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G İ R İ Ş

Gayr� Saf� Yurt İç� Hasıla 2020 üçüncü çeyreğ�nde %6,7 arttı.

1. TÜRKİYE EKONOMİSİ & İNŞAAT SEKTÖRÜ

Tü�k'�n yayınladığı Aralık 2020 tar�hl� ver�lere göre, 

Öne çıkan 2020 yılı 3. Çeyrek ver�ler�n� özetlemek gerek�rse;

Üret�m yöntem�ne göre car� f�yatlarla Gayr� Saf� Yurt İç� Hasıla, 2020 yılı  üçüncü
çeyreğ�nde b�r öncek� yıla göre  %22,6  artarak 1 tr�lyon 419 m�lyar 483 m�lyon TL
oldu.

Özell�kle mal ve h�zmet �hracatından doğan ve bel�rl�
b�r ödeme planına göre tahs�l ed�leb�lecek olan
alacakların b�r banka veya bu alanda uzmanlaşmış b�r
f�nans kurumu tarafından satın alınmasıdır. Uzun
vadel� ve kred�l� �hracat - �thalat �şlemler�ne yönel�k
b�r f�nans aracı olup, genell�kle yatırım malları �ç�n
kullanılmaktadır.

Borçlanıcının ödeme gücünü kaybetmes� neden�yle
borçlarının tümünü veya b�r kısmını ödeyemeyeceğ�n�
�lan etmes�d�r. Genelde borçlu ve alıcı arasında
borcun yen�den yapılandırılması �le sonuçlanır.

Eylül ayında Türk�ye'n�n çel�k �hracatı %3,9 azalışla 1.3 m�lyar dolar oldu.
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Forfa�t�ng Ned�r?

Moratoryum Ned�r?

Kaynak : TÜİK

Tüm dünya ülkeler�nde yılın �lk yarısında ortaya çıkan ve de 3. çeyrek �t�bar�yle
hala devam eden Cov�d-19 salgınının etk�ler� haf�flem�ş olsa da, henüz sona erm�ş
değ�l. Ülkeler b�r yandan salgın �le mücadele ederken, b�r yandan da ekonom�ler�n�
ayakta tutab�lmek �ç�n çeş�tl� arayışlar �ç�ndeler. İnşaat sektörü, �ç�nde b�rçok
farklı sektörü barındırması sebeb�yle salgından özell�kle 2020 �lk çeyrekte ve de 2.
çeyreğ�n başında oldukça fazla etk�lenm�ş, 2020 2. çeyrek ortası �t�bar� �le de
yaralarını sarmaya başlamıştır. 2020 3. çeyrekte �se, sektörün toparlanma sürec�
özell�kle çeyreğ�n başında hızlanarak devam etm�şt�r.

İnşaat Sektörü 2020 yılı üçüncü çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %6,4
büyüdü.

2019 yılının aynı ayına göre, 2020 Eylül ayında malzeme endeks� %16,9, �şç�l�k
endeks� %14,41 artış sağladı.
Euro Bölges� �nşaat harcamalarında 2020 yılı üçüncü çeyrek dönem�nde artış
gözlemlenm�şt�r.
2020 yılının �k�nc� çeyreğ�ne düşüşle başlayan �nşaat �st�hdam oranı, Mayıs ayı
�t�bar�yle yüksel�ş trend�ne g�r�p, 3. çeyrekte de artmıştır.

İMSAD B�leş�k Endeks� eylül ayında 1,11 puan daha artarak 74,34 puana yükselm�şt�r.

THBB Hazır Beton Endeks� 2020 Eylül Ayı Raporu’na göre , faal�yet endeks�, beklent�
ve de güven endeksler�nde geçen yıla göre olumlu b�r tablo ç�z�lm�şt�r.
2020 2. çeyrek sonunda artmaya başlayan aylık konut satışları, artan fa�z oranları �le
b�rl�kte 2020 Ağustos ayı �t�bar� �le düşüşe geçm�şt�r.
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Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasıla, 2020 yılı üçüncü
çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne
oranla %6,7l�k b�r artış gösterd�

Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasıla, 2019'un �lk yarısında
daralma yaşarken, üçüncü ve dördüncü
çeyreğ�nde �se artı değerlere çıkmaya
başlamıştı. 2020 yılının  b�r�nc� çeyreğ�nde b�r
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre artış
göster�rken, 2020 yılının �k�nc� çeyreğ�nde
tekrar düşmes�n�n ardından yılın üçüncü
çeyreğ�nde tekrardan yükselm�şt�r.

