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SEKTÖR HABER

İMSAD'a Göre İnşaat Sektörü 2018'de Büyüyecek!

TPE Duvar ve Köşe Koruma Sistemlerinde
Profesyonel Çözümler Sizleri Bekliyor!

Türkiye İMSAD Raporu'na göre ekonomiyle birlikte inşaat sektörünün yüzde 4-5 oranında büyümesi öngörülüyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Raporu'na göre, gelecek yıl ekonomi ve inşaat sektöründe yüzde 4-5 
büyüme bekleniyor.

Raporda, inşaat sektörüne destek çerçevesinde tüketici ve üreticilere yönelik finansman olanaklarının bu yıl genişletici olduğu belirtilerek, 
yurt dışı müteahhitlik işlerinin zayıflamasına karşın inşaat malzemeleri ihracatının 2 yıllık küçülmenin ardından 2017'de yeniden artış 
gösterdiği, inşaat malzemeleri iç pazarında da ortalama yüzde 7-8 büyüme yaşandığı kaydedildi.

2018 yılında ekonomi ve inşaat sektöründe büyümenin normalleşerek kendi dinamikleri ile süreceği aktarılan raporda, "2018 yılında 
ekonomi ve inşaat sektöründe yüzde 4-5, yurt içi inşaat malzemeleri pazarında da yine yüzde 4-5 arasında bir büyüme bekleniyor. 

Kamunun sona eren desteklerinin bir bölümünün veya yenilerinin 2018 yılında uygulanması beklentisi de bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, tüketici ve üretici tarafına yönelik finansman olanaklarının daha sınırlı olacağı 2018'de, finansman maliyetlerinin daha yüksek 
gerçekleşeceği, yurt dışı pazarlardaki iyileşmelerin ise inşaat malzemeleri ihracatını destekleyeceği kaydedildi. 

İnşaat harcamaları üçüncü çeyrekte 142,4 milyar TL ile tarihi seviyede raporda, inşaat sektöründe büyümenin üçüncü çeyrekte hızlandığı 
ve yüzde 18,7 olduğu belirtilerek, "Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve yüzde 5,5 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk 9 
ayında inşaat sektörü yüzde 9,9 büyüdü. 2016 yılının ilk 9 ayında ise inşaat sektörü yüzde 6 büyümüştü. Gayrimenkul sektöründe 
büyüme, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ise büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 olarak revize 
edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında gayrimenkul sektörü yüzde 1,5 büyüdü." ifadeleri kullanıldı. 

Üçüncü çeyrekte 142,4 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkan toplam inşaat harcamalarının bu yılın 9 ayında 392,8 milyar 
TL olarak gerçekleştiği kaydedilen raporda, inşaat harcamalarının bu dönemde cari fiyatlarla yüzde 30,9 arttığı bildirildi. 
Raporda, bu yılın ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin Ekim 2016'ya göre yüzde 9 arttığı, böylece ekimde yılın en 
yüksek üçüncü aylık üretim artışının gerçekleştiği, ekim ayı üretim artışının iç ve dış talebin de kuvvetli kaldığını gösterdiği, üretim artışında 
mevsimsellik ve baz etkisinden çok, sektörün kendi iç dinamiklerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Servis koridorları , otoparklar , fabrika binaları , vs...  , yoğun araç ve  forklift 
geçişi olan alanlarda duvarları koruma amaçlı TPE (Termoplastik elastomer) 
duvar ve köşe koruma sistemlerimiz kullanılmaktadır.Vida delikleri gözükmeye-
cek şekilde tasarlanmış olan ürünlerimizin siyah ve gri renk alternatifleri vardır. 
Uygulama fotoğrafında görüleceği üzere dairesel kolonlarda da rahatlıkla 
uygulanabilmektedir.

Duvar koruma bandı ürün kodumuz RG200 olup 200 mm genişliğinde , Köşe 
koruma bandı ürün kodumuz ise RG100 olup 100mm x100mm ebatlarındadır. 
www.arfen.com sitemizin arama motoru kısmına ürün kodlarını yazarak ürün 
hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


