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Yönetimden

INTREME AİLESİ BÜYÜYOR
Değerli okuyucularımız,

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ne yazık ki sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yazımıza 
başlarken bu salgında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Hastanelerde ve 
evlerinde bu hastalıkla mücadele edenlere de acil şifalar diliyoruz. Dileğimiz ve umudumuz, ülkemizin ve tüm 
dünyanın bir an önce  bu hastalığın pençesinden kurtulmasıdır.

Sektörün ihtiyaç ve taleplerine karşılık nokta atışı başarılı ürünler geliştirmek ABS’nin değişmez özelliklerinden 
birisi olmuştur. Bu minvalde geçmişten günümüze pek çok yenilikçi ürün ARGE birimlerimizden çıkarak 
şantiyelerin olmazsa olmazı konumuna ulaşmıştır. Bültenimizin bu sayısında size yine yepyeni ürünlerimizi 
tanıtıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Daha önce lansmanını yapmış olduğumuz yenilikçi alçı 
plakamız Intreme artık beş tipte üretilerek farklı ihtiyaçlara çözüm sağlayan bir ürün ailesine dönüştü. Intreme 
Natura, Intreme (R) Beyaz, Intreme WR, Intreme FR ve Intreme A1’den oluşan bu ürün ailesinin ortak özellikleri 
yenilikçi jips-mix karışımı ile muadillerinden çok daha hafif olmaları. Intreme ailesini bu sayımızda daha yakından 
tanıyabilir, web sitemiz ve bayilerimiz aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sayımızda size tanıtacağımız 
bir diğer yeni ürünümüz ise Flextreme Esnek Alçı Plaka. Adından da anlaşılacağı üzere bu plakamız mimari 
tasarımlarda maksimum esnekliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Flextreme; projelerde estetik dokunuşlar 
gerektiren alanlarda tasarımcılara büyük özgürlükler sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz salgın günlerinden tüm dünya ekonomileri gibi ülkemiz ekonomisi de olumsuz 
etkilenmektedir. Hastalığın yayılma riskine karşı alınan önlemler pek çok alanda üretimi geçici olarak 
durdurmuştur. İnanıyoruz ki, bu dönem atlatıldığında üretim çarkları yeniden hızlanacaktır. Salgın sonrası 
dönemde ülkemizde üretilen nitelikli ürünlerin dünya piyasalarında daha fazla ses getireceğini düşünmekteyiz. 
Bu çerçevede ABS olarak hem ülkemizde hem de dünya çapında yenilikçi, kaliteli ve nitelikli ürünlerimizle boy 
göstermeye devam edeceğiz.

Bir sonraki sayımızda, evlerimizde kalmadığımız, sevdiklerimizle olabildiğimiz, sağlıklı günlerde görüşmek 
dileklerimize...

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
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Gündem

İç mekanların yenilikçi plakası Intreme, ürün ailesine katılan yeni 
üyeleriyle sektördeki standartları yükseltmeye devam ediyor.  

2018 senesinde Intreme Natura 
ile ilk doğaya dost 7 kg/m² 
plakayı üreterek sektörde yeni 
standartları oluşturmaya başlayan 
ABS, yenilikçi ürünleri sektöre 
kazandırmaya devam ediyor: 
Intreme (R), Intreme Natura, 
Intreme WR ve sektörün ilk ve tek 
9 kg/m² yangın tutucuları Intreme 
A1 ve Intreme FR alçı plakalar yani 
Intreme’in ilk 5’i sahaya çıktı!

Muadillerine göre belirgin şekilde 
daha hafif olan Intreme ürünleri, 

yeni nesil alçı karışımlarıyla aynı 
işi binalara çok daha az yük 
bindirerek yapabiliyor.

Intreme Natura, doğaya dost 
özelliğiyle öne çıkarken, Intreme 
(R) ise rakiplerine göre %14 daha 
hafif. Intreme WR su ve neme 
karşı dayanıklı plakalara oranla 
tam %21 daha az ağırlığa sahip. 

