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Standartların 
üzerinde yapısal 

sağlamlık ve 
dayanıklılık

Sektördeki 
en hafif 

alçı plaka

TÜRKİYE’NİN EZBER BOZAN
İÇ MEKAN ALÇI PLAKASI

Sektör standardı alçı plakalara göre %30
Piyasadaki hafif alçı plakalara göre %15

DAHA HAFİFTİR!

Nakliye avantajı 
sağlar

Fit çünkü

Ergonomiktir ve 
hızlı montaj kolaylığı 
sunar, usta dostudur

Gelişmiş sarkma direnci ve 
geliştirilmiş güç - ağırlık 

oranı sağlayan tutarlı 
jips-mix formül yapısıyla; 
hem asma tavan hem de 
duvar uygulamaları için 

idealdir

Sarkmaya karşı 
mukavemeti 

sayesinde taşıma 
ve montaj sırasında 
oluşabilecek hasarı 

önler

Geliştirilmiş jips-mix 
formülüyle daha az 
tozuma sağlayarak 

güvenli çalışma ortamı 
sunar

5,8Kg/m²
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Yönetimden

EZBER BOZAN ÜRÜNLERLE
2021 MODEL ABS...
Değerli okuyucularımız,

Yeni bir bültenle yeniden sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılını ne yazık ki, hastalık, 
karantina ve kısıtlama gibi kavramların ekseninde geride bıraktık. Dünya genelinde yayılan Covid-19 salgını 
hastalıkla mücadele edilen günlere ve maalesef pek çok canın yitirilmesine sebep oldu. Yeni bir yılı karşıladığımız 
bugünlerde gelen ayların bizlere ve tüm dünyaya sağlık, şifa ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Geride kalan pandemi döneminde ABS olarak boş durmadık. Kapalı alanların ve kapalı alan yapı kalitesinin 
ilerleyen yıllarda çok daha önemli bir hale geleceğini şimdiden öngörüyoruz. Yapıları daha iyi hale getirecek, 
bu yapılardaki yaşam kalitesini arttıracak nitelikteki ürünlerimizi daha da çeşitlendirmek için çalışmalar yaptık. Bu 
çalışmaların neticesinde bültenimizde de sizlere lanse edeceğimiz yeni ürün ailelerimiz Intreme Fit ve Intreme 
Moldstop iç mekan alçı plakalarını üreterek sektörümüze son derece iddialı ürünler kazandırdık. 

Intreme Fit ailesi, 5,8 kg/m² ağırlığı ile sektörün en hafif alçı plakası ünvanına sahiptir. Bu ultra hafif plaka en 
az kendisinden daha ağır geleneksel plakalar kadar da dayanıklıdır. Ürünümüzün sloganında da yazdığı gibi 
“Türkiye’nin ezber bozan iç mekan alçı plakası” Intreme Fit, hem hafiflikte hem de dayanıklılıkta ezberleri bozuyor. 

Intreme Moldstop ise alçı taneciklerinde ve alçı plaka yüzeyinde anti mikrobiyal direnç oluşturacak şekilde 
formüle edilip yüzeylerde nem ve küf oluşumuna karşı gelişmiş koruma sağlayan yenilikçi bir iç mekan alçı 
plakasıdır. 7 kg/m² ağırlığıyla kendi klasmanındaki plakalara göre önemli bir hafiflik avantajına sahip olan 
Moldstop gelecekte daha da önem kazanacak olan anti mikrobiyel özelliğiyle adından sıklıkla bahsettirecek.

Yeni ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgilere web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız kanalıyla ulaşabilirsiniz. 
Sosyal medya demişken, sizlerle bu kanallardan daha etkili ve nitelikli bir iletişim kurabilmek adına tüm sosyal 
medya hesaplarımızı yeniledik. ABS Alçı ile ilgili gelişmelerden, kampanyalardan ve yeni ürünlerimizden haberdar 
olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.
 
