
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 

yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincir-

lenmiş hacim endeksi olarak, bir ön-

ceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 

arttı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler ince-

lendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğin-

de bir önceki yıla göre zincirlenmiş 

hacim endeksi olarak; hizmetler 

%45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari 

ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, 

diğer hizmet faaliyetleri %32,3, 

bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, 

kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı 

ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, 

gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşa-

at %3,1 ve tarım, ormancılık ve ba-

lıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta 

faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arın-

dırılmış GSYH zincirlenmiş hacim en-

deksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 

arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 

GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 

2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğin-

de cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 

artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH’nin ikin-

ci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 

566 milyon olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü 2021 yılı ikinci çeyreğinde %3,1 büyüdü

2021 yılının ilk çeyreğinde %3,3 büyüme gösteren inşaat sek-
törü yılın ikinci çeyreğinde %3,1 büyümüştür. Böylece inşaat 
sektöründe yılın ilk yarısındaki büyüme %3,2 olarak gerçek-
leşmiştir. Pandeminin etkilerinin en yüksek yaşandığı geçen 
yılın ilk yarısında inşaat sektörü %5,3 daralma göstermişti. 
İnşaat sektörü 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın kayıpla-
rını henüz tam olarak telafi edememiştir. TÜİK ayrıca 2020 
yılına ilişkin inşaat sektörü küçülmesini de %3,4’ten %5,5’e 
güncellemiştir.

Tüketici Fiyat Endeksi yıllık %19,25, aylık %1,12 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya 
göre %1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre %11,65, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %15,78 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık %45,52, aylık %2,77 
arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya 
göre %2,77, bir önceki yılın aralık ayına göre %28,51, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %31,34 artış gösterdi.

Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci 
çeyreğinde %21,7 büyüdü

Turkey’s economy 
grows by 21,7% in 

the second quarter of 
2021  

The first estimate of the Gross Do-
mestic Product (GDP) for the second 
quarter of 2021 increased by 21,7%, as 
a chained volume index, compared to 
the same quarter of the previous year. 
The growth of the construction sec-

tor that grew by 3,3% in the first quar-
ter of 2021 took place as 3,1% in the 
second quarter of the year. Hence, 

the growth in the construction sector 
in the first half of the year became 
3,2%. The construction sector con-

tracted by 5,3% in the first half of the 
previous year, in which the impacts of 
the pandemic culminated. In the first 
half of 2021, the construction sector 
did not compensate for the losses of 
the last year in a complete fashion. 
TÜİK updated the contraction of 

the construction sector for 2020 from 
3,4% to 5,5% as well.
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Ekonomik Güven Endeksi 100,8 oldu

Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 100,1 iken, ağus-
tos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. 
Ekonomik Güven Endeksi’ndeki artış, Reel Kesim (İmalat Sa-
nayi), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven 
Endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel Kesim Güven 
Endeksi bir önceki aya göre ağustos ayında %0,1 oranında 
artarak 112,2 değerini, Hizmet Sektörü Güven Endeksi %1,2 
oranında artarak 116,1 değerini, Perakende Ticaret Sektörü 
Güven Endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini 
aldı. Tüketici Güven Endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 de-
ğerini aldı.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 92,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven En-
deksi bir önceki ayda 86,3 iken, ağustos ayında %7,1 oranın-
da artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki 
aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi 
%5,4 artarak 83,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam 
çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %8,5 artarak 101,8 
değerini aldı.

Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

THBB’nin hazırladığı Hazır Beton Endeksi’nin 2021 Ağustos 
Ayı Raporu’na göre temmuz ayında faaliyetteki bayram ta-
tili kaynaklı gerilemeden sonra ağustosta bir yükselme ya-
şanırken Beklenti Endeksi pozitif tarafta devam ediyor. Gü-
ven Endeksi’nde sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi 
koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen 
inşaatta uzun dönemli toparlanma için gerekli koşulların or-
taya çıkmadığı görülüyor.

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi ağustos ayında 1,5 puan 
yükseldi 

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi ağustos ayında bir 

önceki aya göre 1,5 puan daha yükselmiştir. Temmuz ayının 

başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat 

sektöründeki işlerde sıçrama yaşanmıştı. Ağustos ayında ise 

mevcut işler seviyesi artışına yavaşlayarak devam etmiştir. 

