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TÜRKİYE’NİN EZBER BOZAN

ULTRALIGHT İÇ MEKAN ALÇI PLAKASI
5,8

Kg/m²

Standartların
üzerinde yapısal
sağlamlık ve dayanıklılık

Sektördeki ilk ve tek
Ultralight
alçı plaka

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

DAHA HAFİFTİR!
Fit çünkü

Nakliye avantajı
sağlar

Ergonomiktir ve
hızlı montaj kolaylığı
sunar, usta dostudur
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Gelişmiş sarkma direnci ve
geliştirilmiş güç - ağırlık
oranı sağlayan tutarlı
jips-mix formül yapısıyla;
hem asma tavan hem de
duvar uygulamaları için
idealdir
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Sarkmaya karşı
mukavemeti
sayesinde taşıma
ve montaj sırasında
oluşabilecek hasarı
önler

Geliştirilmiş jips-mix
formülüyle daha az
tozuma sağlayarak
güvenli çalışma ortamı
sunar
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Yönetimden

INTREME FIT SEKTÖRÜN YENİ
STANDARDI OLUYOR
Değerli okuyucularımız,
Bültenimizin yeni sayısıyla yeniden sizlerle birlikteyiz.
Geçen sayımızda duyurusunu yaptığımız Intreme Fit ürün ailemiz, aradan geçen zaman sürecinde
kullanıcılarla ve ustalarımızla buluştu. Sektördeki en hafif alçı plaka ünvanına sahip olan Intreme Fit
ürün ailesi bu kısacık zamanda sektörümüzün büyük takdirini ve ilgisini kazandı. Tüm ezberleri bozan
hafifliği ve yapısal dayanıklılığı ile beraberinde pek çok avantajı kullanıcılarına sunan ürünümüz, gün
geçtikçe, deneyimlendikçe ve tanındıkça sektörün vazgeçilmez yeni standardı olma yolunda hızla
ilerliyor.
Bize büyük bir gurur veren bu ürünümüzü daha yakından tanıtmak adına Satış Direktörümüz Sayın
Ayhan İlter’in vermiş olduğu röportaj gerek sektörel yayınlarda, gerekse ulusal basınımızda büyük bir
ilgi uyandırdı. Pek çok yayında kendisine yer bulan bu röportajı yine bültenimizin bu sayısından da
okuyabilirsiniz.
Intreme Fit ürün ailesini tanıtmak adına çeşitli televizyon kanallarında ve radyolardaki reklam yayınlarımız
da devam etmektedir.
Bizler Intreme Fit ürün ailesini alçı plaka endüstrisinin geleceği olarak görmekteyiz. Yapı sektörüne
her anlamda sayısız katkı sunan bu inovatif ürün grubu zaman içerisinde geleneksel plakaların yerini
alacak ve sektör standardı haline gelecektir. Yeni teknolojimizin temellerine dayanan bu ve bunun gibi
daha pek çok ürünümüzü ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Yeni ürünlerimiz, ürün tanıtımlarımız ve ABS’den haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı ve
web sitemizi takip edebilirsiniz.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileklerimizle,
ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
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Gündem

5,8

Kg/m²

Sektördeki ilk ve tek
Ultralight
alçı plaka

TÜRKİYE’NİN EZBER BOZAN
INTREME FIT
ÜRÜN GRUBU

Standartların üzerinde
yapısal sağlamlık ve
dayanıklılık

Yapısal 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.
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Gündem

INTREME FIT (R)
Intreme Fit (R) sektör standardı (R) alçı plakalara göre %30, piyasadaki diğer hafif alçı plakalara
göre %15 daha hafiftir. 5,8 kg/m² ağırlığıyla rakipsiz bir hafiflik avantajına sahiptir.
Hafifliğine rağmen standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.

INTREME FIT WR
Su ve neme karşı dayanıklı Intreme Fit WR; sektör standardı alçı plakalardan %30, piyasadaki
diğer hafif alçı plakalara göre ise %15 daha hafiftir. 5,8 kg/m² ağırlığıyla rakipsiz bir hafiflik
avantajına sahiptir. Hafifliğine rağmen standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
sağlar. Belirli süre su ve nem dayanımı istenen yerlerde kolay montaj avantajı sağlayan kompozit
bir tasarım malzemesidir. Suya ve neme karşı dayanıklılığı sayesinde, ıslak hacimlerdeki olası
tesisat hatalarına karşı bariyer oluşturur.

