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Yönetimden

YANGIN DAYANIMINDA
İLKLER YİNE ABS’DEN...
Değerli okuyucularımız,
Önceki sayılarımızda sizlere bu satırlardan sektörün ihtiyaçlarını ve beklediği çözümleri yakından takip ettiğimizi
sıklıkla dile getiriyoruz. Bunun bir sonucu olarak son dönemde bu ihtiyaçlara çözüm getiren yeni ürünlerimizin
de duyurusunu yapmaktayız. Bu sayımızda ise sizlere yangın dayanımı konusunda geliştirdiğimiz bir sistemden
bahsedeceğiz. Yangın dayanımına yönelik oluşturduğumuz sistemlerimizde sektörde bir ilk olarak 120 dakika
yangın dayanımını yalıtım malzemesi kullanmaksızın oluşturduk. Uzun süreli yangın dayanıklılığı gerektiren
mahallerde yalıtım malzemesi kullanımı gerekliliğini ortadan kaldıran ve bu sayede daha kolay uygulanabilir
olan sistemimizi sektörümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
ODTÜ ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz geleneksel yarışmamız Alçı Kiriş Yarışması’nı gerçekleştirdik. Son derece
yaratıcı tasarımlar oluşturarak yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, derece giren ve kazanan ekipleri
tebrik ediyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz Şehir Mobilyaları yarışmasına öğrencilerimiz birbirinden
iddialı ve güzel tasarımlarla katılım sağladılar. Yarışmamıza katılarak yaratıcı fikirlerini sergileyen öğrencilerimizi
kutluyoruz.
“Türkiye’nin dört bir yanında tüm ustalarımızı MYK belgesi sahibi yapmak” amacıyla çıktığımız yolda Alçının Okulu
eğitim projemizin bugün geldiği nokta itibariyle hedefimize iyice yaklaştığımızı görüyoruz. Bir önceki sayımızda
İzmir şubemizi açtığımızı duyurmuştuk. Bu sayımızda ise üç yeni eğitim merkezini duyurmanın gururunu
yaşıyoruz. Bursa, Trabzon ve İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz eğitim merkezlerimiz, bölgedeki ustalarımızı MYK
belgesi sahibi yapmaya başladı. İlk olarak Mersin’de başlayan bu eğitim yolculuğu bugün itibariyle 11 ile ulaştı ve
yeni illerde açılacak kurslarımızın altyapı faaliyetleri de devam ediyor. Yakın zamanda duyuracağımız yeni iller
için sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla;
ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
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Gündem

ALÇIM ABS KREATİF ALÇI
UYGULAMALARI ANKARA,
ERZURUM VE MERSİN’DE
ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Çocuklarımızın alçı ile yaratıcılıklarını geliştiren, eğlenceli ve eğitici
atölye çalışmamız Alçım ABS Kreatif Alçı Uygulamaları Ankara,
Erzurum ve Mersin’de çocuklarla buluştu.
Çocukların alçı ile yaratıcılıklarını keşfettikleri eğitici ve bir o kadar da eğlenceli atölye çalışmamız Alçım ABS Kreatif Alçı Uygulamaları Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak
Ankara, Erzurum ve Mersin’de gerçekleştirilen atölyemiz çocuklara alçıdan el izleri ve çeşitli figürlerin
alçı heykellerini yaparak el becerilerini güçlendirme imkanı tanıyor. Atölyemizde yaptıkları alçı heykelleri boyarken yaratıcılıklarını kullanan çocuklar, alçı gibi doğal ve sağlıklı bir malzemeyle de tanışmış
oldular.
Çocukların ilgiyle takip ettiği Alçım ABS farklı şehirlerde düzenlenmeye devam edecek.
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ALÇIKİDZ KREATİF ALÇI
UYGULAMALARI ATÖLYESİ ANNELER
GÜNÜ’NDE KIDZANIA İSTANBUL’DAYDI
Anneler Gününde çocuklar, KidZania İstanbul’da kurduğumuz Alçıkidz
Kreatif Alçı Uygulamaları atölyesinde anneleriyle birlikte eğlenceli ve
benzersiz bir gün geçirdiler.

