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Bileşik Endekste Artış Sürüyor
 İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Nisan ayında 1,7 puan daha artarak 104,2 puan olarak
gerçekleşmiştir.
 Faaliyet, Güven ve Beklenti Endekslerinin üçü de uzun bir süre ardından ilk kez birlikte
artmıştır. Mevsimsellik ile faaliyetlerdeki artış ve beklentilerdeki iyileşme etkili
olmaktadır.
 Bununla birlikte Nisan ayında Bileşik endeks geçen yılın Nisan ayı seviyesinin halen 2,6
puan gerisindedir.
 Faaliyetlerde özellikle yurtiçi satışlar ve buna bağlı olarak üretimde artışlar
yaşanmaktadır. İhracat faaliyeti ise durağan kalmaya devam etmektedir.
 Güven endeksi 12 ay sonra ilk kez artmıştır. İnşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri
sektörüne ilişkin güven yükselmiştir. Ancak ekonomiye olan güven halen gerilemektedir.
 Beklenti endeksinde de artış yaşanmıştır. Beklentilerdeki iyileşmeyi yurtiçi siparişlerdeki
artış beklentisi sürüklemektedir. Ekonomiye ilişkin beklentiler ise halen zayıftır.
 Önümüzdeki üç aya ilişkin özellikle iç sipariş beklentilerindeki hızlı artışlar inşaat
malzemeleri sanayinde mevsimsel toparlanmanın süreceğini göstermektedir.

Faaliyet Endeksi Faaliyetlerde Toparlanma Olduğunu Gösteriyor;
 Faaliyet endeksi Nisan ayında önemli bir artış göstermiştir.
 Faaliyetlerde toparlanma ve artış kuvvetlenmektedir. Bu toparlanmada mevsimsellik de
etkili olmaktadır.
 Faaliyet endeksini oluşturan tüm alt faaliyetlerde bir önceki aya göre önemli artışlar
gerçekleşmiştir. Ancak faaliyetlerde ana sürükleyici yurtiçi satışlar ve buna bağlı
üretimdeki artışlardır. Yurtiçi satışlarda önceki aylara göre yüksek bir artış olmuştur.
 Faaliyetlerdeki toparlanmaya bağlı olarak Faaliyet endeksi geçen yılın Nisan ayı faaliyet
endeksinin 7,6 puan veya yüzde 6,3 üzerindedir.
 İhracat faaliyetleri ise Nisan ayında da durağan kalmıştır.
 Üretimde yurtiçi satışlar ağırlıklı önemli bir artış gerçekleşmiştir.
 Tahsilat hızındaki yavaşlama Nisan ayında yeniden başlamıştır.

Güven Endeksi 12 Ay Sonra Arttı; Sektöre Olan Güven Geri Geldi
 Güven endeksinde gerileme Nisan ayında 12 ay ardından sona ermiştir. Güven endeksi
Nisan ayında 0,7 puan artmıştır.
 Bu artışa rağmen Nisan ayı güven seviyesi geçen yılın Nisan ayı güven seviyesinin 11,6
puan altındadır.
 İnşaat sektörünün genel gidişatına ilişkin güven Nisan ayında 0,4 puan artmıştır.
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İnşaat malzemeleri sanayi genel gidişatına ilişkin güven ise Nisan ayında 0,6 puan ile uzun
süre ardından yükselmiştir.
Yurtiçi pazarlarda genel gidişatta mevsimsellik etkisinin de katkısı ile birlikte 1,4 puanlık
bir iyileşme yaşanmıştır. Yurtiçi pazarlara güven iyileşmektedir.
İhracat pazarları genel gidişatına ilişkin güven sınırlı ölçüde de olsa pozitif kalmaya devam
etmektedir.
Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven kaybı halen sürmektedir.
Beklenti Endeksi Beklentilerde İyileşmeyi Gösteriyor; Ancak iyileşme daha çok yurtiçi
pazara yönelik yaşanıyor
Beklentilerde toparlanma sürmektedir. Nisan ayında beklentiler geçen aya göre 1,1 puan
yükselmiştir.
Ancak Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerdeki gerileme Nisan ayında da devam
etmiştir.
İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler uzun süre sonra Nisan ayında 0,5 puan
artış göstermiştir.
Önümüzdeki üç aya ilişkin yurtiçi sipariş beklentilerinde Nisan ayında 2,3 puan ile önemli
bir artış daha olmuştur.
Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde ise durağanlık sürmektedir.
Yurtiçi siparişlerindeki artışlara bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretiminde artış
beklentisi en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Yatırım beklentileri Nisan ayında daha hissedilir şekilde artmıştır.
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