INTREME FIT MOLDSTOP
Küf ve nem dayanımı artırılmış Intreme Fit Moldstop; sektör standardı alçı plakalardan %30,
piyasadaki diğer hafif alçı plakalara göre ise %15 daha hafiftir. 5,8 kg/m² ağırlığıyla rakipsiz
bir hafiflik avantajına sahiptir. Hafifliğine rağmen standartların üzerinde yapısal sağlamlık
ve dayanıklılık sağlar. İç duvar ve tavanlarda kalıcı nem ve mikrobiyal büyümenin en aza
indirilmesine yardımcı olur ve sağlığı olumlu etkiler. Banyolar, mutfaklar, çamaşır odaları,
spor salonları, bodrumlar gibi yüksek nem ve rutubet seviyelerine sahip alanlarda kullanılması
durumunda iç yüzeylerin ömrünü ve görünümünü uzatmaya yardımcı olur.

INTREME FIT NATURA
Kaplamasında geri dönüşümlü kağıt kullanılan doğaya dost Intreme Fit Natura; sektör standardı
alçı plakalardan %30, piyasadaki diğer hafif alçı plakalara göre ise%15 daha hafiftir. 5,8 kg/
m² ağırlığıyla rakipsiz bir hafiflik avantajına sahiptir. Hafifliğine rağmen standartların üzerinde
yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlar. Hafif iç mekan alçı plakası Intreme Fit Natura; doğadan
aldığı ilhamla yenilikçi bir yapı malzemesi olarak doğaya dost projelerde tercih edilmektedir.
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nem ve küf dayanImI artIrIlmIş
yanMA DİRENÇLİ plakasI
NEME VE KÜFE DAYANIMDA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Alçı taneciklerinde ve alçı plaka
yüzeyinde anti mikrobiyal direnç
oluşturacak şekilde formüle edilip
yüzeylerde nem ve küf oluşumuna
karşı gelişmiş koruma

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

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
Sektördeki nem ve küfe dayanıklı
diğer alçı plakalara göre daha
hafif oluşu sayesinde nakliyeden
montaja pek çok alanda avantaj

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
Sektör standardı yangına dayanıklı
plakalara göre daha hafif olmasına
rağmen boyutsal kararlılık ve
gelişmiş sarkma direncine sahip

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK
9 KG /M2
NEM VE KÜF DAYANIMI
ARTIRILMIŞ
YANMA DİRENÇLİ
HAFİF
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
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Basında Biz

INTREME FIT ÜRÜNLERİ
BASINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
ABS Alçı’nın ürettiği yenilikçi alçı plaka ürün ailesi Intreme Fit basından büyük bir ilgi
gördü. Gerek sektörel yayınlar, gerekse ulusal yayınlarda adından sıkça bahsettiren
Intreme Fit, yenilikçi özellikleriyle göz doldurdu.

Milliyet Gazetesi

Yapı Kataloğu

İç Mimarlık
Dergisi

Yapı İnşaat
Malzemeleri
Dergisi

Dünya Gazetesi

İnşaat Dünyası
Dergisi
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Basında Biz

INTREME FIT TANITIM
FAALİYETLERİ
Türkiye’nin ezber bozan ilk ve tek ultralight iç mekan alçı plakası Intreme Fit’in lansmanı için
ulusal TV ve radyo kanallarının yer aldığı geniş kapsamlı bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik.

TLC

Türkiye’nin ezber bozan Ultralight iç mekan alçı plakası
Intreme Fit tanıtım faaliyetlerine ABS Alçı marka gücüyle
hız kesmeden devam ettik.İki aylık bir lansman planıyla bir
çok ulusal TV ve Radyo kanalında ürünümüzü tanıtma fırsatı
yakaladık.

NTV

Ulusal haber kanalları ile “Teke tek” ve “Tarafsız bölge” gibi
prestijli TV programlarında, sevilen eğlence kanalı TLC’nin
tüm dekorasyon, emlak ve konut programlarında alt bant
olarak reklamımızı yayınladık.
Ayrıca Fenerbahçe’nin Lig TV’de yayınlanan bir çok futbol
maçında, Anadolu Efes ve Fenerbahçe takımlarının Euroleague
Basketbol maçlarında Intreme Fit reklamları yer aldı.

FB TV

Radyoda da sesimizi duyurduk
Ahmet Mümtaz Taylan’ın seslendirdiği radyo reklamımız,
TRT FM, Kral FM, Show Radyo, Radyo Trafik, Süper FM gibi
dinlenme oranları yüksek olan bir çok ulusal radyo kanalında
yayına girdi.