Bültenimizin bu sayısını da yine geçen sayımızı sonlandırdığımız dileklerle bitiriyoruz. 
Bir sonraki sayımızda, evlerimizde kalmadığımız, sevdiklerimizle olabildiğimiz, sağlıklı günlerde görüşmek 
dileklerimize...

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
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Y
apısal olarak kendisinden ağır plakalardan daha 
güçlü ve dayanıklı olan Intreme Fit, sadece 5,8 
kg/m² ağırlığıyla sektördeki en hafif alçı plaka 
olarak dikkat çekiyor. İç mekân tasarımlarında 

duvarlarda ve tavanlarda yarattığı etkisi sayesinde 
mekânlara sade ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Neden ‘’Fit’’?
Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılığa 
sahip yapı malzemesi Intreme Fit, sektör standardı 
alçı plakalara göre %30, piyasadaki diğer alçı plakalara 
göre %15 daha hafiftir.  Intreme Fit, 5,8 kg/m² ağırlık 
ile sektördeki en hafif alçı plaka olmasının yanı sıra 
muhteviyatından gelen tüm bileşenleri sayesinde 
mükemmel sağlamlık ve dayanıklılık gösterdiği için ‘Fit’ 
olarak isimlendirilmiştir.

Daha Hafif, Daha Sağlam, Daha Dayanıklı…
Intreme Fit alçı plakası hafif, ergonomik yapısıyla nakliye 
ve hızlı montaj avantajı sağlayan usta dostu bir yapı 
malzemesidir. Sarkmaya karşı mukavemeti sayesinde 
taşıma ve montaj sırasında oluşabilecek hasarları önleyen 
Intreme Fit, gelişmiş sarkma direnci ve geliştirilmiş güç-
ağırlık oranı sağlayan tutarlı jips-mix formül yapısıyla; 
hem asma tavan hem de duvar uygulamaları için 
idealdir. Aynı zamanda TS EN 520+A1 standartlarına 
uygun olarak üretilmiş Intreme Fit A2 yangın tepki 
sınıfındadır.  Mukavemet Değerleri    TS EN 520+A1 
standartlarına göre ; Paralel Mukavemet : 250 Newton  
> TS EN 520+A1 (210 Newton), Dik Mukavemet: 580 
Newton  > TS EN 520+A1 (550 Newton)’dur. 

Gündem

Kalitede sürdürülebilir liderlik hedefi doğrultusunda, alçı alanında 60 yıllık 
deneyimi ve yerli sermayesiyle üretime devam eden ABS Alçı; Intreme Fit 

iç mekân alçı plaka ürününü sektöre tanıtıyor.

TÜRKİYE’NİN EZBER BOZAN 
İÇ MEKÂN ALÇI PLAKASI 
INTREME FIT İLE TANIŞIN!
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TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK 
9 KG /M2 

NEM VE KÜF DAYANIMI 
ARTIRILMIŞ 

YANMA DİRENÇLİ 
HAFİF 

İÇ MEKAN 
ALÇI PLAKASI

Alçı taneciklerinde ve alçı plaka 
yüzeyinde anti mikrobiyal direnç 

oluşturacak şekilde formüle edilip 
yüzeylerde nem ve küf oluşumuna 

karşı gelişmiş koruma

NEME VE KÜFE DAYANIMDA 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Nemin emilmesinde ve sızmasında 
daha fazla koruma sağlayarak 

küfün oluşumuna direnç gösterir. 
Yangın esnasında nemi bünyesinde 

koruyarak, yoğun ısı ve alev 
altında duvardaki veya tavandaki 
bütünlüğünü koruyup geçici bir 

bariyer oluşturur

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektördeki nem ve küfe dayanıklı 
diğer alçı plakalara göre daha 

hafif oluşu sayesinde nakliyeden 
montaja pek çok alanda avantaj

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektör standardı yangına dayanıklı 
plakalara göre daha hafif olmasına 

rağmen boyutsal kararlılık ve 
gelişmiş sarkma direncine sahip

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

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

İç mekanlarIn yenİlİkçİ
nem ve küf dayanImI artIrIlmIş 

yanMA DİRENÇLİ plakasI

NE
M VE  KÜ F  DAYANIMI

A R T I R I L M I Ş

YANGINA DAYANIKLI
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Sosyal Sorumluluk

