




Uzun bir süredir sürekli seçimle oturup seçimle kalktığımız
için, gündemimizde siyaset hep ekonominin önündeydi.
Bunun sonucunda ekonomi sorunlarının çözümü için

atılması gereken acil adımlar hep geri bırakıldı. 
Geleneksel yüzde 5 büyümemizin uzağına düştük. Yüzde 5’lik

enflasyonumuz 4 katıyla yüzde 20’lerde seyretti. İstihdamımız,
yüzde 10’luk işsizlik seviyelerini normal kabul eder oldu. Her dört
gencimizden biri de işsizler ordusuna katıldı.

Faizler üreticilerin beklentilerinin çok ötesinde el yakar bir
seviyede devam etti. Doların cazibesi TL’den kaçışlara yol açtı.
Üretimde ve iç talepte daralma yaşıyoruz, piyasada durgunluk söz
konusu.

Çok sık söz etmemize karşın, yapısal reformlarla ilgili ciddi
adımlar atmadık. Alay-ı vâlâ ile açıkladığımız teşviklerden
beklenen sonuçları elde edemedik. 

Şimdi bu dört yıllık seçimsiz dönemde ilk iş olarak ekonomiyi
gündemimizin ilk maddesine oturtmalıyız. Ardından tarımda ve
sanayide bütün üretici kesimlerin görüşlerini alarak yeni dönemin
reform programını ortak akılla hazırlamalıyız.

İyi okumalar ve olumlu gelişmeler dileğiyle…
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Küresel ve ülke bazında bir önceki yılın ekonomik ve sosyal
gelişmelerinin yansımaları, 2019 yılının ilk çeyreğinde de
devam etti. Uluslararası ticarette korumacı eğilimlerin art-

ması, bu politikalara konu olan ülkelerin karşı önlemleriyle kü-
resel büyümeyi baskılamayı sürdürdü. Bu sürecin, doğal bir
yansıması da performansı ekonomik büyümeyle doğrudan ilişkili
olması sebebiyle gayrimenkul sektörü yatırımlarının tüm dünyada
olumsuz etkilenmesi oldu. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gayrimenkul fiyatlarında
genel olarak yavaşlama veya bölgesel olarak gerileme eğilimleri
görüldü. 

Gayrimenkul sektörünün önemli göstergelerinden birisi olan
konut satış rakamları, uluslararası boyutta yaşanan bu gelişme-
lerden Türkiye’nin de etkilendiği gösteriyor. 2015 yılında 1,2 mil-
yonun üzerinde konut satışı yaşanırken, 2016 yılında ülkemizi
hedef alan iç ve dış saldırılara rağmen konut satış rakamları bü-
yüyerek 1,3 milyon sayısına ulaştı. 2017 senesinde ise konut satış
sayısı 1,4 milyonun üzerinde gerçekleşirken, 2018 yılında söz ko-
nusu rakam 1,3 milyon adet oldu. 2019 yılının ilk üç ayında ger-
çekleşen rakamlar bir önceki yıla göre hafif bir düşüş gösterse de
küresel boyutta düşünüldüğünde bu dalgalanmanın normal ol-
duğu ifade edilebilir. 

Dünya ölçeği ve ülkemizin potansiyelini karşılaştırdığımızda in-
şaat sektörümüzün daha fazla büyüme imkanına sahip olduğunu
da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kentsel dönüşüm, nüfus artışı
ve temel ihtiyaçlar nedeniyle Türkiye’deki konut talebi devam
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Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Türkiye’de inşaat sektörü ekonominin büyümesine
paralel bir genişleme yaşadı. Bugün kentsel dönüşüm sürecinde ele alınması

gereken 6 milyona yakın riskli yapı ve yıllık 650 bin adet bandında konuta ihtiyaç
olduğu düşünüldüğünde, sektörümüzün gelişimi ekonomik büyümeye yön

vermeye devam edecektir. 
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ediyor. Ancak sektörümüzün bu talebe etkin şe-
kilde yanıt verebilmesi için ihtiyaçların doğru
tespit edilip bu yönde doğru adımların atılması
büyük bir önem taşıyor. 

Sektörde çözüm bekleyen konular ve

öncelikler

Gayrimenkul sektörü olarak, önceliklerimiz
arasında ilk sırada hem üreticiler hem de tüke-
ticiler için alternatif finansman araçlarına olan
ihtiyaç geliyor. Bu konuda, kamu bankalarının
öncü çalışmalarının piyasadaki canlılığın ko-
runmasına yaptığı katkıdan memnunuz. Diğer
yandan, uzun vadeli finansman için ilgili mev-
zuatlarda düzenlemelerin yapılması, BIST’te
etkin bir gayrimenkul pazarı oluşturulması,
Emlak Katılım Bankası’nın uzun vadeli kredi
veren ipotek bankacılığı konusunda ‘piyasa ya-
pıcısı’ olması gibi finansal konular da çözüm
bekleyen konular arasında yer alıyor. 

İlave olarak, üreticilerin maliyetlerini düşü-
recek ve yerli ürün kullanımını teşvik edecek
bir takım düzenlemelere de ihtiyaç duyuyoruz.
Kentsel dönüşümün mahalle bazlı olarak plan-
lanması ile ilgili hukuki altyapının oluşturul-
ması, belli büyüklükte iş hacmine sahip
şirketlerin ‘kurumsal risk’ yönetimi ile ilgili da-
nışmanlık almalarının zorunlu hale getirilmesi
ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütleri
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyo-
nunda yabancıya satış amacıyla bir tanıtım
platformunun oluşturulması gibi adımların da
öncelikli olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye’de gayrimenkul piyasasının talep
yönü konjonktürel olarak düşük olsa dahi, ön-
celiklerimizi belirleyerek doğru adımları attığı-
mız takdirde bir, bir buçuk yıllık süreç içinde
sektörümüz tekrar canlılık kazanacaktır. 

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Türkiye’de inşaat
sektörü ekonominin büyümesine paralel bir ge-
nişleme yaşadı. Bugün kentsel dönüşüm süre-
cinde ele alınması gereken 6 milyona yakın
riskli yapı ve yıllık 650 bin adet bandında ko-
nuta ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, sektörü-
müzün gelişimi ekonomik büyümeye yön ver-
meye devam edecektir. 
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