EUROLEAGUE

CNN TÜRK

TRT SPOR
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küfe dur dİyen
alçI plaka

YENİLİKÇİ

NEM

İÇ MEKANLARIN

AR
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kg/m2

NIM

SEKTÖRDE TEK

K Ü F D AYA
E
V

TIRILMIŞ

Nem ve küf dayanImI artIrIlmIş PLAKASI
NEME VE KÜFE DAYANIMDA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

YAPI GÜVENLİĞİNDE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Alçı taneciklerinde ve alçı plaka
yüzeyinde anti mikrobiyal direnç
oluşturacak şekilde formüle edilip
yüzeylerde nem ve küf oluşumuna
karşı gelişmiş koruma

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

HAFİFLİKTE
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
Sektördeki nem ve küfe dayanıklı
diğer alçı plakalara göre daha
hafif oluşu sayesinde nakliyeden
montaja pek çok alanda avantaj

DAYANIKLILIKTA
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

sektörde tek
7 kg/m2
nem ve küf dayanImI
artIrIlmIş
iç mekan HAFİF
alçI plaka

Güçlendirilmiş pah kenarları ile
kendisinden çok daha ağır plakalar
kadar dayanıklı
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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
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ABS

ALÇININ

USTALARINA
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Alçı Sıva ve Alçı Plaka
Meslek Grubunda

6.133
Ustamızı Belgelendirdik.
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Söyleşi

“INTREME FIT’İN
TÜRKİYE’DE BİR BENZERİ
YOK”
Yerli sermayesiyle ilgili sektörlere yenilikçi ürünler sunan ABS Alçı’nın son yeniliği
Türkiye’nin ilk ve tek ultralight alçı plakası olarak sektörde dikkat çeken ‘’Intreme Fit’’ iç
mekân alçı plakası oldu. Bizler de hem ABS Alçı’yı yakından tanımak hem de yeni ürünleri
üzerine konuşmak için ABS Alçı Satış Direktörü Ayhan İlter ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ayhan İlter
Satış Direktörü

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com

ABS Alçı olarak çevre, enerji
ve kalite politikalarınız doğrultusunda bize biraz şirketinizden ve üretim sürecinizden bahseder misiniz?
Türkiye’nin ilk sıva alçısı, dünyanın ilk saten alçısı ve şimdi
de Türkiye’nin ilk ultralight alçı
plakası Intreme Fit’in üreticisi
olan ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. olarak; çevre yönetim
sistemimizi sürekli geliştirmeye çalışarak, enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyerek,
kalitede sürdürülebilir liderlik
hedefimiz
doğrultusunda,
alçı sektöründe 60 yıllık deneyim sahibi müteşebbislerimizle üretimimize başından
beri yerli sermaye ile devam
etmekteyiz. 1982 senesinde
başladığımız yatırımlarımızla,
yurt içinde Bilecik/Bozüyük,
Ankara/Gölbaşı, Mersin/Tarsus, Erzurum/Aşkale, yurt dışında ise Ukrayna/Çernovtsi
tesislerinde üretim yapmaktayız. Ayrıca iştirakimiz olan SİAS
Sivas Alçı Sanayi A.Ş. ile de Sivas ilinde BMT Alçı ve BMT
BORD markaları ile faaliyet
göstermekteyiz.

absalci
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Alçıyı geleneksel kullanımının dışında bir boyuta taşıdığınızı gözlemliyoruz. Bu
konuyla ilgili neler söylemek
istersiniz?
ABS Alçı öncesinde yani üretime geçilen 1982 senesinden önce ülkemizdeki alçı
kullanımı sadece tamirat veya
dekoratif uygulama malzemesi olarak sınırlıydı. Türkiye
inşaat sektörü ABS ile endüstriyel sıva alçısıyla tanıştı. Bunu
dünyada ilk kez Türkiye’de
ABS tarafından üretilen Saten
Alçı izledi. Özellikle 1990’lı senelerde Rusya’da “alçının adı
ABS” olarak isimlendirildi. Eski
Doğu bloğundaki komşu ülkelerin çoğu endüstriyel alçı
sıvayla ABS aracılığıyla tanıştı.
Ayrıca yapı alçılarında artık “temel ürünler” olarak adlandırılan Sıva, Saten, Derz Dolgu ve
Yapıştırma Alçı’sından başka
M110 Yangın Tutucu Makine
Sıvası Türkiye’de üretilen tek
yangın dayanımı arttırılmış
makine sıvasıdır. Kaplamasında geri dönüşümlü kağıt
kullanılan Intreme Fit Natura doğa dostu bir ürün olarak dikkati çekmektedir. Ekim
2020’de sektöre sunduğu-
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Söyleşi