Türkiye Meme Vakfı; kendileri 
veya yakınları bu hastalık 
tarafından etkilenmiş olan 
bireylerin bir araya gelerek 
oluşturdukları, 2000 yılından 
bu yana meme hastalıkları 
konusunda toplumun 
eğitimini temel görevi olarak 
belirlemiş ve erken tanı 
olanaklarının yaygınlaştırılması 
yönünde çalışmalarını bugüne 
kadar sürdüren bir sivil toplum 

kuruluşudur.
Tüm dünyada kadınlarda en 
sık görülen kanser türü olan 
meme kanseri, kadınların en 
önemli sağlık sorunlarından 
birini oluşturmaktadır. 
Türkiye’de, önemli bir halk 
sağlığı sorunu olan meme 
kanseri, %24’lük oranla 
kadınlarda en sık rastlanan 
10 kanser türü arasında ilk 
sıradadır. 

ABS ALÇI VE MEVA VAKFI SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİNDE 

BİRARAYA GELDİ 
Türkiye Meme Vakfı ve ABS Alçı işbirliğiyle gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projesinde Dr. Can Gürbüz “Meme Sağlığı, Sağlıklı Yaşam ve 
Beslenme” konulu bir online seminer gerçekleştirdi.

ABS Alçı Türkiye’de 
önemli bir halk sağlığı 

sorunu olan meme 
kanseri konusunda 

farkındalık yaratmak 
adına Türkiye Meme 

Vakfı ile işbirliği yaptı.
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11 Aralık 2020 Cuma Saat 
10:00’da Dr. Can Gürbüz 
tarafından verilen “Meme 
Sağlığı, Sağlıklı Yaşam ve 
Beslenme”  online semineri, 
tüm kadın çalışanlarımızın 
ve erkek çalışanlarımızın 
çevresindeki kadınların 
katılımıyla gerçekleşti.
Seminere katılan 
katılımcılarımız meme 
kanserinin erken teşhisi ve 
meme kanseri bilincinin 
geliştirilmesine yönelik Dr. Can 
Gürbüz’ün değerli tavsiyelerini 

dinleme şansı buldu.
Son yıllarda tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
meme kanseri görülme 
yaşının oldukça genç yaşlara 
kayması, sorunun önemini 
daha da artırmaktadır. 
“Bilinçlenme ve erken teşhisi 
ile hastalığın kesin tedavisi 
mümkün; bu nedenle erken 
teşhis en önemli silahımız…” 
diyen ve bu hedefte birçok 
proje yürüten Türkiye Meme 
Vakfı’nı ABS Alçı olarak 
destekliyoruz. 

Sosyal Sorumluluk

ABS Alçı’nın kadın 
çalışanları Dr. Can 
Gürbüz tarafından 

verilen meme sağlığı 
konulu online 

seminere katıldılar 

Türkiye Meme Vakfı (MEVA), Türkiye’de 
meme sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve 
erken teşhis olanaklarının yaygınlaştırılması 
amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.  2006 
yılından bu yana “Farkındayım Korkmuyorum 
Kampanyası” ile toplumsal düzeyde 
farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ve 
projeleri yürütmektedir.
40 yaş altı erken yaşta meme kanseri 
görülme sıklığı sıralamasında Avrupa ülkeleri 
arasında Türkiye ilk sıradadır. Bu noktadan 
hareketle, ülkemizde gençlerden başlayarak 
koruyucu sağlık bilincinin gelişmesi ve 
meme sağlığının önemsenmesi için 
2007 yılında hayata geçirilen  Farkındayım 
Korkmuyorum – Arkadaşıma Anlatıyorum 

