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Yönetimden

ABS bayileriyle buluştu

Alçının Ustaları Kulübü

Analiz: 2015 yılında sektör

2016’da neler bekleniyor?

Yeni ürünler
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ABS KULLAN, SÜREKLiİ KAZAN!
Ustalarımıza ABS kullandıkça, hediyeler kazandıran yeni 
kulüp programımız ABS Alçının Ustaları Kulübü başladı! 

Kulüp hakkında detaylı bilgi almak, kayıt olmak 
ve hediyeler kazanmaya başlamak için 
www.alcimabs.com adresine girmeniz yeterli...
Detaylı bilgi sayfa 4’te...
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Metin ONUR
Genel Müdür

ABS Alçı ailesinin değerli üyeleri;

Siyasi ve ekonomik belirsizliklerle dolu 
bir yılı geride bıraktık. ABS ailesi olarak bu 
zor yılı, tüm olumsuzluklarına rağmen 
birlikte başarılı bir şekilde ve geleceği-
mize güvenle bakacak bir konumda ta-
mamladığımızı düşünüyorum. Her yeni 
yıl yeni umutların, beklentilerin yeşerdiği 
yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıçta 
2015 yılı içinde yaptığımız bayi toplantı-
larında da sizlerle paylaştığımız yenilikle-
rimizi, sizlerin bizlere aktardığı öneri ve 
düşünceleri hayata geçirerek sektörü-
müzdeki yerimizi birlikte daha ileriye ta-
şıyacağımıza inanıyorum.
Şu an okumakta olduğunuz bültenimi-

zi bundan böyle üçer aylık dönemlerde 
sizlere ulaştıracağız. Bülten, inşaat sek-
törünün güncel verileri, sektörün ileriye 
dönük beklentileri gibi ticari faaliyetimizi 
ilgilendiren konuların yanında,  ailemi-
zin kendi içinde paylaşmakla mutluluk 
duyacağı sosyal konuları da içerecektir. 
Temennimiz, bu yayının sizlerden ge-
lecek görüşlerle zaman içinde daha da 
zenginleşmesi ve hepimizin her zaman 
faydalanabileceği bir kaynak yayına dö-
nüşmesidir.
2015 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz bayi 
toplantıları esnasında şirket olarak  kısa 
ve orta vadeli hedeflerimizi, bu hedefle-
re ulaşabilmek için stratejilerimizi sizlerle 
paylaştık. Bu bağlamda 2016 yılı içinde 
gerçekten yoğun bir tempo ile bu he-
deflere koşacağız ve birlikte mutlaka ba-
şarılı olacağız.
Başarı için temelde iki ana unsurun ge-
rekli olduğunu düşünüyorum. Bunlar; 
karşılıklı güven ve doğru iletişim.
Sektörümüzde 34 yılı bulan birlikteliğin 
sonucunda karşılıklı güvenin çok olumlu 
ve örnek alınacak bir noktada olduğunu 
büyük bir mutlulukla söylemek istiyo-
rum. İletişim konusunu ise yaptığımız 
toplantılarda sizler tarafından iyileştiril-
mesi arzu edilen en önemli istek olarak 
algıladık. Tüm çabamız 2016 yılı içinde 
bu isteğinizi beklentilerinizin üzerinde 
karşılamak yönünde olacaktır.
Hepimiz için sağlıklı, başarılı ve huzurlu 
bir yıl diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

YÖNETİMDEN...

YENİ BİR
BAŞLANGIÇ...
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ABS’DEN GÜNCEL...

ABS BAYİLERİYLE BULUŞTU

A
BS Alçı, “Bayi İletişimini Güçlen-
dirme Programı” kapsamında dü-
zenlediği bayi toplantılarıyla 5 ayrı 
satış bölgesinde yüzlerce bayi-

siyle bir araya geldi. Sırasıyla Erzurum’da 
05.08.2015 tarihinde Xanadu Hotel’de, 
Ankara’da 03.09.2015 tarihinde The Gre-
en Park Hotel’de, İstanbul’da 14.10.2015 
tarihinde Hilton Hotel’de, İzmir’de 
22.10.2015 tarihinde Kaya Hotel’de ve 
son olarak Adana’da 11.11.2015 tarihinde 
Sheraton Hotel’de düzenlenen toplan-
tılar geniş katılımla gerçekleşti. Modera-
törlüğünü Sn. Aytaç Güven’in üstlendiği 
toplantılarda Genel Müdürümüz Sayın 

Metin Onur ve Satış-Pazarlama Direktö-
rümüz Sn. Ergin Albayrak, yaptıkları su-
numlarla sektör ve ABS’nin faaliyetleri ile 
ilgili bayilerimize bilgi verdiler. 
Karşılıklı fikir alışverişleriyle zenginleşen 
bayi toplantılarımız toplu akşam yeme-
ğiyle devam etti.
Erzurum, İstanbul ve İzmir toplantıları 
akşam yemeğinin akabinde sona erer-
ken, Ankara ve Adana toplantıları sonraki 
gün gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerinin  
ardından son buldu.
Oldukça verimli geçen ABS bayi toplan-
tılarının düzenli aralıklarla devam etmesi 
planlanıyor.