Intreme’nin yangın tutucu 
segmentteki üyeleri olan Intreme 
A1 ve Intreme FR ise sektörün ilk 

ve tek 9 kg/m² yangın tutucuları 
ünvanlarıyla ön plana çıkıyorlar.
Bu hafiflik nakliye, montaj, 
deprem güvenliği gibi pek çok 
alanda avantajlar sağlıyor.
Harekete uyum özelliğiyle 
tasarımda esnekliğe de imkan 
veren Intreme ailesi daha 
düzgün ve kolay kesilerek 
şekillendirilebiliyor. 

Yenilikçi özellikleriyle Intreme 
ürünlerini ABS bayilerinde 
deneyimleyebilirsiniz.



Türkiye’nin ilk ve tek 
9 Kg/m2

özel olarak formüle 
edilmiş alçI özü 

sayesinde yangIna 
dayanIklI hafif iç mekan 

alçI plakasI

Yangına direnci artıran, 
özel olarak formüle edilmiş, 
yanmaz alçı özüne sahip

YANGINA DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Belirli süre yangın dayanımı 
istenen yerlerde kolay 
montaj avantajı sağlayan 
yangına dayanıklı kompozit 
bir tasarım malzemesi

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Endüstri standartlarının 
altındaki hafifliği sayesinde 
nakliyeden montaja pek çok 
alanda avantaj

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektör standardı yangına 
dayanıklı plakalara 
göre %10 oranda 
hafifleştirilmesine rağmen 
boyutsal kararlılık ve 
gelişmiş sarkma direncine 
sahip

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

YANMA DİRENÇLİ ALÇI PLAKA

YANGINA DAYANIKLI9 KG/M2

sektördeki tek 
yangIn tutucu

Esnekliği sayesinde 
harekete uyumlanabilir, 
her tasarımda rahatlıkla 
uygulanabilir, daha düzgün 
ve kolay kesilebilir

HAREKETE UYUMDA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle 
elde edilen özel jips-mix ile 
üretim

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

*İstenilen yangın dayanım performansı için yangın tutucular tüm sistem 
bileşenleriyle birlikte kullanılmalıdır.



Türkiye’nin ilk ve tek 
9 Kg/m2

YANMAZ CAM ELYAF 
ÖRGÜ KAPLAMALI 

YÜKSEK PERFORMANSLI 
A1 SINIFI YANMAZ HAFİF 
İÇ MEKAN ALÇI PLAKASI

Yanmaz cam elyaf örgü 
kaplamalı, yangına karşı 
daha fazla direnç için özel 
olarak formüle edilmiş alçı 
özüne sahip A1 sınıfı hiç 
yanmazlık özelliği

YANGINA DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Ürün hafifliği ile belirli bir süre 
yangın dayanımı istenen; dikey 
ve yatay şaft duvarlarında, 
asansör boşluklarında, 
merdiven boşluğu 
uygulamalarında  ve alan 
ayırma duvarlarında kullanım 
için ideal yapı malzemesi

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Endüstri standartlarının 
altındaki hafifliği sayesinde 
nakliyeden montaja pek çok 
alanda avantaj

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektör standardı yangına 
dayanıklı plakalara 
göre %10 oranda 
hafifleştirilmesine rağmen 
boyutsal kararlılık ve yüksek 
sarkma direncine sahip

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

A1 SINIFI YANMAZ ALÇI PLAKA

9 KG/M2

sektördeki tek 
yangIn tutucu

Esnekliği sayesinde 
harekete uyumlanabilir, 
her tasarımda rahatlıkla 
uygulanabilir, daha düzgün 
ve kolay kesilebilir

HAREKETE UYUMDA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle 
elde edilen özel jips-mix ile 
üretim

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

YANMAZ 
ALÇI PLAKA

*İstenilen yangın dayanım performansı için yangın tutucular tüm sistem 
bileşenleriyle birlikte kullanılmalıdır.