Ağustos ayı inşaat sektöründe mevsimsellik ile mevcut işler 

seviyesinin yüksek olduğu aylardan biridir. Bunun da katkısı 

ile mevcut işler seviyesinde uzun süredir yaşanan durağan-

laşma şimdilik geride kalmıştır ancak pandemide dördüncü 

dalga nedeniyle yeni işlerdeki canlanmanın ne kadar sürebi-

leceği belirsizdir.

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi ağustos ayında 4,2 
puan arttı 

Alınan yeni iş siparişleri ağustos ayında bir önceki aya göre 

4,2 puan artış göstermiştir. Mevsimsellik ile yeni iş siparişle-

rinde geleneksel olarak artış gerçekleşen bir dönem yaşan-

maktadır ve bunun etkisi ağustos ayında da olumlu olarak 

görülmüştür. Normalleşme yeni alınan iş siparişleri üzerinde 

olumlu etkisini göstermeye başlamıştır.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü %45,3 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının 

ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı 

%88,4, yüz ölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 

arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında 

toplam yüz ölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon 

m2si konut, 14,4 milyon m2si konut dışı ve 12,5 milyon m2si ise 

ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı, Ocak-Haziran 2019-2021

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 

%3,3 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 

2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 

bina sayısı %19,0, yüz ölçümü %3,3, değeri %37,7, daire sayı-

sı %3,4 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 

yılının ilk altı ayında toplam yüz ölçümü 57,1 milyon m2 iken; 

bunun 31,8 milyon m2si konut, 13,6 milyon m2si konut dışı ve 

11,7 milyon m2si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ağustos ayında 141 bin 400 konut sa-

tıldı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu.
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İpotekli konut satışları 27 bin 375 olarak gerçekleşti 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %64,0 azalış göstererek 27 bin 

375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 

%19,4 olarak gerçekleşti.

İlk defa satılan konut sayısı 42 bin 639 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ağustos ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 azalarak 42 bin 639 

oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,2 oldu.

Sanayi üretimi yıllık %8,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendi-

ğinde, 2021 yılı temmuz ayında Madencilik ve Taşocakçılığı 

Sektörü Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, İmalat 

Sanayi Sektörü Endeksi %7,9 ve Elektrik, Gaz, Buhar ve İk-

limlendirme Üretimi ve Dağıtımı Sektörü Endeksi %11,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık %4,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı temmuz 

ayında Madencilik ve Taşocakçılığı Sektörü Endeksi bir ön-

ceki aya göre %1,8 ve İmalat Sanayi Sektörü Endeksi %5,0 

azalırken, Elektrik, Gaz, Buhar ve Iklimlendirme Üretimi ve 

Dağıtımı Sektörü Endeksi %4,5 arttı.

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi 2021 yılı haziran ayında 

%26,5 arttı

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi haziran ayında geçen yı-

lın haziran ayına göre %26,5 artış göstermiştir. Geçen yılın 

haziran ayında pandeminin etkileri azalmaya başlamış ve sa-

nayi üretimi yeniden yükselmeye başlamıştı. 2021 yılı haziran 

ayında da kısmen kapatmalar olmasına karşın sanayi üretimi 

hızlı büyümeye devam etmiştir. Tüm bu koşullar içinde in-

şaat malzemeleri sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın 

mayıs ayına göre %26,5 artmıştır. 2021 yılının ilk yarısında 

ise geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı %32,1 olarak 

gerçekleşmiştir. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki 

önemli talep artışı etkili olmaya devam etmektedir. 2021 yılı-

nın ilk yarısında 22 alt sektörün tamamında üretim 2020 yılı 

ilk yarı dönemine göre artış göstermiştir. 2021 ilk yarısında 

yine tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda çift haneli ve 

yüksek oranlar ile artmıştır. 

İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %42,48, aylık %2,89 arttı

İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya 

göre %2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 arttı. Bir 

önceki aya göre Malzeme Endeksi %4,23 arttı; İşçilik Endeksi 

%0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre Malze-

me Endeksi %53,70, İşçilik Endeksi %19,88 arttı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,0 sevi-
yesinde gerçekleşti 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz 

sayısı 2021 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin 

kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 

puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı temmuz ayında bir önceki 

aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam 

oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.