Meme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi ile 40 
000 üzerinde lise ve üniversite öğrencisine 
ulaşmıştır.
MEVA’nın bu önemli eğitim projesi, 
kurumsal ve bireysel destekler ile 2019 
yılı itibariyle uzaktan eğitim uygulamasına 
dönüştürülmüş ve “Meme Sağlığı Eğitim 
Platformu” kurulmuştur.  Dünyada bir ilk 
olan uygulamayla, meme sağlığı bilincinin 
gönüllü destek ile toplum genelinde 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bilgi 
paylaşımı yöntemiyle büyük tehditlere karşı 
basit önlemlerin/yöntemlerin erken yaşlarda 
öğrenilmesini sağlayan proje, eğitim yoluyla 
farkındalık yaratarak meme kanseri görülme 
sıklığını azaltmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Meme Vakfı Hakkında
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sektörde tek 
7 kg/m2 

nem ve küf dayanImI 
artIrIlmIş 

iç mekan HAFİF 
alçI plaka

Alçı taneciklerinde ve alçı plaka 
yüzeyinde anti mikrobiyal direnç 

oluşturacak şekilde formüle edilip 
yüzeylerde nem ve küf oluşumuna 

karşı gelişmiş koruma

NEME VE KÜFE DAYANIMDA 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Nemin emilmesinde ve sızmasında 
daha fazla koruma sağlayarak 

küfün oluşumuna direnç gösteren; 
banyolar, mutfaklar, çamaşır odaları, 

spor salonları, bodrumlar gibi 
yüksek nem ve rutubet seviyelerine 
sahip alanlarda iç duvar yapımı için 

mükemmel yapı malzemesi

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektördeki nem ve küfe dayanıklı 
diğer alçı plakalara göre daha 

hafif oluşu sayesinde nakliyeden 
montaja pek çok alanda avantaj

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Güçlendirilmiş pah kenarları ile 
kendisinden çok daha ağır plakalar 

kadar dayanıklı

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

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

İÇ MEKANLARIN 
YENİLİKÇİ

Nem ve küf dayanImI artIrIlmIş PLAKASI

NE
M VE  KÜ F  DAYANIMI

A R T I R I L M I Ş

7
SEKTÖRDE TEK

küfe dur dİyen 
alçI plaka

kg/m2
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Gündem

ABS’nin farklı jips-mix teknolojisiyle geliştirilen yeni ürün ailesi Intreme 
Moldstop, küfe ve neme meydan okuyor. 

Üstelik bunu sadece 7 kg/m²’lik ağırlığıyla yapıyor.

ABS’nin yeni neme ve küfe 
dayanıklı iç mekan alçı plakası 
Intreme Moldstop neme ve küfe 
meydan okuyor. Özel jips-mix 
formülüyle ABS’nin yeni nesil alçı 
plaka teknolojisine sahip olan 
Intreme Moldstop 7 kg/m² ağırlığı 
ile muadillerine göre çok daha 
hafiftir. Bu sayede nakliyeden 
montaja kadar pek çok konuda 
kullanıcılarına avantajlar sağlıyor. 

Alçı taneciklerinde ve alçı plaka 
yüzeyinde anti mikrobiyal direnç 

oluşturacak şekilde formüle 
edilip yüzeylerde nem ve küf 
oluşumuna karşı gelişmiş koruma 
sağlayan Intreme Moldstop, iç 
duvar ve tavanlarda kalıcı nem 
ve mikrobiyal büyümenin en aza 
indirilmesine yardımcı oluyor ve 
sağlığı olumlu yönde etkiliyor. 
Intreme Moldstop; banyolar, 
mutfaklar, çamaşır odaları, spor 
salonları, bodrumlar gibi yüksek 
nem ve rutubet seviyelerine sahip 
alanlarda kullanılması durumunda 
iç yüzeylerin ömrünü ve 

görünümünü uzatmaya yardımcı 
oluyor. 
Rakiplerinden daha hafif olmasına 
rağmen standart plakalarla aynı 
kırılma direnci ve gelişmiş sarkma 
direnci gösteriyor.

Nem riski olan ortamlar için 
mükemmel özelliklere sahip 
olan Intreme Moldstop’u ABS 
bayilerinde deneyimleyebilirsiniz.