SEKTÖR STANDARDI
PLAKALARDAN

%21 
DAHA HAFİF

SUYA DAYANIKLI
İÇ MEKAN

ALÇI PLAKASI

HAREKETE UYUMDA 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Esnekliği sayesinde 
harekete uyumlanabilir, 
her tasarımda rahatlıkla 

uygulanabilir, daha 
düzgün ve kolay kesilebilir

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle 
elde edilen özel jips-mix 

ile üretim 

SUYA DAYANIKLI ALÇI PLAKA

SEKTÖR STANDARDI 
ALÇI PLAKALARA GÖRE

%21 
DAHA HAFİF

SU VE NEME KARŞI 
DAYANIKLI

HAFİFLİKTE 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
Endüstri standartlarının 

altındaki hafifliği 
sayesinde nakliyeden 

montaja pek çok alanda 
avantaj 

DAYANIKLILIKTA 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Güçlendirilmiş pah 
kenarları ile kendisinden 
çok daha ağır plakalar 

kadar dayanıklı
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Gündem

ABS’nin yenilikçi iç mekan alçı 
plaka ailesi Intreme’e yeni üyeler 
eklendi. Bununla ilgili neler 
söylersiniz?
Türkiye’nin ilk sıva alçısı, dünyanın 
ilk saten alçı üreticisi olmamız 
sebebiyle; yeni ürün geliştirme ve 
üretimiyle ilgili olarak alçı sektörüne 
yenilikler sunmayı hep bir borç 
bilmişizdir. Bizler de kendimizi bu 
alanda sorumlu hissederek ve 
yenilikçiliğe verdiğimiz önemin 
göstergesi olarak; Intreme ailesini 
pazara sunmayı borç bildik. 

Intreme ailesi sektöre nasıl bir 
vizyon getirdi? Standart alçı 
plakalar ile Intreme arasında ne 
tür farklılıklar var?
Vizyoner firmaların hayalden 
çıkmaları, gelecek resmini net bir 
şekilde görebilmeleri ve temel 
yeterliliklerini biliyor olması gerekir. 
ABS Alçı Gölbaşı-Ankara, Bozüyük-
Bilecik, Tarsus-Mersin, Aşkale-
Erzurum ve bağlı kuruluş SİAS 
A.Ş. Sivas fabrikaları ile Türkiye’de 
en geniş hinterlandda faaliyet 
gösteren firmadır. İlk üretime 
başlama tarihinden itibaren geçen 
38 senenin verdiği tecrübe ve 
bu yeterliliklerin sağladığı güçle 

tüm ABS fabrikalarından Intreme 
sevkiyatı yapabilmenin gururunu 
yaşıyoruz.
Intreme ailesi ürünleri standart alçı 
plakalara göre daha hafif olmaları 
sebebiyle aynı araçla daha fazla 
adette plaka sevk etmemize 
olanak sağlamaktadır. Nakliye 
avantajı sayesinde malzemenin 
kullanıcıya maliyeti azalmaktadır. 
Uygulamada ise standart 
plakalarımız kadar performanslıdır.

Intreme’nin hafifliği ve harekete 
uyumlanma özelliği hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Intreme harekete uyumlu olduğu 
gibi standart plakalarımız kadar 
yüksek mukavemete sahiptir. 
Esneklik gerektiren uygulamalarda 
yeterli hareketliliği sağlarken 
asma tavan uygulamalarında 
doğru taşıyıcı profil aks aralıkları 
seçildiğinde gerekli tüm 
standartları sağlamaktadır.