İş gücü 2021 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin 

kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 

0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya 

göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin 

kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektö-

ründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2’si tarım, 

%20,7’si sanayi, %6,0’ı inşaat, %56,2’si ise hizmet sektö-

ründe yer aldı.

Çimento iç satışı 2021 yılının ilk yarısında %28,8 arttı

2021 yılı ilk yarısında çimento üretimde, geçen yıla oranla 

%26,0’lık bir artış yaşanmıştır. Yine 2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde üretilen çimentonun yaklaşık %21,8’i ihracata 

konu olmuştur. 2021 yılı 6 aylık dönemde önceki yıla göre iç 

satışlarda %28,8, çimento ihracatında

ise %10,0’lık artış gerçekleşmiştir. Sektör, yaklaşık %23 

büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılında da hem 

pazarın tekrar açılması hem de baz etkisiyle satışlarını ar-

tırmıştı ancak haziran ayından itibaren baz etkisi ortadan 

kalkmıştır. Bölgesel bazda iç satışlarda tüm bölgelerde artış 

yaşanmıştır.

2007 – 2021 Ocak – Haziran Çimento Verileri (ton)

Aylık
Ekonomik 

Rapor

Haziran 2021

Aşağıdaki tabloda 2007-2021 yılları Ocak – Haziran dönemi mukayesesi bulunmaktadır. (ton bazında)
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Yapı Ürünleri Üreticileri Federas-

yonu (YÜF) ve Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğinde 

çevrim içi düzenlenen “Yapılarda 

Kullanılan Beton ve Harçlar ile 

Bileşenleri Semineri” sektörün 

öncü isimlerini gençlerle bir ara-

ya getirdi. Seminere Türkiye Ha-

zır Beton Birliğini (THBB) temsi-

len THBB Mekanik Laboratuvarı 

Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi 

Cenk Kılınç, “Hazır Beton Üretimi 

- Beton Uygulamaları” başlıklı su-

numu ile katıldı.

YÜF ve ODTÜ iş birliği ile düzen-

lenen Yapılarda Kullanılan Beton 

ve Harçlar ile Bileşenleri Semine-

ri 26 Ağustos 2021 tarihinde çev-

rim içi gerçekleşti. ODTÜ İnşaat 

Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Özgür Yaman’ın moderatörlü-

ğünü üstlendiği Seminerde İstan-

bul Arel Üniversitesi Mimarlık Bö-

lüm Başkanı Didem Baş, “İlham 

Veren Beton Mimarlığı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Seminere THBB’yi temsilen THBB Mekanik Laboratuvarı 

Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Cenk Kılınç “Hazır 

Beton Üretimi - Beton Uygulamaları” başlıklı sunumu 

ile katıldı. 2007 yılında kurulan THBB Yapı Malzeme-

leri Laboratuvarında bugün Yıldız Teknik Üniversitesi 

TeknoPark’ta birçok akademisyen ve tecrübeli kadro-

suyla sektöre katkı sağlayacak AR-GE çalışmaları ve 

projeler geliştirdiklerini söyleyen Cenk Kılınç, İstanbul 

Havalimanı, Nükleer Santral, Yavuz Sultan Selim Köp-

rüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale 18 Mart Köprüsü 

ve metro gibi ülkemizin önemli projelerine hizmetler 

verdiklerini belirtti. Beton kullanıcıları için depreme 

dayanıklı yapı tasarımı ve hazır beton uygulamalarını 

konu alan bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Kı-

lınç, “THBB olarak özel ve kapsamlı Deprem Perfor-

mans Raporu da hazırlamaktayız. İstanbul Kalkınma 

Ajansının desteğiyle alınan yeni cihazlarla önemli bir AR-GE 

laboratuvarı konumuna yükselen Laboratuvarımız ve dene-

yimli ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık ve bütün yapı 

sahiplerine güvenilir ‘Deprem Performans Raporu’ vermeye 

başladık. Binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili durumunu 

merak etmekte olan; mülk sahipleri, bina yöneticileri, mühen-

dislik büroları, belediyeler ve mahalli idareler, kamu kurum-

ları için benzerlerinden ayırt edici özelliklere sahip ayrıntılı 

Deprem Performans Raporu hazırlayabiliyoruz. Mevcut ya-

pıların depreme dayanıklılığını ölçmenin yanı sıra yapı servis 

ömürlerini de tespit edebiliyoruz. Bu kapsamda yerel yöne-

timlerle de iş birliği yapmaktayız.” dedi.