ABS Alçı “Bayi İletişimini Güçlendirme Programı” kapsamında 
organize edilen toplantılar ile bayileriyle buluştu.
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ABS’DEN GÜNCEL...

ALÇININ USTALARI KULÜBÜ 
FAALİYETE BAŞLADI!

ABS Alçı’nın hem bayilerine hem de ustalarına 
ABS ürünlerini kullandıkça hediyeler kazandıran 
yeni kulüp programı ABS Alçının Ustaları Kulübü 
başladı.
ABS Alçı ürünlerini kullanırken, hiç bir ekstra zah-
mete girmeksizin birbirinden değerli hediyeler ka-
zandıran kulüp, üye bayilerden yapılan belirli ABS 
markalı ürün alışverişlerinde hem alıcıya hem de 
satıcıya Usta Puan’lar kazandırıyor.
Biriken Usta Puanlar ise Türkiye’nin dört bir ta-
rafında yüzlerce mağazada geçerli olan hediye 
çeklerine dönüşüyor.

Kulübe nasıl kayıt olunur?
Kulübe üye olmak ve Usta Puan kazanmaya baş-
lamak için www.alcimabs.com sitesine giriş ya-
parak kayıt olmak yeterli.

ABS Alçı’nın ustalarına ve bayilerine he-
diyeler kazandıran yeni kulüp programı 

ABS Alçının Ustaları Kulübü başladı! 
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 ◆ 3. çeyrek sonunda inşaat 
harcamaları 121,3 milyar TL’ye 
ulaştı. Bunun 74,9 milyar TL’si özel 
sektör, 46,4 milyar TL’si ise kamu 
inşaat harcamaları oldu.

 ◆ Konut satışları artışı %10,6 olarak 
gerçekleşti.

 ◆ Yabancılar 22.830 adet konut satın 
aldı.

 ◆ Konut fiyatları %9,4 yükseldi.
 ◆ 11 ayda inşaat malzemesi ihracatı 
%19,2 geriledi.

 ◆ 11 ayda inşaat malzemesi ithalatı 
%2,4 düştü.

 ◆ Türkiye ekonomisi 3. çeyrek 
sonunda %4 büyüdü.

 ◆ Özel sektör yatırımları 3. çeyrek 
sonunda %0,6 geriledi.

Yukarıdaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.

ANALİZ

2015 yılında
sektörde 
neler oldu?

Konut satışlarının aylara göre dağılımı

Aylık konut satışları

Ekonomi ve inşaat sektöründeki büyüme rakamlarıAlınan yapı ruhsatları (İlk 3 çeyrek dönem için)
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ANALİZ

 ◆ Türkiye ekonomisinin 2016 yılında büyüme hedefi %4,5 oldu.

 ◆ 2016 yılında dünya ekonomisinde %3,0 büyüme bekleniyor.

 ◆ Özel sektör yatırımlarının 2016 yılında %8,0 büyümesi öngörülüyor.

 ◆ 2016 yılında Türkiye’de daha yüksek enflasyon ve faiz oranları 
bekleniyor.

 ◆ 2016 yılında dünya mal ticaretinde %1,5-2,0 küçülme tahmin ediliyor.

2016 yılında inşaat 
sektöründe yatırımların 

%8,0 oranında büyümesi 
bekleniyor...

2016 yılında
sektörde neler bekleniyor?
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YENİ ÜRÜNLER

ABS EXtreme, su ve neme karşı 
dayanıklı özel çekirdeği ve her iki 

yüzeyini kaplayan cam elyaftan 
üretilen şiltesiyle dış duvar 

imalatında kullanılan dış cephe 
kaplama plakasıdır. 

Dış Cephe Kaplama Plakası
Zorlayıcı koşullar için

Akustik Tavan Plakası
Hava Temizleme Özellikli

ABS Alize Hava Temizleme 
Özellikli Akustik Tavan 
Plakası, ortamlarda 
mükemmel akustik 
değerleri sağlayan, aynı 
zamanda havadaki kötü 
koku ve zararlı elementleri 
filtreleyen yepyeni bir alçı 
tavan plakasıdır. Üstün 
teknolojisinin yanı sıra 
farklı yüzey perforasyon 
alternatifleri sayesinde 
estetik görünümlü tavanlar 
oluşturur. Çekirdeğindeki 
Zeloit bileşimi kötü 
kokuları engellerken, yüzey 
perforasyonu ile akustik 
olarak gelişmiş iç mekanlar 
sağlar.
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SİZLERDEN GELENLER

ŞİMDİ SÖZ SIRASI SİZDE!

Bültenimizin “Sizlerden gelenler” bölümünde 
her türlü faaliyet, gelişme ve haberlerinize yer 

vereceğiz. 

Siz de ABS ailesi ile paylaşmak istediklerinizi 
abs@absalci.com.tr adresine gönderebilirsiniz.