Intreme Natura’nın doğaya dost 
bir ürün olduğunu görüyoruz. 
Sektörün doğaya dost ürünlere 
bakış açısı nedir?
Sektör doğaya dost ürünlere ilgi 
duymaktadır. İnşaat malzemeleri 

“TÜM ABS FABRİKALARINDAN 
INTREME SEVKİYATI YAPABİLMENİN 

GURURUNU YAŞIYORUZ”
ABS Alçı İstanbul Bölge Satış Müdürü Özer Karakuş ile ABS’nin yenilikçi plaka ailesi 

Intreme hakkında konuştuk. Yenilikçiliğe verdikleri önemin bir göstergesi olarak Intreme 
ailesinin üretildiğini belirten Karakuş, tüm fabrikalardan Intreme sevkiyatı yapabilecek 

noktaya geldiklerini ve bunun gururunu yaşadıklarını kaydetti. ABS’nin yenilikçi Intreme 
ailesini bir de Özer Karakuş’tan dinleyelim...

ABS Alçı İstanbul Bölge 
Satış Müdürü Özer 

Karakuş: Intreme Natura 
üretiminde kullandığımız 

kağıdın yerli olması 
da ülkemizin dışa 

bağımlılığını azaltmaya 
ve milli sermayeyi 
korumaya yönelik 

firmamızın attığı yeni bir 
adımdır.
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satıcı ve kullanıcılarının konu 
hakkındaki bilinçlerinin artmasıyla, 
geliştirdiğimiz ürünler her geçen 
gün daha fazla talep görmektedir.
Intreme Natura, kaplamasında 
geri dönüşümlü kağıt kullanılması 
sebebiyle doğaya dost bir üründür. 
Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
nesillere hor kullanılmamış bir 
doğa teslim etmemiz; onlar için 
yapacağımız en büyük iyilik ve 
bırakabileceğimiz en önemli miras 
olacaktır.
Intreme Natura üretiminde 
kullandığımız kağıdın yerli olması 
da ülkemizin dışa bağımlılığını 
azaltmaya ve milli sermayeyi 
korumaya yönelik firmamızın 
attığı yeni bir adımdır. 

Sizce Intreme kullanıldığı 
şantiyelerde ne gibi kolaylıklar ve 
avantajlar sağlayacak?
Intreme’in kullanıldığı şantiyelerde 

ustalarımıza sağladığı en önemli 
avantaj taşıma kolaylığıdır. Toz 
alçı ürünlerinde torba ağırlıklarını 
azaltarak birçok ürünümüzü 
30-35 kg dan 25 kg’a düşürdük. 
Intreme’de yapılan çalışmalar 
da bunun alçı plaka grubu ürün 
grubumuzdaki örneğidir. 
Intreme standart alçı plakalara 
göre yapılara binen yükün 
azaltılmasını sağlamakta, daha 
sağlıklı projelerin üretilmesine 
katkıda bulunmaktadır.

Intreme çok daha hafif olmasına 
rağmen diğer plakalar kadar 
dayanıklıdır. Ürünün dayanıklılığı 
ile ilgili neler söylersiniz?
Intreme güçlendirilmiş pah 
kenarları, alçı esaslı yapısı ve 
geliştirilmiş üretim teknolojisi 
ile elde edilmiş jips-mix ile 
kendisinden çok daha ağır plakalar 
kadar dayanıklıdır.

Intreme kolaylıkla kesilip istenilen 
forma getirilebiliyor. Bu özellik 
kullanıcılara nasıl bir avantaj 
sağlayacak?
Intreme hafifletilmiş bir ürün 
olmasına rağmen standart 
plakaların kesim işleminde ihtiyaç 
duyulan yoğunluğa sahiptir. 
Bu nedenle kesim esnasında 
pürüzsüz kesitli parçalar 
elde edilir ve istenilen forma 
getirilebilmektedir.

Gündem
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Gündem

Linkedin hesabımız 
açıldı.  

linkedin.com/company/absalci

ABS’nin yeni plakası Flextreme yüksek esneklik performansı ile projelerde 
daha estetik mimari dokunuşlara imkan sağlıyor.