Çocukların alçı ile
yaratıcılıklarını keşfettikleri
eğitici ve bir o kadar da
eğlenceli atölye çalışmamız
Alçıkidz Kreatif Alçı
Uygulamaları Anneler
Günü’ne özel gerçekleştirilen
etkinlikle hem çocukları hem
de annelerini misafir etti.
KidZania İstanbul’da
gerçekleştirilen etkinlikte
birlikte alçıdan el izleri
oluşturan misafirlerimiz hem
eğlenceli anlar yaşadılar, hem
de el izlerini alçıya dökerek bu
anı ölümsüzleştirdiler.
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GELENEKSEL ALÇI KİRİŞ
YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR
BELLİ OLDU
ABS Alçı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü iş birliği ile düzenlenen Alçı Kiriş
Yarışması’nın dereceye giren öğrencileri, geniş katılımlı bir törenle ödüllerini aldılar.

ABS Alçı desteğiyle ODTÜ İnşaat
Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşen Alçı Kiriş Yarışması’nda
kazananlar belli oldu. ODTÜ
İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin
teknik bilgilerini ve yaratıcılıklarını
gösterdikleri Alçı Kiriş Yarışması
sonuçlandı. Öğrencilerin belirli bir
miktarda alçı ve çelik tel kullanımı
ile oluşturdukları alçı kiriş tasarımları
çeşitli kriterlere göre değerlendirildi.
Kazananlar:
Birinciliği Hale Nurefşan Doğan
ve Furkan Koç’tan oluşan grup
kazandı. İkinciliği Volkan Özkan,
Hüseyin Dağlar Uzuncan ve Osman
Sönmez’den oluşan grup kazandı.
Üçüncülüğü Onur Çağlayan, Baran
Çetinkaya ve Habib Karataş’tan
oluşan grup kazandı. Yarışmaya
katılan bütün öğrencilere teşekkür
ediyor, dereceye giren grupları tebrik
ediyoruz.
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ŞEHİR MOBİLYALARI YARIŞMASI
YENİLİKÇİ TASARIMLAR YARIŞTI
ABS Alçı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile
düzenlenen geleneksel Şehir Mobilyaları Yarışması birbirinden iddialı tasarımlara ev
sahipliği yaptı.
Birinci

ABS Alçı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım ve Fakültesi iş birliği ile düzenlenen geleneksel
Şehir Mobilyaları yarışmasında birbirinden iddialı tasarımlar yarıştı. Yarışma sonucunda birincilik ödülünü
Hasan Köse, Emre Kırmaz, Rafet Yalman ve Mert Aydın’dan oluşan grup kazandı. İkincilik ödülünü ise İrem
Kahraman, Emre Mert, Doğukan Ölmez ve Hazal Kütküt’ün oluşturduğu grup kazanırken üçüncülük ödülünü
ise Seydi Ünal, Ceyda Dönmez, Rümeyse Ebrar İzmirli, Furkan Meral, Duygu Yılmaz, Aslı Sabuncuoğlu,
Gülbahar Dolaş, Furkan Kum ve Yalçın Özer’in oluşturduğu grup kazandı.

İkinci

Üçüncü
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ALÇININ OKULU
YENİ EĞİTİM MERKEZLERİ İLE
BURSA, TRABZON VE İSTANBUL’DA!
Yakın zamanda faaliyete geçen İzmir Eğitim Merkezi’nin ardından Alçının Okulu
üç yeni eğitim merkeziyle Bursa, Trabzon ve İstanbul’da ustalarımızla buluştu.
Türkiye çapına yayılma hedefiyle çıktığımız eğitim yolunda her geçen gün daha
fazla ustamıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Mersin’den
başlayarak
hızla
yayılmaya
başlayan
Alçının
Okulu projesi Adana, Malatya,
Konya, Kayseri, Samsun, Sivas
ve İzmir’den sonra şimdi Bursa,
Trabzon ve İstanbul’da faaliyete
geçti. Alçı sıva uygulaması ve
alçı plaka uygulamasına ilişkin
mesleki
eğitimleri
kapsayan
program, ustalarımızı 4 Nisan 2015
tarihinde yasalaşan kanuna uygun
hale getirerek sertifikalandırıyor.
Ustalarımız için büyük önem arz
eden bu hizmeti Türkiye çapında
yaymayı hedefleyen ABS, tüm
ustalarımızı hem kanunen almak
zorunda oldukları belgeyi almaya,
hem de alçıyı üreticisinden, yani
ABS’den öğrenmeye davet ediyor.