İnşaat Sektörü'nün Gayr� Saf�  Yurt�ç� Hasıla
�ç�ndek� payı 2019 yılında yaklaşık %5,5
sev�yeler�nde yer aldı.  2020 yılı b�r�nc�
çeyreğ�nde  %5,6, �k�nc� çeyrekte %6,6,
üçüncü çeyrekte �se son 3 çeyreğe kıyasla
düşüş gösterek %4,8 oldu.

İnşaat sektörü 2019 yılında %8,6 küçülmüştü.
2020 b�r�nc� çeyreğe geld�ğ�m�zde %1,50
oranında küçülme yaşanmışken 2020 �k�nc�
çeyrekte �se %2,7 küçüldü. Fakat 2020 üçüncü
çeyrekte �se uzun b�r aradan sonra %6,4
oranında büyüme gösterd�.

H�zmet sektöründe üçüncü çeyrekte %0,8
oranında artış görüldü.
Sanay� sektöründe üçüncü çeyrekte yüzde %8
oranında artış görüldü.
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Kaynak : TÜİK

2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ

İ N Ş A A T  M A L İ Y E T  E N D E K S İ , E Y L Ü L  2 0 2 0

İnşaat mal�yet endeks� (İME), 2020 yılı Eylül
ayında b�r öncek� aya göre %2,11, 2019'un
Eylül ayına göre �se %16,11 artış sağladı.

B�r öncek� aya göre malzeme endeks� %3,48
artış, �şç�l�k endeks� �se %0,75 azalış gösterd�.
Ayrıca 2019 yılının aynı ayına göre malzeme
endeks� %16,9, �şç�l�k endeks� %14,41 artış
sağladı.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, b�r öncek� aya
göre %2,19, 2019'un aynı ayına göre %16,05
artış gösterd�.

B İ N A  İ N Ş A A T I  M A L İ Y E T  E N D E K S İ ,  E Y L Ü L  2 0 2 0

B�r öncek� aya göre malzeme endeks� %3,64
arttı, �şç�l�k endeks� %0,75 azaldı. Ayrıca
2019'un yılının aynı ayına göre malzeme
endeks� %16,75 oranında artarken,�şç�l�k
endeks� %14,58 oranında artış gösterd�.
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İnşaat Dem�r� Ortalama F�yatları Türk L�rası olarak �ncelend�ğ�nde, 3. Çeyrek
dönem�nde, b�r öncek� çeyreğ�n sonundak� artış trend�n�n devam ett�ğ� görülmekted�r.

Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� 2020 3. çeyrek Haz�ran ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına
göre %18 oranında artışla 3.2 m�lyon ton olarak gerçekleşt�. Yılın �lk çeyreğ�nde %6,9
artan ham çel�k üret�m�, pandem�n�n etk�s�yle yılın �k�nc� çeyrekte %16,8 ger�led�.
Haz�ran ayı �t�bar�yle üret�mde tekrar artış eğ�l�m�ne g�r�ld� ve 3. çeyrekte üret�m
%16,6 arttı. 2020 yılının Eylül ayında n�ha� çel�k tüket�m�, %27,7 oranında artış �le 2.8
m�lyon ton oldu. Yılın �lk çeyreğ�nde %42,7 oranında artan, �k�nc� çeyrekte �se %16,9
oranında azalan çel�k ürünler� tüket�m�, üçüncü çeyrekte %25,2 artış gösterd�. Eylül
ayında Türk�ye'n�n çel�k �hracatı m�ktarda %0,8 artış �le 1.9 m�lyon ton, değerde �se
%3,9 azalışla 1.3 m�lyar dolar oldu.

2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ

İ N Ş A A T  D E M İ R İ  F İ Y A T L A R I

İnşaat yapım mal�yetler�n�n öneml� b�r kısmını
oluşturan �nşaat dem�r�,  Türk L�rası bazında satış
f�yatlarındak� artış sebeb�yle sektörü büyük ölçekte
olumsuz etk�leyen unsurların başında gelmekted�r.
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“İlk çeyrekte %8,1 büyüyen, �k�nc� çeyrekte
pandem�n�n etk�s�yle %8 ger�leyen, daha sonra
üçüncü çeyrekte güçlü toparlanma yaşayan �nşaat
malzemeler� sanay�m�z, �lk 9 ayı tahm�nler�m�z�n ve
beklent�ler�m�z�n üzer�nde büyüme �le tamamladı.
Alınan ekonom�k tedb�rler�n, sağlanan ucuz ve bol
paranın ve hızla değ�şen tüket�c� davranışının bu
gel�şmede payı büyük. Ancak ağustos ayı �t�barıyla
yükselmeye başlayan para mal�yet� bugüne kadar
neredeyse %100 artarak taleb� oluşturan d�nam�kler�
c�dd� şek�lde etk�lemeye başladı. Para mal�yet�n�n
önümüzdek� dönemde daha da artmasını bekl�yoruz.’’
TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
İMSAD Yönet�m Kurulu Başkanı
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2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ 2020 / 3