Sektördeki yenilikçi ürünleriyle her 
geçen gün ürün gamını geliştiren 
ABS’nin Flextreme Esnek Alçı 
Plaka.
Flextreme; yüksek esneklik özelliği 
ile kuru ve ıslarak şekillendirme 
yapılabilen 5 kg/m² ağırlığa sahip 
hafif iç mekan alçı plakasıdır. 
Hafifliği sayesinde esneklik 
gerektiren mimari tasarımlarda 
kolaylıkla uygulanabilen Flextreme, 
yüksek esneklik ve kolay kesim 
özellikleriyle her tasarıma rahatlıkla 
uyum sağlayabiliyor. 
İçeriğindeki yüksek teknoloji 
özel jips-mix karışımı sayesinde 
hem hafif, hem de esnek olan 
Flextreme, güçlendirilmiş pah 
kenarları ile son derece dayanıklı 
bir alçı plaka.

Flextreme’nin sağladığı 
avantajlar:
• Kuru veya ıslak olarak kullanımda 

yüksek esneklik özelliğine 
sahiptir

• Yapılara estetik mimari 
dokunuşlar daha kolay verilebilir

• Daha hızlı ve kolay montaj ile 
zaman tasarrufu sağlar

• Daha düzgün ve kolay kesilir
• Daha hafif olmasına rağmen 

aynı kırılma ve sarkma direncine 
sahiptir

• Binaların yüklerini hafifletmek 
için farklı tip plaka kullanmaya 
gerek kalmaz

YÜKSEK ESNEKLİK PERFORMANSI 
İLE ESTETİK MİMARİ DOKUNUŞLAR

Estetik mimari 
dokunuşlar

YÜKSEK ESNEKLİK 
PERFORMANSI

ESNEK ALÇI PLAKA ESNEK ALÇI PLAKA



TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK
5 KG/M2

KURU VE ISLAK OLARAK 
YÜKSEK ESNEKLİK 

ÖZELLİĞİ İLE
ŞEKİLLENDİRME YAPILABİLEN

HAFİF İÇ MEKAN ALÇI 
PLAKASI

ESNEKLİKTE
 YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yüksek esneklik, 
düzgün ve kolay kesim 

özellikleriyle her tasarımda 
rahatlıkla uygulanabilir

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle 
elde edilen özel jips-mix 

ile üretim 

ESNEK ALÇI PLAKA

Estetik mimari 
dokunuşlar

HAFİFLİKTE 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Hafifliği sayesinde 
esneklik gerektiren 

mimari tasarımlarda kolay 
uygulama  

DAYANIKLILIKTA 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Güçlendirilmiş pah 
kenarları ile çok daha 

dayanıklı

YÜKSEK ESNEKLİK 
PERFORMANSI
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Makine Sıva Alçısı
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Gündem

ALÇIKIDZ YENİDEN KIDZANIA’DA 
ÇOCUKLARLA BULUŞTU!

AlçıKidz Kreatif Alçı Uygulamaları Atölyesi, Kidzania’da yeniden çocuklarla buluştu.

Çocukların alçı ile 
yaratıcılıklarını keşfettikleri 
eğitici ve bir o kadar da 

eğlenceli atölye çalışmamız 
Alçıkidz Kreatif Alçı 

Uygulamaları 17 Ocak’ta 
KidZania İstanbul’da 
çocuklarla buluştu. 

Etkinlikte alçıdan el izleri 
oluşturan minik misafirlerimiz 

hem eğlenceli anlar 
yaşadılar, hem de el izlerini 

alçıya dökerek bu anı 
ölümsüzleştirdiler.
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Gündem

ALÇI KİRİŞ YARIŞMASININ BİRİNCİLERİ
 YARATICI BİR TASARIMA DAHA İMZA ATTILAR

ABS Alçı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü iş birliği ile düzenlenen Alçı Kiriş 
Yarışması’nda birinciliği elde eden öğrenciler hızlarını alamayıp güzel bir tasarıma daha 

imza attılar. İşte alçı tahterevalli...

ABS Alçı desteğiyle ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen Alçı Kiriş Yarışması’nın 
birincileri Hale Nurefşan Doğan ve Furkan 
Koç güzel bir işe daha imza atarak, alçı 
plakaların birleşimiyle meydana getirilen 
muhteşem bir tahterevalli yarattılar.