Seminerde, TÜRKÇİMENTO Teknik Danışmanı ve ODTÜ İnşa-

at Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür 

Yaman “Çimento, Beton ve Beton Yollar Teknolojisindeki Ge-

lişmeler”;  Agrega Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Çağlar 

Tanın “Yaşanabilir Kentlerin Ana Ham Maddesi: Agregalar”; 

Türkiye Prefabrik Birliğinden İnşaat Mühendisi Alper Uçar 

“Beton Prefabrikasyon”, Katkı Üreticileri Birliği adına Ömer 

Kaya ve Faraz Malik “Beton Bileşenleri ve Fiberler” başlıklı 

birer sunum gerçekleştirdi. Kireç Sanayicileri Derneği adına 

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. 

Dr. Aydın Kavak’ın da sunumuyla katıldığı seminerde öğrenci-

ler, uzmanlara sunumları ile ilgili sorular sorarak bilgi aldılar.

YÜF ve ODTÜ iş birliğiyle “Yapılarda Kullanılan 
Beton ve Harçlar ile Bileşenleri Semineri” 
gerçekleşti

“Concrete and 
Mortars used in 

Buildings and their 
Components Seminar” 

held in YÜF-METU 
collaboration       

The “Concrete and Mortars used 
in Buildings and their Components 

Seminar” organized online in col-
laboration between Building Ma-
terials Manufacturers’ Federation 

(YÜF) and Middle East Technical 
University (METU) brought the 
spearheading figures of the sector 
together with the youth. In repre-
sentation of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB), 
Civil Engineer MSc Cenk Kılınç, 
THBB Mechanical Laboratory 

Manager, attended the seminar with 
his presentation titled “Ready Mixed 
Concrete Production - Concrete Ap-

plications.”
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M. Erdal Eren

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin “Dünyanın En Bü-

yük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2021 yılı 

listesinde Türkiye’den 40 firma yer aldı. Böy-

lece Türkiye, olağanüstü şartlara rağmen lis-

tede 78 firmasıyla yer alan Çin’in ve 41 firma 

ile yer alan ABD’nin ardından üçüncü oldu. 

Türkiye’nin dünya müteahhitlik pazarından 

aldığı pay da yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 

M. Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yurt dı-

şındaki başarısını bir kez daha gösterdikle-

rini ifade ederek, “Her geçen gün zorlaşan 

rekabet şartları ve daralan pazar bir tarafa, 

salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz ola-

ğanüstü şartlara rağmen bu yıl da ENR liste-

sinde ilk üçte yer almayı başardık. Bu başarı, 

ülkemize daha güzel günler için güç sağla-

maktadır.” dedi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News 

Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle 

takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki 

faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladı-

ğı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2021 

yılı listesi açıklandı. Türkiye, uluslararası inşaat pazarında 

COVID-19 salgınının etkisinde geçen 2020 yılında yaşanan 

yüzde 11,1’lik daralmaya rağmen listede 40 firma ile yer al-

mayı başardı.

EENR, listenin yer aldığı “Toparlanmaya Giden Yolu Açmak” 

başlıklı bülteninde, listenin en tepesindeki firmaların bile 

zorluklarından kaçamadığı COVID-19 salgınının ortaya çıktı-

ğı 2020 yılında, uluslararası inşaat pazarının bir önceki yıl-

ki 473,1 milyar ABD doları seviyesinden %11’lik daralma ile 

420,4 milyar ABD dolarına gerilediğini kaydetti. Pazarda ya-

şanan bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003 

yılından bu yana yıllık bazda yaşananların en büyüğü oldu-

ğuna ayrıca dikkat çekildi. Bültende, salgınla geçen 1,5 yılın 

ardından birçok uluslararası müteahhitlik firmasının operas-

yonlarını daha esnek hâle getirecek adımlar attığı belirtildi. 