2020 yılı Temmuz ayında, b�r öncek� yıla göre ç�mento üret�m� %32,83, �ç satışlar
%24,75 oranında artmıştır. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönem�nde ç�mento üret�m�nde,
geçen yılın aynı dönem�ne göre %15,81’l�k b�r artış yaşanmıştır. Haz�ran ayından
�t�baren normal hayata dönüşün başlaması �le satışlarda tekrar artış yaşanmıştır. İç
satışlarda �se, bölgesel olarak sadece Marmara bölges�nde düşüş yaşanmıştır.

Ç İ M E N T O  S A T I Ş  R A K A M L A R I
"Tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 pandem�s�
sebeb�yle �ç satışlarda yaşadığımız ger�leme devam
ed�yor. Haz�ran ayından �t�baren normal hayata
dönüş ve �nşaat sektöründe yaşanan canlanma �le,
satışların tekrar artacağını tahm�n ed�yoruz.
Bununla b�rl�kte yılın �lk yarısında �hracatta
yaşadığımız artış da devam ed�yor. Gerek �ç
satışlardak� düşüşü durdurmak gerekse �hracattak�
üstünlüğümüzü korumak adına ç�mento sektörünü
de kapsayan ekonom�k önlemler ülkem�z �ç�n önem
arz ed�yor."
TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka

2020 yılının �lk 7 ayında toplam ç�mento �hracat m�ktarı 42,2 oranında artarak 18,8
m�lyon ton olarak gerçekleşt�. 2020 Ocak-Temmuz dönem�ndek� 7 aylık �hracat gel�r�
�se %26,5 artışla 652 m�lyon dolar oldu. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönem�nde, ç�mento
ve kl�nker �hracatının en çok arttığı ülkeler L�bya ve Ukrayna olmuştur. İhracattak� en
büyük üç pazar �se ABD, Gana ve İsra�l’d�r. 
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3. SEKTÖREL VERİLER

İ N Ş A A T  S E K T Ö R Ü

G L O B A L  D U R U M
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Küresel �nşaat endüstr�s�, COVID-19 kr�z�n�n ortasında yoğun stres altında olmakla
b�rl�kte ekonom�k faal�yetler ve ülke düzey�ndek� k�l�tlenmeler yaşanmaktaydı. 2020'n�n
3. çeyreğ�nde �se bu durum büyük ölçüde haf�flem�ş ve �nşaat harcamalarının 2020'n�n
2. çeyreğ�nde kayded�len düşüşten sonra toparlanmaya başladığına da�r göstergeler
mevcuttur.
Euro Bölges� �nşaat harcamaları, 2020 yılında 3.çeyrek dönem�ne kadar sürekl� azalış
göstermekte �ken 3.çeyrek dönem�nde �nşaat harcamalarında hareketl�l�k başlamıştır.

ABD’de �nşaat harcamalarında, Cov�d-19 etk�ler� yılın
�k�nc� çeyreğ�nde olumsuz etk�lemeye başlamış, konut
ve konut dışı harcalamalar azalmıştır. Yılın üçüncü
çeyreğ�nde �se, �nşaat harcamaları toparlanmaya
başlamış, ekonom�de �şlere ger� dönüşün hızlandığı yaz
aylarında ABD’de �nşaat faal�yetler� de �vme
kazanmıştır.

Tüm ülke ekonom�ler�ne b�rçok farklı yönden olumsuz etk�de bulunan Cov�d-19
salgınının küresel ekonom�ye mal�yet�, gel�şm�ş ekonom�lerde dah� GSYH'lerde yaşanan
kesk�n daralmalarla �k�nc� çeyrek dönem�nde kend�n� göstermeye başlamıştır. Yılın
�k�nc� yarısından �t�baren, normalleşme çabalarıyla ekonom�lerde kısm� b�r toparlanma
�zlenmeye başlanmış olup, IMF Başkanı Kr�stal�na Georg�eva'nın da dey�ş�yle Eylül
2020'ye gel�nd�ğ�nde küresel tablo Mayıs ayına kıyasla “daha az kasvetl�” görünür b�r
hal almıştır. Hükümetler ve gel�şm�ş ülke merkez bankalarının sosyal hayata ve
ekonom�ye yönel�k açıkladıkları destek paketler� 3. çeyrek �t�bar�yle etk�l� olmuşsa da,
pandem�n�n g�d�şatının bel�rs�zlğ�n� koruması sebeb�yle yılın 4. çeyreğ�nde yen�den
olumsuz etk�s�n� h�ssett�reb�leceğ� �ht�maller dah�l�nded�r.
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Kaynak : İMSAD