İstanbul

Trabzon

Bursa
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Kayseri

Samsun

Mersin

Adana

Konya

Sivas

Malatya

İzmir
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ODTÜ ÖĞRENCİLERİ YERİNDE
STAJ UYGULAMASINA KATILDI
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin dört grupta katıldıkları ‘Yerinde Staj
Uygulaması’ tamamlandı. Öğrenciler, Gölbaşı fabrikamızda ve atölyelerde
alçı uygulamaları ile ilgili eğitim alırken aynı keyifli bir gün geçirdi.
Geleceğin mimarlarına başarılar dileriz.
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İnşaat Harcamaları İlk Yarıda Nominal ve Reel Olarak Azaldı

Analiz

İnşaat harcamaları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde
11,8 gerileme göstermiştir. Böylece nominal olarak harcamalar düşmüştür. Ayrıca aynı dönemde
gerçekleşen yıllık yüzde 21,1 inşaat maliyeti artışı ve yüzde 25,04 üretici fiyat endeksleri ile
karşılaştırıldığında inşaat harcamaları reel olarak yüzde 33,0 veya yüzde 37,0 daralmıştır. İnşaat
harcamalarında keskin bir düşüş yaşanmıştır.

İnşaat sektörü yılın ilk
yarısını nasıl geçirdi?
Şekil.2 2019 İlk Yarısında İnşaat Harcamalarında Büyüme

◆◆ Yılın ilk yarısında inşaat malzemeleri ihracatı,
yarısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde
pazarlarda farklı performanslar gösterdi.
35,5 düştü.
◆◆ İnşaat malzameleri ihracatı yılın ilk yarısında ◆◆ İnşaat malzemeleri ithalatı yılın ilk yarısında
bir önceki yılın ilk yarısına göre Almanya’ya
geçen yılın ilk yarısına göre Almanya’dan
yüzde 7,5, İngiltere’ye yüzde 7,7 düştü.
yüzde 27,2, İtalya’dan yüzde 18,4 geriledi.
ABD’ye yüzde 3,8, Irak’a ise yüzde 8,8 arttı.
◆◆ 2019 yılı Temmuz ayında inşaat malzemesi
◆◆ İnşaat sektörü güven endeksi Eylül ayında bir
sanayi üretimi 2018 yılının Temmuz ayına
önceki aya göre 2,2 puan arttı.
göre yüzde 14,3 daraldı.
◆◆ Mevcut inşaat işleri endeksi Eylül ayında bir ◆◆ 2019 Temmuz ayında inşaat malzemesi
önceki aya göre 5,5 puan yükseldi.
ihracatı 2018 Temmuz ayına göre yüzde 7,8
◆◆ Yeni alınan inşaat işleri endeksi Eylül ayında
arttı.
bir önceki aya göre 2,8 puan arttı.
◆◆ 2019 yılı Temmuz ayında inşaat malzemesi
İstatistik Kurumu
◆Kaynak:
◆ 2019Türkiye
yılı Ağustos
ayında konut satışları bir
ithalatı yüzde 9,5 geriledi.
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı.
◆◆ Türkiye ekonomisi 2020 yılı büyüme hedefi
İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ağustos Ayında 1,1 Puan Arttı
◆◆ 2019 yılı Ağustos ayında birinci el konut
yüzde 5,0.
satışları 2018 Ağustos ayına göre yüzde 17,3 ◆◆ Türkiye ekonomisi 2020 yılsonu tüketici
İnşaat
sektörü güven endeksinde sınırlı artış Ağustos ayında
da sürmüştür.
Yeni yılın
düştü.
enflasyonu
hedefi yüzde
8,5.ilk dört ayında
güven endeksi
puan artmış,
ayındaekonomisi
ise bir önceki
ayayılıgöre
6,3 puan
◆inşaat
◆ 2019sektörü
yılı Ağustos
ayında15,1
ipotekli
konut Mayıs
◆◆ Türkiye
2020
işsizlik
hedefi
gerilemişti.
Haziran
ayında
durağanlaşan
ve
0,6
puan
düşerek
zayıflayan
inşaat
sektörü
güven
satışları 34.148 adet oldu.
ortalama yüzde 11,8.
endeksi
Temmuz
ayında
0,8
puan
artmıştı.
İnşaat
sektörü
güven
endeksi Ağustos
1,1
◆◆ Yılın ilk yarısında alınan yapı ruhsatları daire ◆◆ Türkiye
ekonomisi
2020 yılıayında
cari da
işlemler
puan
daha
İnşaat
sektörü
güvengeriledi.
endeksinde toparlanma
hemhedefi
çok sınırlı
kalmakta
sayısı
sonartmıştır.
10 yılın en
düşük
seviyesine
dengesi/GSYİH
yüzde
-1,2. hem de
seviyesi
halen çokithalatı
düşük seviyelerde
bulunmaktadır.
◆güven
◆ İnşaat
malzemeleri
Çin’den yılın
ilk ◆◆ TC. Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek.
Şekil.3– İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100)
İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Kaynak: Türkiye
*Yukarıdaki
verilerİstatistik
Türkiye Kurumu
İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.