Dünya ekonomisinde büyümeye dönüş beklentileri kapsa-

mında küresel inşaat pazarında ortaya çıkacak fırsatlara da 

işaret edilirken, ekonomiler toparlanırken 

altyapı yatırımlarının pazarı destekleyebile-

ceğine, ancak, uluslararası müteahhitlerin 

bazıları için öngörülemez risklerin hâlen bü-

yük engel oluşturduğuna dikkat çekildi.

Müteahhitlik firmalarının 2020 yılı uluslara-

rası proje gelirlerine göre 2021 yılı listesinde 

ilk 250 firma arasına giren Türk müteahhit-

lerinin sayısı 40 oldu. ENR listesinde, COVID-

19’un gölgesinde daralan uluslararası müte-

ahhitlik pazarında, Türkiye’nin firma sayısı 

ile on yılı aşkın süredir Çin’in ardından koru-

duğu ikinciliğe ABD’nin 41 firma ile yükseldi-

ği dikkat çekti. Uluslararası proje gelirlerine 

göre 2021 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 

giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir 

Türk müteahhitlik firması ilk 30 uluslararası 

Turkey becomes 
the third country 

of the world abroad 
contracting, with 40 

companies 

40 firms from Turkey took place 
on the 2021 list of “Top 250 

International Contractors of the 
World” of ENR, an international 

construction sector magazine. 
Turkey ranked third on the list 
after China with 78 companies 

and the US with 41 companies, in 
spite of the extraordinary circum-

stances. Turkey’s share on the 
world’s contracting market was 

announced as 4,4 percent.

Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte 40 firma ile 
dünya üçüncüsü oldu
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müteahhitlik firması arasında yer aldı. Türk inşaat firmala-

rının elde ettikleri 18,3 milyar ABD doları tutarında gelir ile 

Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sı-

ralamasında sekizinci oldu. Türk firmaların faaliyetleri lider 

pazar Rusya’nın da dâhil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 

milyar ABD doları) ve ardından Orta Doğu (5,9 milyar ABD 

doları) bölgesinde yoğunlaştı. 

TMB Başkanı Eren: “Küresel başarılarımız, ekonomimiz 

için önemli bir kaynak oluşturuyor”

ENR 250 listesi hakkında konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, 

şunları kaydetti: “Bir kez daha müteahhitlik firmalarımızın ve 

teknik müşavirlerimizin yurt dışındaki başarılarının, dünyaca 

ünlü ENR dergisi tarafından tescil edilişini kutluyoruz. Listede, 

bu yıl 40 firmamız yer almaktadır.  Her geçen gün zorlaşan re-

kabet şartları, 2020 yılından başlayarak tüm dünyayı sarsan 

salgın ve daralan pazarın ortaya çıkardığı olağanüstü şartlara 

rağmen firmalarımızın elde ettikleri bu başarı çok önemlidir. 

Firmalarımızın bu performansları neticesinde ülkemiz, Çin 

ve ABD’nin ardından dünya sıralamasında üçüncü olmuştur. 

Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir fir-

ma farkla, geri almak üzere, bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Lis-

tede yer alan 40 firmamızın 34’ünün Birliğimiz üyesi olması 

bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurt dışı mü-

teahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz. Nitekim 

Birliğimiz üyesi 120 firma, Türk müteahhitlerin yurt dışında 

üstlendikleri projelerin %90’ını temsil ediyor. Birliğimiz üyeli-

ği hemen hemen tüm ülkelerde bir referans olarak kabul edi-

liyor. Bu çerçevede, uluslararası projelere imza atmak üzere 

yurt dışına açılmayı hedefleyen diğer meslektaşlarımızı da 

Birliğimiz çatısı altında görmeye ve güç birliğimizi artırmaya 

davet ediyorum. Türk müteahhitler, tüm dünyada işlerini hızlı, 

kaliteli ve güvenilir yapmaları ile tanınıyor. Yaşanan zor sü-

rece rağmen, müteahhitlerimizin olumlu imajı sayesinde he-

deflerimizi tutturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem 

için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük 

altyapı projelerinin hayata geçirilecek olması bize umut ver-

mektedir. Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz 

yurt dışında kısa vadede 20 milyar ABD doları büyüklüğünde 

yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede ise 

yurt dışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi he-

defliyoruz. Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası 

başarıları, hizmet ve mal ihracatımızda da artış ile ekonomi-

mize daha fazla döviz girdisi sağlanması ve Türk iş gücüne 

daha çok istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Kü-

resel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluştu-

ruyor. Bu başarının, ülkemize daha güzel günler için umut ve 

güç sağlamasını diliyoruz.”