Bu yaratıcı ve estetik tasarım aynı 
zamanda son derece dayanıklı; 100 kg 
ağırlında 5-6 kişiyi kaldıracak mukavemete 
sahip tahterevalli yaz aylarında kampüs 
içerisinde sergilenecek.

Tasarıma imza atan Hale Nurefşan 
Doğan ve Furkan Koç’u tebrik ediyor 
yaratıcı düşüncelerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 
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İnşaat Sektörü İle Ekonomik Büyüme Arasında İlişki Koptu    

Geçmiş yıllarda inşaat sektörü büyümesi ile ekonomideki genel büyüme arasında doğrusal ve yakın 
bir ilişki bulunmaktaydı. İnşaat sektörü büyümesi ile genel ekonomik büyümeye önemli ölçüde 
katkı sağlamaktaydı. Bu ilişki en son 2017 yılında yaşanmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında ise bu ilişki 
kopmuştur. 2018 yılında ekonomi yüzde 2,8 büyürken inşaat sektörü yüzde 2,1 küçülmüştür.  2019 
yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyüme gösterirken inşaat sektörü yüzde 8,6 daralmıştır. İnşaat 
sektörü kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu nedenle 
ekonomideki genel iyileşme inşaat sektörüne yansımamaktadır. İnşaat sektöründe yeniden 
büyüme iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunların çözümü ile mümkün olacaktır.    

Tablo. 1 İnşaat Sektörü ve Ekonomide Büyüme Yüzde    
    YILLAR  İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 

2010 17,1 4,5 8,6 
2011 24,7 4,9 11,1 
2012 8,4 4,3 4,9 
2013 14,0 2,9 8,5 
2014 5,0 2,5 5,2 
2015 4,9 2,4 6,1 
2016 5,4 3,6 3,2 
2017 9,0 2,3 7,5 
2018 -2,1 2,9 2,8 
2019  -8,6 2,5 0,9 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu  
 
İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2020 Şubat Ayında 0,1 Puan Geriledi                                  
İnşaat sektörü güven endeksi 2020 yılına çok önemli bir artış ile başlamıştı. Geçen yılı kademeli ve 
sınırlı bir artış ile kapatan sektörün güven endeksi yeni yılın ilk ayında 15,6 puan birden artmıştı. 
Şubat ayında ise güven seviyesi korunmuş ve sadece 0,1 puanlık bir düşüş yaşanmıştır. İnşaat 
sektörü yeni yıla ümitli başlamıştır.              
 

Şekil.3– İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 ◆ İnşaat sektörünün büyümesi ile ekonomik 
büyüme arasında ilişki koptu.

 ◆ İnşaat sektörü güven endeksi şubat ayında 
bir önceki aya göre 0,1 puan düştü.

 ◆ Mevcut inşaat işleri endeksi şubat ayında bir 
önceki aya göre 5,0 puan arttı.

 ◆ Yeni alınan inşaat işleri endeksi şubat ayında 
bir önceki aya göre 4,2 puan geriledi.

 ◆ 2020 Ocak ayında konut satışları bir önceki 
yılın ocak ayına göre yüzde 55,8 arttı.

 ◆ 2020 Ocak ayında ilk el konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 
yükseldi.

 ◆ 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları 
42.237 adet oldu.

 ◆ Yeni konut satışları mevcut stokun hızlı 
eritilmesi için yeterli değil.

 ◆ 2019 yılında alınan yapı ruhsatları metrekare 
olarak bir önceki yıla göre yüzde 52,4 daraldı.

 ◆ 2019 yılında alınan konut yapı ruhsatı sayısı 
305.938 oldu.