INTREME MOLDSTOP NEME VE 
KÜFE DUR DİYOR!

7
SEKTÖRDE TEK

küfe dur dİyen 
alçI plaka

kg/m2

NE
M  VE  KÜ F  DAYANIMI

A R T I R I L M I Ş
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ABS
ALÇININ
USTALARINA
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Alçı Sıva ve Alçı Plaka 
Meslek Grubunda 

6.133
Ustamızı Belgelendirdik.
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ABS ALÇI OLARAK
USTALARIMIZIN YANINDAYIZ

 
Nitelikli ve belgeli iş gücü 
için üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine 
getirerek sektörümüzü ve 
ülkemizi geliştiren 
ustalarımızın MESLEKİ 
YETERLİLİK 
BELGELENDİRME sınav 
ücretine sponsor oluyoruz.
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Gündem

Sosyal medya hesaplarımızın yenilenen yüzü ile yaratıcı ve ilham verici 
içerikler, ABS Alçı dijital dünyasında yerini bulmaya devam ediyor.  

ABS Alçı dijital dünyadaki vitrinini yeniledi. Yenilenen sosyal medya hesaplarımızdan takipçilerimiz için yaratıcı 
ve bir o kadar da ilham verici içerikler hazırlıyoruz.

ABS Alçı Facebook, Instagram ve Youtube hesaplarımızın yanı sıra aramıza yeni katılan ABS Alçı Linkedin 
hesabımız ile sosyal mecralardaki paylaşımlarımızı düzenli olarak gerçekleştireceğiz.

Sosyal medya hesaplarımızı henüz takipte değilseniz; ABS Alçı’nın dijital dünyasına sizleri davet ediyoruz.

YARATICI VE İLHAM VERİCİ İÇERİKLER
YENİLENEN SOSYAL MEDYAMIZDA
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Gündem

P
ortonovi Montenegro’nun 
Herceg Novi şehrinde inşa 
edilen ve Doğu Avrupa’nın 
en büyük kompleks 

projesi olma özelliği ile ön plana 
çıkan marina, residence ve 
otel projesidir. Bu dev projenin 
yatırımcısı Azmont olurken, ana 
yüklenici firma ise Pizzarotti’dir. 
Kaba inşaat, ince inşaat ve 
elektro mekanik iş paketlerinde 
Northstar firması önemli bir görev 

üstlenmiştir. Adriatik kıyısında inşa 
edilen bu dev proje dünya çapında 
büyük bir ilgi görmektedir.

Portonovi projesinin inşaasında 
pek çok alanda ABS Alçı Plakalar 
tercih edilmiştir. İnşaatta yoğun 
olarak ABS Alçı Plaka (R) ve (WR) 
ürünleri kullanılmış olup bu 
sofistike yapının ince detayları Türk 
alçı ürünleriyle şekillendirilmiştir. 

MONTENEGRO’DAKİ PORTONOVİ 
PROJESİNDE ABS ÜRÜNLERİ 

TERCİH EDİLDİ
Doğu Avrupa’nın en büyük marina/residence/otel kompleks projesi olan Montenegro-

Portonovi projesinde ABS ürünleri tercih edildi. Projenin sanat duvarı olan ArtWall 
alanında hava koşullarına dayanıklılığı sebebiyle ABS Extreme kullanıldı.

Portonovi; Doğu 
Avrupa’nın en büyük 

kompleks projesi
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Portonovi projesinin içerisinde 
bulunan ArtWall alanı adından 
da anlaşılacağı üzere projenin 
sanatsal yönünü yansıtan özel 
bir alandır. Bu alanda galvanizli 
çelik profiller üzerine 2 kat 
olarak ABS Extreme plakalar 
uygulanmıştır. Böylelikle ArtWall 
kapsamındaki eserin paneller 
halinde yerleştirilebilmesi için 
baz oluşturulmuştur. Ortalama 
100x100 cm ölçülerindeki 
paneller üzerindeki seramik 
parçaları ile puzzle parçaları 
hazırlanmış ve bu baz üzerinde 
bir araya getirilmiştir. 