ENR’IN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI 
MÜTEAHHİDİ LİSTESİ”NDEKİ

TÜRK FİRMALARI VE KÜRESEL SIRALAMADAKİ YERLERİ

  FİRMA LİSTESİ 2021 2020

1 RÖNESANS 28 23

2 LİMAK 56 61

3 ANT YAPI 57 80

4 YAPI MERKEZİ 68 78

5 ENKA 70 86

6 TEKFEN 80 65

7 ONUR 92 116

8 TAV 101 84

9 NUROL 102 109

10 ESTA 115 129

11 GÜLERMAK 122 124

12 ASLAN 125 **

13 SEMBOL 133 **

14 KUZU 136 142

15 KOLİN 137 94

16 YÜKSEL 144 118

17 ESER 145 158

18 IC İÇTAŞ 151 157

19 ÇALIK 157 171

20 İLK 158 213

21 GAP 162 216

22 POLAT YOL 163 203

23 ALARKO 165 189

24 DEKİNSAN 168 137

25 GÜRBAĞ 181 182

26 TEPE 183 179

27 MAKYOL 185 227

28 METAG 188 180

29 ÜSTAY 198 222

30 YENİGÜN 201 197

31 SUMMA 203 166

32 GAMA 204 212

33 NATA 205 217

34 CENGİZ 206 219

35 MBD 212 229

36 FEKA 215 **

37 IRIS 222 **

38 SMK 223 236

39 STFA 238 218

40 DOĞUŞ 239 165
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 2021 yılı Temsilciler Top-

lantısı ve 29. Dönem Yönetim Kurulunun 2. Toplantısı 13-14 

Eylül 2021 tarihlerinde Amsterdam’da yapıldı. Toplantılara, 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve ERMCO Teknik 

Müdürü - THBB Genel Koordinatörü Aslı Özbora Tarhan ka-

tıldı. Geçtiğimiz yıl ERMCO Başkanlığını 

devreden THBB Başkanı Yavuz Işık’a, 

ERMCO Başkanı Marco Borroni ve ERMCO 

Genel Sekreteri Francesco Biasioli tara-

fından teşekkür plaketi takdim edildi.

13 Eylül 2021 tarihinde yapılan 29. Dönem 

ERMCO Yönetim Kurulunun ikinci toplan-

tısında ERMCO Başkanı Marco Borroni, 

toplantı gündemi ve önceki Yönetim Ku-

rulu kararlarını onaya sundu ve Avrupa 

beton sektöründeki kurumlar hakkında 

bilgiler paylaştı. ERMCO’nun haziran, 

temmuz ve ağustos aylarındaki çalışma-

ları ile ilgili bilgiler veren ERMCO Genel 

Sekreteri Francesco Biasioli, ERMCO’nun 

hesap durumu ve üyeliklerle ilgili güncel 

bilgiler paylaştı.

ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı’nın de-

vamında ERMCO Strateji ve Gelişim Komitesinin (ESD) gün-

deminde yer alan Avrupa Beton Platformunun (ECP) “Adil 

Rekabet Kuralları” kampanyası ile ilgili güncel bilgiler, AB’nin 

mevcut çevreyi daha yüksek sosyal değere sahip daha sürdü-

rülebilir bir çevreye dönüştürmek için tasarladığı bir girişim 

olan “Yeni Avrupa Bauhaus” Projesi, ERMCO Yapı Bilgi Mo-

dellemesi (BIM) Çalışma Grubu ile Döngüsel Ekonomi Çalış-

ma Grubunun son faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda, 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan ERMCO Sür-

dürülebilirlik Komitesi (ESC) toplantısında görüşülen Soluna-

bilir Kristalin Silikayla ilgili Avrupa Parlementosu tarafından 

yeniden düzenlenmesi planlanan mesleki maruziyet sınır 

değeri ve konuyla ilgili NEPSI’nin hazırlamış olduğu durum 

raporu konuları değerlendirildi. 

ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı’nın devamında 28 Haziran 

2021 tarihinde yapılan ERMCO Teknik Komitesi (ETC) top-

lantısında görüşülen uygunluk kriteri, CEN/TC104/SC1/TG10 

Uygunluk Değerlendirme toplantısı, betonun dürabilitesinin 

performansa dayalı olarak belirlenmesi, Beton - Özellikler, 

Performans, İmalat ve Uygunluk Komitesinin CEN/TC104/

SC1/WG1 ve CEN/TC104/SC1/WG1/AHG toplantıları, Beton Ko-

mitesinin 32. CEN/TC 104 ve 36. CEN/TC 

104/SC1 toplantıları değerlendirildi.

14 Eylül 2021 tarihinde yapılan ERMCO 

Temsilciler Toplantısı, “BETON 2030 - 

Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı bir toplantı 

ile başladı. ERMCO Başkanı Marco Borro-

ni ve Hollanda Beton Birliği (VOBN) Baş-

kanı Bernard van der Peijl’in açış konuş-

masıyla başlayan bu toplantıda, Global 

Çimento ve Beton Birliği (GCCA) CEO’su 

Thomas Guillot, Avrupa Çimento Birliği 

(CEMBUREAU) Başkanı Isidoro Miranda, 

BIBM Başkanı Bart van Melick’in söz al-

dığı toplantıda BETONAKKOORD’dan R. 

Dielissen, Lafarge’dan ERMCO Yapı Bilgi 

Modellemesi (BIM) Çalışma Grubu Baş-

kanı Olivier Stéphan, Avrupa Prefabrik 

Beton Endüstrisi Federasyonu (BIBM) 

Genel Sekreteri Alessio Rimoldi birer konuşma yaptı. ERMCO 

Temsilciler Toplantısı’nda, 2020-2021 Faaliyet Raporu’nun ve 

komitelerin faaliyetleri ile ilgili raporlar paylaşıldı ve ERMCO 

2020 İstatistikleri görüşüldü. Bir sonraki ERMCO Temsilciler 

Toplantısı’nın 2022 haziran ayında Avusturya’da yapılmasına 

karar verilmesiyle toplantı sona erdi.

Avrupa Hazır Beton Birliği toplantıları 
Amsterdam’da yapıldı

Meetings of European 
Ready Mixed Concrete 
Organization held in 

Amsterdam         

The Representatives meeting of the 
European Ready Mixed Concrete 

Organization for the year of 2021 and 
the 2nd session of the 29th ERMCO 

Board meeting were held in Amsterdam 
on September 13-14, 2021. On behalf 

of the Turkish Ready Mixed Concrete 
Association, Yavuz Işık, President of 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-
tion (THBB) and Aslı Özbora Tarhan, 

ERMCO Technical Manager and 
THBB General Coordinator, attended 

these meetings.
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Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Yönetim Kurulu 
toplantısı yapıldı

Türkiye Hazır Beton Birliğinin üyesi ve Bölgesel Sistem Ope-

ratörü olduğu İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konse-

yinin (The Concrete Sustainability Council) Yönetim Kurulu 

toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde telekonferans yöntemiy-

le yapıldı. Toplantıda ülkemizi 

THBB Genel Koordinatörü-CSC 

Sekretarya Yöneticisi Aslı Özbo-

ra Tarhan temsil etti.

15 Eylül 2021 tarihinde telekon-

ferans yöntemiyle yapılan CSC 

Yönetim Kurulu toplantısı, CSC 

Başkanı Christian Artelt’in (He-

idelbergCement) konuşmasıyla 

başladı. CSC Başkanı Christian 

Artelt ve CSC Başkan Yardımcısı 

Michael Scharpf’ın (LafargeHol-

cim) CSC’nin yeni Teknik Danış-

manı Leo Dekker’i tanıttığı top-

lantıda, Aslı Özbora Tarhan’ın 

2021 yılında satılan lisans hakları ve gerçekleşen belgelendir-

melerle ilgili bilgi verdi. Christian Artelt ve Michael Scharpf’ın 

2021 yılı bütçesi ile ilgili güncel bilgiler paylaştığı toplantıda, 

Christian Artelt’in 2022 yılı üye aidatları ve 15 Eylül 2021 tari-

hi itibarıyla uygulamaya konan negatif faiz oranları hakkında 

bilgi verdi.