İnşaat Malzemeler� Sanay� B�leş�k Endeks�, Türk�ye İnşaat Malzemes� Sanay�c�ler�
Derneğ� (Türk�ye İMSAD) tarafından yayınlanan Eylül ayı ver�ler�ne göre b�leş�k
endeks 1,11 puan daha artarak 74,34 puana yükselm�şt�r. 2020 yılında başlamış olan
artış, Cov�d etk�s�nde kalıp, düşüşe geçmes�ne rağmen 2020 2.çeyrekte tekrar
başlayan artış, 3.Çeyrekte de devam etmekte olup gen�şleme eğ�l�m� �ç�nde sektör
�ç�n umut vaadetmekted�r.

3. SEKTÖREL VERİLER

T Ü R K İ Y E ' D E  N E L E R  O L D U ?

S E K T Ö R E L  E T K İ L E R

Pandem� etk�s�yle 2020 yılı 2. çeyrekte c�dd� ölçüde
azalan �nşaat �st�hdam oranı, Mayıs ayı �t�bar�yle
g�rd�ğ� yüksel�ş trend�ne 3. çeyrekte de devam
etm�şt�r.
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Türk�ye ekonom�s�nde; salgın etk�s�n�n karant�na önlemler� ve üret�me ara
ver�lmes�yle en çok h�ssed�ld�ğ� yılın �k�nc� çeyreğ�nde yaşanan %9,9'luk daralma,
Küresel F�nans Kr�z�'nde 2009 yılının �lk çeyreğ�nde gerçekleşen %14,5'l�k
daralmadan sonra en yüksek �k�nc� küçülme olmuştur. Normalleşme yönünde atılan
adımlar ve kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının sonucu olarak da İnşaat �st�hdam
oranında 3. çeyrekte artış gözlemlenm�şt�r.

İnşaat Malzemeler� Sanay� B�leş�k Endeks� yaz ayları
boyunca öneml� b�r toparlanma gösterm�şt�r. Özell�kle
faal�yetler Cov�d-19 önces� dönem�n de oldukça üzer�ne
çıkmıştır. Bu hızlı toparlanmaya karşın güven ve
beklent�lerde �y�leşme daha yavaş ve temk�nl�
gerçekleşmekted�r. Bu da toparlanmanın halen kırılgan
olduğunu göstermekted�r.
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Kaynak : Türkiye Hazır Beton Birliği 

Hazır Beton Endeksi

Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� (THBB) “Hazır Beton Endeks�” 2020 Eylül Ayı Raporu’na göre,
Faal�yet, Güven, Beklent� Endeksler�nde geçen yıla kıyasla olumlu b�r tablo söz konusudur.

3. SEKTÖREL VERİLER 2020 / 3

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat sektörü güven endeks� b�r öncek� ayda 85,0 �ken,
Eylül ayında %2,0 oranında azalarak 83,3 değer�n� aldı. İnşaat sektöründe b�r öncek� aya
göre, alınan kayıtlı s�par�şler�n mevcut düzey� alt endeks�  %0,1 azalarak 69,9 oldu.
Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� alt endeks� �se %3,3 azalarak
96,6 değer�n� aldı.

İnşaat sektörünün en temel g�rd�ler�nden b�r� olan ve
aynı zamanda üret�m�nden sonra kısa b�r süre �ç�nde
stoklanmadan �nşaatlarda kullanılan hazır betonla
�lg�l�, Hazır Beton Endeks�, �nşaat sektörünün
büyüme hızını ortaya koyan en öneml�
göstergelerden b�r�d�r.