Dış mekan kullanımına uygun 
olması, su ve neme dayanıklı 
olması ve A1 sınıfı yanmaz 
malzeme olması özellikleriyle 
ABS Extreme, ArtWall alanı için 
mükemmel bir baz malzemesi 
olmuştur. 
Yüksek kalitesi ve her ihtiyaca 
cevap verebilen ürün çeşitliliği 
ile ABS ürünleri yurt dışında 
inşa edilen önemli projelerde 
birinci tercih olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Gündem

Artwall için baz 
malzeme olarak ABS 
Extreme tercih edildi
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İnşaat Sektöründe Büyüme Ekonomik Büyümeye Yaklaştı     
İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son sekiz çeyrektir 
önemli ölçüde bozulmuştu. 2018 yılında ekonomi yüzde 3,0 büyürken inşaat sektörü yüzde 1,9 
küçülmüştü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyürken inşaat sektörü yüzde 8,6 daralmıştı. 
2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomi yüzde 6,7 büyürken inşaat sektöründe yüzde 6,4 
büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ilk dokuz ayında da ekonomi yüzde 0,4 büyürken, inşaat sektöründe 
büyüme yüzde 0,8 olmuştur. İnşaat ve genel ekonomi büyüme performansı 2021 yılında yeniden 
yakınlaşmaktadır.          
 

Tablo.1 GSYİH ve İnşaat Sektörü Büyüme, Yüzde, Bir Önceki Yılın Aynı Çeyrek Dönemine Göre      
DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 

2016 5,4 3,6 3,2 

2017 9,0 2,3 7,5 

2018 -1,9 2,9 3,0 

2019 Q1 -8,2 0,6 -2,6 

2019 Q2 -11,7 2,3 -1,7 

2019 Q3 -9,0 2,6 1,0 

2019 Q4 -5,2 2,0 6,4 

2019  -8,6 1,9 0,9 

2020 Q1 -1,8 2,8 4,5 

2020 Q2 -2,3 1,8 -9,9 

2020 Q3  6,4 2,8 6,7 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
 

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2020 Kasım Ayında 6,8 Puan Geriledi                                       
İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında COVID-19 salgını öncesindeki güven seviyesini 
önemli ölçüde aşmıştı. İzleyen aylarda ise güven endeksi kademeli bir gerileme göstermektedir. 
İnşaat sektörü güven endeksi kasım ayında ise 6,8 puan daha düşerek 72,8 puan olarak 
gerçekleşmiştir. İnşaat sektörü güven endeksi kasım ayında ekonomik gelişmeler ve COVID-19 
salgını ikinci dalgası nedeniyle daha kuvvetli bir aylık düşüş göstermiştir.     
 
Şekil.3– İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 ◆ İnşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6,4 
büyüdü.

 ◆ İnşaat sektörü 8 çeyrek sonra büyüme 
gösterdi.

 ◆ İnşaat harcamaları üçüncü çeyrekte yüzde 
30,8 genişledi.

 ◆ İnşaat sektörü güven endeksi kasım ayında 
bir önceki aya göre 6,8 puan azaldı.

 ◆ Mevcut inşaat işleri endeksi kasım ayında bir 
önceki aya göre 10,3 puan düştü.

 ◆ Yeni alınan inşaat işleri endeksi kasım ayında 
bir önceki aya göre 7,2 puan geriledi.

 ◆ 2020 Ekim ayında konut satışları bir önceki 
yılın ekim ayına göre yüzde 16,3 azaldı.

 ◆ 2020 Ekim ayında 119.572 konut satıldı ve 
son beş ayın en düşük satışı gerçekleşti.

 ◆ 2020 Ekim ayında birinci el konut satışları 
geçen yılın ekim ayına göre yüzde 26,3 düştü.

 ◆ 2020 Ekim ayında ipotekli konut satışları 
25.566 adet oldu.

 ◆ 2020 Ekim ayında ipotekli ilk el konut satışları 
8.137 oldu.