TÜRKİYE İMSAD
AYLIK
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Analiz
Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi Ağustos
Ayında 0,1 Puan Arttı
Ağustos ayında inşaat işleri mevcut seviyesi bir önceki aya göre sadece
0,1 puan artmış ve oldukça düşük seviyede kalmaya devam etmiştir.
İnşaat işleri mevcut seviyesi Ocak ayındaki sert düşüş ardından artış
eğilimine girmiş ve Mayıs ayına kadar yükselmiş, Haziran ayında uzun
bayram tatili ve siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleşmişti.
Temmuz ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre
5,2 puan artış göstermişti.

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesinde
2,9 Puan Artış Yaşandı
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı Temmuz ayında ilk kez
aylık bazda artış gösterdikten sonra Ağustos ayında da 2,9 puan birden
yükselmiştir.
Ocak 2015 - Aralık 2018 Arası Konut Satışları

2016

2017

2018

2019

OCAK

84.556

95.389

97.019

72.937

ŞUBAT

101.703

101.468

95.953

78.450

MART

117.205

128.923

110.905

105.046

NİSAN

106.348

114.446

103.087

84.403

MAYIS

114.800

116.558

119.655

91.937

HAZİRAN

106.187

97.579

119.413

61.355

TEMMUZ

81.343

115.869

123.878

102.236

AĞUSTOS

114.751

120.918

105.154

110.538

EYLÜL

108.918

140.298

115.977

EKİM

130.274

122.882

146.536

KASIM

132.665

122.732

89.626

ARALIK

142.713

132.972

136.845

Konut Satışları
Ağustos Ayında
Yüzde 5,1 Arttı
Konut satışları aylık bazda
2019 yılında ilk kez Ağustos ayında artış göstermiştir. Ağustos ayında toplam
konut satışları bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde
5,1 artarak 110.538 olmuştur. Böylece 2019 yılının ilk
sekiz ayında konut satışları
2018 yılının aynı dönemine
göre yüzde 19,2 gerileyerek
875.064 adetten 706.902
adete inmiştir. Yılın geri kalan aylarına yönelik olarak
ise konut kredi faizlerindeki düşüş beklentisine bağlı
olarak iyimserlik sürmektedir. Konut alımlarına yönelik
teşvikler yıl sonuna kadar
devam etmektedir. Ancak
satın alma gücündeki kalıcı
zayıflama ihtiyaç sahiplerinin konut talebini, konut fiyatlarındaki gerileme ise yatırım amaçlı konut talebini
sınırlamaya devam etmektedir.

Satılan Konut Miktarı Grafiği

2018
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Konsantre Makine Sıva Alçısı

Gözden uzak
Gönülden ırak
DEĞİL!
Nakliye avantajıyla
uzak mesafelerin
ekonomik çözümü
M25
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