muz yeni iç mekan alçı plakamız
ile de yine bir ilki gerçekleştirdik
ve Türkiye’nin ilk ve tek ultralight
alçı plakasını ürettik.
Yapı sektörüne yönelik çeşitli
ürünleriniz bulunuyor. Bize ürün
gruplarınızdan bahseder misiniz?
Üç ana ürün kategorimiz bulunmaktadır. Yapı alçıları, iç mekan
ve dış cephe alçı plaka malzemeleri ile yapı kimyasalları.
Alçı plakalarda aranması gereken özellikler nelerdir?
Günümüzde alçı plakaların hem
nakliyede sağladığı avantajlar
hem de montaj ve taşımada sağladığı kolaylıkların yanı sıra zaman
tasarrufu nedeniyle üründe hafiflik ön plana çıkan özelliklerin başında gelmektedir. Bunun dışında
tabi ki mukavemet ve esneklik de
aranılan diğer önemli fiziki özelliklerdendir. Yapısal olarak bakarsak
uygun sistem bileşenleri ile birlikte kullanıldıklarında alçı plakalar

yangın dayanımı, ses ve ısı yalıtı- dayanıklılığa sahip, sektör stanmına pozitif yönde çok önemli dardı alçı plakalara göre %30, pikatkılar sağlamaktadır.
yasadaki diğer alçı plakalara göre
%15 daha hafif ultralight bir iç
Sektöre yeni tanıttığınız bir mekan alçı plaka malzemesidir.
ürününüz var: ‘’Intreme Fit’’ İç Intreme Fit Türkiye’nin ilk ve tek
Mekân Alçı Plakası. Intreme Fit ultralight alçı plakasıdır. Intreme
nasıl ortaya çıktı ve kullanım Fit, 5,8 kg/m2 ağırlık ile sektördeki
avantajları neler?
en hafif alçı plaka olmasının yanı
Yapı sektöründe alçı plaka kul- sıra muhteviyatından gelen tüm
lanımında ortaya çıkan bazı zor- bileşenleri sayesinde mükemmel
lukların değerlendirilmesi sonucu sağlamlık ve dayanıklılık gösterdiortaya çıkan Intreme Fit; standart- ği için ‘Fit’ olarak isimlendirilmiştir.
ların üzerinde yapısal sağlamlık ve Intreme Fit ile standart ağırlıktaki
plakalar; montaj ve taşımada işçilik performansının negatif etkilenmesinden ve vakit kaybına
neden olduklarından daha hafif
plakalar ile aynı mukavemet ve kırılma – sarkma dirençlerine sahip
plakalar üreterek işçilik, nakliye ve
zamandan tasarruf sağlamayı hedefledik. Aslında Intreme Fit ultralight plaka ile sektör standartlarını
yeniden belirlediğimizi söylemek
yanlış olmaz.
Intreme Fit hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan usta dostu bir
ürün. Peki hangi standartlara
uygun olarak üretildi?
5,8 kg/m2 ağırlığı sayesinde hafifliği, dayanıklılığı, ergonomik yapı-
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Söyleşi

oranı sağlayan tutarlı jips-mix formül yapısıyla; hem asma tavan
hem de duvar uygulamaları için
idealdir. Tüm iç mekan kuru duvar
sitemlerinde ayrıca yangına dayanıklılık, su, küfe ve neme dayanıklılık gerektiren tüm sistemlerde
Intreme Fit uygulamalarıyla karşılaşacağız. Intreme Fit WR su ve
nem dayanımlı plaka ile Intreme
Fit Moldstop nem ve küf dayanımlı plakalar 5.8kg/m2 ağırlıkları
ve standartların üzerindeki yapısal
sağlamlık ve dayanımlarıyla Türkiye’de şu anda benzeri olmayan
plakalardır.
Özellikle alçı plaka alanında
sunduğunuz yenilikçi ve kullanım avantajı sağlayan ürünlerinize yenileri eklenecek mi?
Evet, kesinlikle ekleneceğini söyleyebiliriz. Çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.
sıyla nakliye ve hızlı montaj avantajı sağlayan usta dostu Intreme
Fit Ultralight; TS EN 520+A1 standartlarına uygun olarak üretilmiş
olup 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.
Bizler Intreme Fit’i hangi alanlarda göreceğiz?
Intreme Fit, gelişmiş sarkma direnci ve geliştirilmiş güç-ağırlık