 ◆ Yılın ilk 3 çeyreğinde alınan yapı ruhsatları 
yüzölçümü olarak geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 58,1 genişledi.

 ◆ Yılın ilk 3 çeyreğinde alınan yapı izinleri 
yüzölçümü olarak geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 22,8 daraldı.

 ◆ 2020 Eylül ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 arttı.

 ◆ 2020 Eylül ayında inşaat malzemesi ihracatı 
geçen yılın eylül ayına göre yüzde 5,8 
yükseldi.

 ◆ 2020 Eylül ayında inşaat malzemesi ithalatı 
geçen yılın eylül ayına göre yüzde 33,9 arttı.

 ◆ Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 
6,7 büyüdü.

 ◆ Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8,0 büyüdü.
 ◆ ABD’de mevcut konut satışları ekim ayında 

6,85 milyon olarak rekor kırdı.
 ◆ AB inşaat harcamaları 2020 üçüncü 

çeyreğinde yüzde 2,9 daraldı.
 ◆ Euro Bölgesi inşaat malzemeleri fiyatları 

kasım ayında sıçrama gösterdi.

*Yukarıdaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.

İnşaat sektörü yılın ilk 8 ayını 
nasıl geçirdi?

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Analiz
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Ocak 2017 - Ekim 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

118.753

108.670

42.783

50.936

190.012

229.357

170.408

136.744

119.574

2020 yılının ilk dokuz ayında alınan yapı ruhsatları yüzölçümü olarak 
geçen yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 58,1 artmış ve 72,45 milyon 
metrekare olarak gerçekleşmiştir. Alınan yapı ruhsatları son üç yıldır 
farklı gelişmelerden etkilenmeye devam etmektedir. 2019 yılının ilk 
yarısında alınan yapı ruhsatları hem yerel seçimler hem de ekonomide 
uygulanan dengelenme politikaları nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. 
Yılın ikinci yarısında ise sınırlı bir toparlanma yaşanmıştı. 2020 yılının ilk 
çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatları geçen yılın da altında kalmıştı. 
2020 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde ise COVID-19’a yönelik 
olarak uygulanan destekler ile hızlanan konut satışları yeni alınan yapı 
ruhsatlarında da artışa neden olmuştur.

Türkiye genelinde konut sa-
tışlarında banka kredileri ile 
yapılan satışlar veya bir baş-
ka deyimle ipotekli satışlar 
önemli rol oynamaktadır. 
Temmuz ayında ipotekli ko-
nut satışları en yüksek aylık 
seviyesinde gerçekleşmiş ve 
130.721 adet ipotekli konut 
satışı olmuştu. Ağustos ve 
eylül aylarında ise ipotekli 
konut satışları önemli öl-
çüde gerilemişti. Gerileme 
Ekim ayında da sürmüştür. 
Ekim ayında 25.566 adet 
konut satışı ipotekli olarak 
gerçeklemiştir. Bunun sa-
dece 8.137 adedi birinci el 
konut satışı olmuştur. Kredi 
faiz oranlarındaki artış ipo-
tekli konut satışlarını sınırla-
maktadır.

Yılın İlk Dokuz Ayında Alınan Yapı Ruhsatları 
Yüzölçümü Olarak Yüzde 58,1 Arttı

Satılan Konut Miktarı Grafiği

Analiz

İpotekli Konut 
Satışları 
Geriledi; Ekim 
Ayı Satışı 25.566

2019 2020
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Yüksek Darbe 
Dayanımı

Yangına 
Dayanıklı

Neme ve Suya 
Dayanıklı

Ses Yalıtımı

Doğaya Dost

maximum 
performans

tek plakada

Yüksek yoğunluklu alçı taneciği formülasyonu sayesinde darbe, nem, yangın 
dayanıklılığı, ses yalıtımı, doğaya dost özellikleri ile tek plakada beşli performans 
sağlayan iç mekan alçı plaka MAXtreme standart alçı plaka ürünlerine göre iki kat 

daha güçlü ve dayanıklıdır.


