yerleşiklerin ilgisi, sektörde-

ki kayıpları kısmen telafi ediyor. Ocak-Ma-

yıs döneminde yabancılara yapılan konut 

satışları geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 76,9 artış gösterdi. Yabancıların gay-

rimenkul yatırımları 2019’un ilk beş ayında 

yüzde 32,4 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı.

Tablo.2 Aylık Konut Satışları

Tablo.3– Konut Satışlarının Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Şekil.7 Alınan Yapı Ruhsatları Milyon Metrekare

»  Konut fiyatlarının yıllık artış hızı 

2018 sonundaki yüzde 4,5’ten Nisan’da 

yüzde 2,7’e gerileyerek reel olarak yüzde 

14’lük düşüşe işaret etti.

 Ofi s boşluk oranında rekor 

»  Ticari gayrimenkul sektöründe ise 

2019 ilk yarıda kısmi bir toparlanma göz-

lense de kırılgan görünüm devam ediyor. 

2019 ilk çeyrekte ofis kiralama yüzde 22,4 

oranında artış gösterse de ofis boşluk oran-

ları yüzde 25 ile rekor seviyede bulunuyor.

»  2018 ve 2019 ilk çeyrek itibarıyla 453 

olan Türkiye genelindeki AVM piyasasında 

ise kira kontratlarının TL’ye çevrilmesinin 

ve maliyet baskısının etkileri görülüyor. 

Ayrıca AVM’lerdeki ziyaretçi sayılarının ilk 

çeyrekteki yüzde 2,9’luk azalışı sektör açı-

sından zorlu bir görünüm ortaya koyuyor.

»  2019 ilk yarıda yurt dışı müteahhitlik 

hizmetleri de küresel belirsizliklerin etkisiy-

le zayıf bir performans sergiliyor. 2018 yılın-

da petrol fiyatlarının güçlü seyretmesiyle 

birlikte yaklaşık 20,8 milyar dolarlık 306 

proje üstlenilen sektörde 2019 ilk yarıda 5 

milyar dolar tutarında 109 proje üstlenildi.

Kentsel dönüşüme 

yatırımcı girebilecek

»  Sektörün son dönemdeki en önemli 

gündem maddelerinden kentsel dönüşü-

me ilişkin yeni uygulama. Yapılan yönet-

melik değişikliği ile üçüncü kişilere, kentsel 

dönüşüm projelerine ortak olma hakkının 

önü açıldı. Bu uygulamanın kentsel dönü-

şüm projelerini hızlandırması bekleniyor.

»  İstanbul Havalimanı’nın açılması ile 

birlikte İstanbul’un kuzey bölgeleri gözde 

lokasyon oldu. Bir taraftan stoğun yoğun 

olduğu bölgelere ruhsat kısıtlamasını ta-

lep eden sektör oyuncularının, diğer yan-

dan İstanbul’un kuzey istikametinde yeni 

havalimanı yakınlarındaki bölgelerde ve 

semtlerde art arda projelere başlamaları 

beklentiler arasında bulunuyor.

Şekil.9 Konut Kredileri Milyar Türk Lirası

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu