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Hem Türkiye’deki hem de yurt
dışındaki insanların evlerine, iş
yerlerine kısaca insanların yaşam alanlarına sağlıklı, organik
bir ürünle katkıda bulunmak bize
büyük bir mutluluk veriyor. Sektördeki tüm iş ortaklarımıza, bayilerimize, müşterilerimize, uygulayıcılarımıza ve tabi ki ustalarımıza
bize duydukları güven için çok
teşekkür ediyoruz.

absalci

SEKTÖRÜN
YANGIN TUTUCULARI
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Gündem

YARATICI VE İLHAM VERİCİ İÇERİKLER
YENİLENEN SOSYAL MEDYAMIZDA
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.
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Analiz

2020 Yılında Genel Ekonomi ile İnşaat Sektörü Büyümeleri Yine Ayrıştı

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son sekiz çeyrektir
önemli ölçüde bozulmuş 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise inşaat sektörü hem büyümüş hem de
genel ekonomik büyümeye yakınlaşmıştı. Son çeyrekte ise inşaat sektörü yüzde 12,5 küçülürken
genel ekonomi yüzde 5,9 büyümüştür. Böylece 2020 yılında inşaat sektörü yüzde 3,5 küçülürken
genel ekonomi yüzde 1,8 büyümüştür. İnşaat sektörü ve genel ekonomi büyüme performansları
2020 yılında da önemli ölçüde ayrışmıştır.

2020 yılı inşaat sektörü
açısından nasıl geçti?
Tablo.1 GSYİH ve İnşaat Sektörü Büyüme; Yüzde, Bir Önceki Yılın Aynı Çeyrek Dönemine Göre

İNŞAATyüzde 3,5 ◆GAYRİMENKUL
GSYİH
◆ İnşaat DÖNEM
sektörü 2020 yılında
2021 Ocak ayında ipotekli
konut satışları
küçüldü.2017
10.732
9,0
2,3 adet oldu.
7,5
◆ İnşaat harcamaları
2020 yılında
-1,9 yüzde 628 ◆ 2020
2,9yılında alınan yapı ruhsatları
3,0 yüzölçümü
2018
milyar TL oldu.
olarak 2019 yılına göre yüzde 48,7 genişledi.
-8,2
0,6
-2,6
Q1
◆ İnşaat 2019
sektörü
ile genel ekonomik büyüme ◆ 2020 yılında alınan yapı izinleri yüzölçümü
-11,7
2,3 2019 yılına göre yüzde
-1,7
2019 Q2yine ayrıştı.
2020 yılında
olarak
18,9 düştü.
◆ İnşaat 2019
sektörü
-9,0şubat ayında ◆ 2020
2,6yılında inşaat malzemesi
1,0sanayi üretimi
Q3 güven endeksi
bir önceki aya göre 3,2 puan arttı.
2019
yılına göre yüzde 9,1 arttı.
-5,2
2,0
6,4
2019 Q4
◆ Mevcut inşaat işleri endeksi şubat ayında bir ◆ 2020 yılında inşaat malzemesi ihracatı 2019
-8,6
1,9
2019
önceki aya
göre 0,2 puan geriledi.
yılına
göre yüzde 1,5 geriledi.0,9
-2,8şubat ayında ◆ 2020
2,7 yılında inşaat malzemesi
4,5 ithalatı 2019
2020 Q1
◆ Yeni alınan
inşaat işleri endeksi
bir önceki
yılına
-3,9
1,8göre yüzde 3,5 arttı. -10,3
2020aya
Q2 göre 1,2 puan yükseldi.
◆ 2021 Ocak ayında konut satışları bir önceki ◆ Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8
4,7
2,9
6,3
2020 Q3
yılın ocak ayına göre yüzde 37,9 geriledi.
büyüdü.
-12,5
2,9
5,9
2020 Q4
◆ 2021 Ocak
ayında 70.587 konut
satıldı.
◆ 2020
yılında sanayi sektörü
yüzde 2,0
-3,5
2,6
1,8
2020 ayında birinci el konut satışları
◆ 2021 Ocak
büyüdü.
geçen
yılın
aynı
ayına
göre
yüzde
38,2
◆
ABD’de yeni ve mevcut konut satışları 2021
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
geriledi.
yılına artış ile başladı.
◆ İnşaat
2021 Sektörü
Ocak ayında
ikinci el
konut
satışları
◆ Artış
AB inşaat
harcamaları 2020 yılında yüzde 3,3
Güven Endeksi
Şubat
Ayında
3,2 Puan
Gösterdi
geçensektörü
yılın aynı
ayına
göreyeni
yüzde
düştü.artış iledaraldı.
İnşaat
güven
endeksi
yıla37,7
1,7 puan
başlamıştı. Şubat ayında ise güven endeksi
◆ bir
2021
Ocak
ayında
ipotekli
konut
satışları
◆
Euro
Bölgesi Böylece
inşaat inşaat
malzemeleri
fiyatları
önceki aya göre 3,2 puan daha artarak 85,5 puana yükselmiştir.
sektöründe
geçenyeni
yılınyılda
aynıiki
ayına
göre
74,6 daraldı.Aşılamaya
şubat
ayında
da yükseldi.
güven
ay üst
üsteyüzde
artış göstermiştir.
ilişkin
iyimserlikler
inşaat sektörünü de