İnşaat sektöründe Eylül ayında g�r�ş�mler�n %37,0'ı faal�yetler� kısıtlayan herhang� b�r
faktörün olmadığını, %63,0'ı �se faal�yetler�n� kısıtlayan en az b�r temel faktör
bulunduğunu bel�rtt�. İnşaat sektöründe faal�yetler� kısıtlayan temel faktörlerden;
"f�nansman sorunları" Ağustos ayında %40,1 �ken Eylül ayında %39,3, "talep yeters�zl�ğ�"
Ağustos ayında %31,5 �ken Eylül ayında %32,8 ve "d�ğer faktörler" Ağustos ayında
%20,3 �ken Eylül ayında %17,0 oldu.
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G A Y R I M E N K U L  S E K T Ö R Ü
Temel �ht�yaçlardan olan barınma �ht�yacına karşılık veren gayr�menkul sektörü,
sürekl� değ�şen ekonom�k d�nam�klerden etk�lenmekted�r. 2020 2. çeyrek sonunda
artmaya başlayan aylık konut satışları, artan fa�z oranları �le b�rl�kte 2020 Ağustos
ayı �t�bar� �le düşüşe geçm�şt�r.

Yaşanan pandem� dolayısıyla alınan önlemler çerçeves�nde konut kred� fa�z oranları
düşürülmüş ve konut p�yasası canlandırılmıştı. Ağustos ayından �t�baren �se Merkez
Bankası’nın sıkılaştırma önlemler� kred� fa�z oranlarına da yansıdı ve bel�rg�n b�r artış
gözlemlend�.

' 'Eylül ayı �le b�rl�kte 4 aydır �nşaatta yaşanan gel�şme
yalnızca sektör �ç�n değ�l Türk�ye ekonom�s�n�n genel�
açısından önem arz etmekted�r. Temmuz ayında �lk kez
konut kred�s� kullananların sayısı 100 b�n k�ş�ye ulaşarak
rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak temmuzda 229 b�n
konut satışı gerçekleş�rken ağustosta 170 b�n, eylülde
136 b�n olmuştur. Yılın �lk dokuz ayındak� konut satışları
b�r öncek� yıla göre %34, aynı dönemdek� �potekl� konut
satışları %170 artmıştır.''  
YAVUZ IŞIK
Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu Başkanı
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4. DEĞERLENDİRME

Pandem�n�n negat�f olarak etk�led�ğ� �nşaat sektöründe 2020 yılı üçüncü
çeyreğ�yle beraber bazı  �y�leşmeler gözlemlense de, dış pol�t�kadak�
bel�rs�zl�kler, kur dalgalanmaları ve de f�nansal p�yasalardak� kırılganlıklar
sektörün geleceğ� �ç�n bel�rs�z b�r ortam yaratmaktadır.

O L U M L U

O L U M S U Z

B E L İ R S İ Z

Yaşanan pandem� sürec� her sektörü etk�led�ğ� g�b� �nşaat sektörünü de
olumsuz etk�lem�ş olsa da, açıklanan kred� paketler�n�n sektöre olumlu b�r
etk� yaptığı 3. çeyrekte de gözlemlend�.

Pandem� sürec�nde özell�kle p�yasalarda artan �k�nc� dalga end�şes� �le
b�rl�kte, küresel ekonom�y� 2020 yılı sonuna doğru zor b�r dönem
beklemekted�r. Bu beklent� b�r çok farklı sektör �le bulunan �l�şk�s�nden dolayı
�nşaat sektörünü olumsuz etk�lemekted�r.

Haz�ran ayında başlayan �kt�sad� faal�yetlere dönüş ve de sınırlamaların
kaldırılması İnşaat sektörünün toparlanma sürec�ne olumlu yansıdı.

İnşaat sektörü güven endeks� yaşanan hızlı toparlanma sürec�n�n ardından
durağanlaşmıştır.
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İnşaat sektörü, sağlanan kred� �mkanlarının da katkısı �le projeler�ne devam
etmekted�r. Ancak yılın son çeyreğ�nde, devam eden �nşaat �şler�n�n mevs�m
şartları ve Cov�d-19 salgınının olası �k�nc� dalgasının etk�ler� sebeb�yle
düşmes� beklenmekted�r.

Büyük teşv�k paketler�n�n açılmasıyla başlayan toparlanma sürec�ne, artan
vakalarla beraber ortaya çıkan �k�nc� dalga end�şes� eşl�k etm�şt�r. Vaka
sayılarında artış gözlen�rken tedb�rler�n sıkılaşması da gündemded�r.
Pandem�n�n �lerley�ş� ve de olası yen� tedb�rler bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır.

Yılın �k�nc� çeyreğ�nde yıllık olarak yüzde 2,7 daralan �nşaat sektörü üçüncü
çeyrekte yüzde 6,4 büyüme gösterd�. Böylece, üst üste 8 çeyrek boyunca
küçülen �nşaat sektörü 2 yıllık küçülmeye son vererek 2020 yılının üçüncü
çeyreğ�nde büyüdü.
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