 ◆ 2019 yılında inşaat malzemesi sanayi üretimi 

bir önceki yıla göre yüzde 13,0 daraldı.
 ◆ 2019 yılında inşaat malzemesi ihracatı bir 

önceki yıla göre yüzde 0,3 küçüldü.
 ◆ 2019 yılında inşaat malzemesi ithalatı bir 

önceki yıla göre yüzde 16,2 azaldı.
 ◆ Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0,9 

büyüdü.
 ◆ 2019 yılında büyümeyi tüketim harcamaları 

ve ihracat sürükledi.
 ◆ 2019 yılında sanayi yüzde 0,2 büyüdü.
 ◆ Kişi başı milli gelir 2019 yılında 9.127 dolara 

indi.
 ◆ Corona virüs tehdidinde kötü senaryoda 

dünya ekonomisinde büyüme yüzde 1,0’e 
inebilir.

 ◆ Corona virüs tehdidinde kötü senaryoda 
dünya ticareti yüzde 2,5 daralabilir.

 ◆ Büyük merkez bankalarından faiz indirimi 
bekleniyor.

 ◆ Emtia fiyatları Corona virüs endişesi ile sert 
düştü.

*Yukarıdaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.

İnşaat sektörü 2019 yılını 
nasıl geçirdi?

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Analiz
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Ocak 2017 - Ocak 2020 Arası Konut Satışları

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2017

95.389

101.468

128.923

114.446

116.558

97.579

115.869

120.918

140.298

122.882

122.732

132.972

2018

97.019

95.953

110.905

103.087

119.655

119.413

123.878

105.154

115.977

146.536

89.626

136.845

2019

72.937

78.450

105.046

84.403

91.937

61.355

102.236

110.538

146.903

142.810

138.372

202.074

2020

113.615

İnşaat işleri mevcut seviyesi 2019 yılı boyunca kademeli bir artış eğilimi 
içinde olmuş, yeni yılın ilk ayında ise 0,1 puan gerilemişti. Mevsimsellik 
ile inşaat işlerinin yavaşladığı ocak ayında mevcut inşaat işleri büyük 
ölçüde korunmuştu. Şubat ayında ise mevcut inşaat işleri 5,0 puan 
birden artmıştır. Yeni alınan siparişler mevcut işleri desteklemeye 
başlamıştır. Ekonomideki toparlanma da inşaat sektöründeki işlere 
gecikmeli olarak olumlu katkı vermektedir.

Yeni yılın ilk ayında konut satışları bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 55,8 
artış göstermiştir. Ocak ayında 113.615 adet konut satışı gerçekleşmiştir. 
Konut satışları yüksek performansını yeni yılda da sürdürmektedir. 

Türkiye genelinde konut sa-
tışlarında banka kredileri ile 
yapılan satışlar veya bir baş-
ka deyimle ipotekli satışlar 
önemli rol oynamaktadır. 
Ocak ayında ipotekli ko-
nut satışları geçen yılın aynı 
ayına göre önemli ölçüde 
artarak 42.237 adet olarak 
gerçekleşmiştir. 2020 Ocak 
ayı ipotekli konut satışları 
geçen yılın aralık ayındaki 
50.278 adet satışın ise al-
tında kalmıştır. Konut kredi 
faiz oranlarındaki düşüş ile 
ipotekli konut satışları yük-
sek gerçekleşmeye devam 
etmektedir.

Türkiye ekonomisi 2019 yı-
lında yüzde 0,9 büyümüş-
tür. Böylece 2018 yılı ağus-
tos ayında yaşanan finansal 
şoklar ve onun yol açtığı 
ekonomik yavaşlamaya rağ-
men 2019 yılında büyüme 
gerçekleşmiştir.

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi 
2020 Şubat Ayında 5,0 Puan Yükseldi

Konut Satışları 2020 Ocak Ayında 
Yüzde 55,8 Arttı

Satılan Konut Miktarı Grafiği

Analiz

İpotekli 
Satışlarda Son 
Durum

Türkiye Ekonomisi 
2019 Yılında Yüzde 
0,9 Büyüdü

2018 2019

2018 2019
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Gözden uzak
Gönülden ırak
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Nakliye avantajıyla 
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