olumlu etkilemiştir. Güven endeksi iyimserlik ve kademeli bir artış içinde kalmaya devam edecektir.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi

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

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, (2021 Ocak Ayında Revize Edilmiştir)
*Yukarıdaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.

TÜRKİYE İMSAD AYLIK SEKTÖR RAPORU – ŞUBAT 2021
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Analiz
İnşaat Sektörü Güven Endeksi Şubat Ayında
3,2 Puan Artış Gösterdi
İnşaat sektörü güven endeksi yeni yıla 1,7 puan artış ile başlamıştı.
Şubat ayında ise güven endeksi bir önceki aya göre 3,2 puan daha
artarak 85,5 puana yükselmiştir. Böylece inşaat sektöründe güven
yeni yılda iki ay üst üste artış göstermiştir. Aşılamaya ilişkin iyimserlikler
inşaat sektörünü de olumlu etkilemiştir. Güven endeksi iyimserlik ve
kademeli bir artış içinde kalmaya devam edecektir.

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi
Şubat Ayında 1,2 Arttı
Güven endeksinin alt sorularından birini oluşturan mevcut işler
seviyesi verileri yeni dönem işleri için önemli bir gösterge olmaktadır.
Şubat ayında ise özellikle aşılama ve kısıtlamaların kademeli olarak
kaldırılmaya başlanacak olması nedeniyle alınan yeni iş siparişleri bir
önceki aya göre 1,2 puan artmıştır.
Ocak 2017 - Ocak 2021 Arası Konut Satışları

2017

2018

2019

2020

2021

OCAK

95.389

97.019

72.937

113.615

70.587

ŞUBAT

101.468

95.953

78.450

118.753

MART

128.923

110.905

105.046

108.670

NİSAN

114.446

103.087

84.403

42.783

MAYIS

116.558

119.655

91.937

50.936

HAZİRAN

97.579

119.413

61.355

190.012

TEMMUZ

115.869

123.878

102.236

229.357

AĞUSTOS

120.918

105.154

110.538

170.408

EYLÜL

140.298

115.977

146.903

136.744

EKİM

122.882

146.536

142.810

119.574

KASIM

122.732

89.626

138.372

112.483

ARALIK

132.972

136.845

202.074

105.981

İnşaat
Malzemesi
Sanayi Üretimi
2020 Yılında
Yüzde 9,1 Arttı
İnşaat malzemeleri sanayi
üretimi aralık ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
23,1 büyümüştür. Böylece
yılın son çeyreğinde üretim
artışı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 19,0 olarak
gerçekleşmiştir.
Covid-19
salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 8,0
düşmüştü. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ise inşaat sektörüne verilen desteklerin yarattığı talep ile inşaat
malzemeleri sanayi üretimi
yılı oldukça yüksek bir büyüme ile kapatmıştır.
Yılın son iki çeyreğinde içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış
pazarlardaki talep artışı etkili
olmuştur. 2020 yılında 22
alt sektörün 21’inde üretim
2019 yılına göre artmıştır.

Satılan Konut Miktarı Grafiği

2019
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tek plakada

maximum
performans

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.

Yüksek Darbe
Dayanımı

Neme ve Suya
Dayanıklı

Yangına
Dayanıklı

Ses Yalıtımı

Doğaya Dost
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