Yapı Ürünleri Üreticileri Sektörü 2017 Yılına
Umutla Bakıyor
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 2016 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul
(seçimli) toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul’da konuşan sektörün önemli
temsilcileri 2017’de dünyayı bekleyen risklere değinerek Türkiye ekonomisinde bu yıl
büyümenin ağırlıklı olarak iç talep kaynaklı olacağını öngördü. Sektör temsilcileri
ayrıca, hükümetin sürdürülebilir desteğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek,
döviz kurlarının ve faizdeki gelişmelerin sektör için risk unsuru doğurduğunu da
belirtti.
Türk ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün en önemli oyuncuları olan üreticiler
tarafından kurulan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu(YÜF)’ün 2016 yılına
ait 13. Olağan Genel Kurul (seçimli) toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Sektöre yön veren
birlik başkanları kurulda yaptıkları konuşmalarda önemli bilgiler paylaştı.
Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren YÜF Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün , 2016
yılı tüm dünyada ve Türkiye'de belirsizliğin ve karamsarlığın oldukça arttığı bir yıl olduğunu,
yıl boyunca küresel ekonomide sürekli durgunluk (secular stagnation) tezinin genel olarak
kabul gördüğünü belirtti.
Sadece İnşaat Sektörü Büyüdü
Sektörel değerlendirme bakımından, büyüme verilerine göre, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde
yıllık bazda ana sektörler arasında yalnızca inşaat sektöründe reel artış kaydedildiğine dikkat
çeken Tüzün, 2016 yılının ilk yarısında olumlu bir toparlanma yakalayan inşaat sektöründe 9
aylık toplam büyüme %7,4 olarak ölçüldüğünü hatırlattı.
Döviz Kuru ve Faizdeki Gelişmeler Risk Unsuru

2017 yılında kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm sürecinin inşaat sektöründeki
büyüme trendini sürdüreceğini belirten Tüzün:” Geçtiğimiz dönem içerisinde bankalar
tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında, konut satışlarında belirgin artış gözlenmiş ve
2016 yılının toplamında konut satışları, geçen yıldaki düzeyinin %4 üzerine çıkarak rekor
kırmıştır. Diğer yandan, yüksek finansman gereksinimi bulunan altyapı projelerinin

seyri açısından piyasa koşulları önem taşımakta; küresel likidite koşullarındaki
daralmalar, jeopolitik risklerde artış eğilimi, döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz
tarafındaki gelişmeler inşaat yatırımları üzerindeki risk unsurlarını arttırmaktadır”
şeklinde konuştu.
Hükümetin Desteği Sürdürülebilir Olmalı

Genel Kurulda söz alan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ise;
“TÜİK tarafından milli gelir hesabında yapılan yeni düzenlemeyle 2017 yılından itibaren
inşaat sektörü Türkiye açısından çok daha önemli hale geldiğini, 2016 Aralık ayında
açıklanan yeni milli gelir hesabı sonrasında inşaat sektörü katma değerinin Türkiye'de yüzde
55 yukarı yönlü revize edildiğini vurguladı.

Işık; ”Bu düzenlemeyle inşaat sektörü, geçmişten farklı olarak artık resmi kayıtlara
gerçek değeri ile yansıyacaktır. Bu da inşaat sektörünün ekonomideki göreli ağırlığını
artırmaktadır. Eskiden yüzde 9 civarında olan inşaat yatırımlarının GSYH'ye oranı yeni
düzenleme ile yüzde 16'ya çıkmıştır. Yapılan revizyon sonrasında GSYH içinde inşaat
sektörünün payı yüzde 80'e yakın artış göstermiştir” şeklinde konuştu.
Yeni Yönetim Seçildi
Konuşmalar sonrasında yapılan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 2016 yılına
ait 13. Olağan Genel Kurul (seçimli) toplantısında YÜF Yönetim Kurulu Başkanlığına M.
Şefik TÜZÜN(TÇMB), Başkan Vekilliğine Yavuz IŞIK (THBB), Sayman üyeliğe Şevket
KORUÇ (AGÜB), Denetleme Kurulu Başkanlığına da Hakan ATAKÖY (TPB) oybirliği ile
seçildiler.