Yönetim konularının görüşülmesiyle devam eden toplantıda 

Christian Artelt ve Ron Peters (Betonhuis-VOBN), 2021 Genel 

Kurul, Bölgesel Sistem Operatörleri ve Belgelendirme Ku-

ruluşları toplantıları hakkında bilgi paylaştı. Christian Artelt 

toplantıda yönetim kurulu üyelerine lisans alımı sürecinde 

gerekli olabilecek ilave özel hizmetler için idari ücretlerin uy-

gulanması konusunda bilgi verdi.

CSC Belgelendirme Sistemi ve diğer gelişmelerin görüşüldü-

ğü toplantıda, Christian Artelt ve Michael Scharpf CO2 mo-

dülü ve deniz agregaları ile ilgili devam eden çalışmalara dair 

bilgi verdi. Andreas Tuan Phan’ın (BTB-CSC) Sürdürülebilir 

Beton Değerlendirme Aracı ile ilgili gelişmeleri paylaşması-

nın ardından Christian Artelt önemli performans gösterge-

leri ve üçüncü taraf onayı konusunda yönetim kurulunu bil-

gilendirdi.

Yeşil bina değerlendirme sistemleriyle uyum konusunun gö-

rüşüldüğü toplantıda Christian Artelt ve Michael Scharpf, 

Amerikan Yeşil Binalar Konseyinin (US Green Building Coun-

cil) sertifika sistemi LEED ile ilgili gelişmeleri aktardı.

CSC İletişim Komitesi çalışmalarının görüşüldüğü toplantı-

da, CSC Sürdürülebilirlik Müdürü ve Koordinatörü Cynthia 

Imesch ve Richard Frost (CRH), 2021-2022 faaliyet önerileri, 

CSC web sitesi ana sayfasına reklam alınması, Wikipedia’ya 

CSC hakkında bilgi girilmesi ve 2021’de yapılan Küresel Be-

ton Zirvesi (Global Concrete Summit) başta olmak üzere gün-

demdeki gelişmeleri aktardı.

Bölgesel sistem operatörlerinin ülkelerindeki gelişmelerle 

ilgili bilgi paylaştığı toplantı, Almanya adına Olaf Aßbrock 

(BTB), Hollanda adına Ron Peters (Betonhuis-VOBN), Belçi-

ka adına Peter de Vylder (FEDBETON) ve Bert De Schrijver 

(FEDBETON),  İtalya adına Marco Borroni (FEDERBETON), 

Türkiye adına Aslı Özbora Tarhan (THBB), Latin Amerika adı-

na ise Cynthia Imesch’in bilgi vermesiyle sona erdi.

Executive Committee 
meeting of the Concrete 
Sustainability Council

Executive Committee meeting of the 
Switzerland-based Concrete Sustain-

ability Council (CSC), in which Turk-
ish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) has acted as a member and 
Regional System Operator, was held 

via teleconference on 15 September 
2021. Aslı Özbora Tarhan, THBB Gen-

eral Coordinator & CSC Secretariat 
Executive, represented Turkey at the 

meeting.
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Geçtiğimiz aylarda Ülkemizin birçok bölgesinde orman yan-

gınları meydanda geldi. Hazır beton sektörü de orman yan-

gınlarının söndürülmesinde araç ve ekipmanıyla sahada yeri-

ni aldı. Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olan Bodrum Beton, 

4 beton pompası, 16 transmikser, 1 tanker, 2 greyder, 2 eks-

kavatör, 1 lastikli kepçe ve 80 personelle orman yangınlarına 

müdahalede bulunarak yangınların söndürülmesine önemli 

bir katkı sağladı.

Orman yangınlarının söndürülmesi için yaptıkları çalışma-

lar hakkında bilgiler veren Bodrum Beton’un Mesul Müdürü 

Selçuk Melek, “Milas ve çevresinde inşaat alanında hizmet 

vermekte olan Bodrum Beton olarak ilçemizde çıkan orman 

yangınlarının söndürülmesi için sahadaydık. Yangınların 

başladığı ilk günden yangınlar kontrol alınıncaya kadar iş 

makinelerimiz ve personelimizle orman yangınlarının söndü-

rülmesi için elimizden gelen tüm 

desteği verdik. Firmamız bu kötü 

günlerde de milletimizin ve bölge 

halkının yanında,  devletimizin 

hizmetinde oldu.” dedi.

Orman yangınların söndürülme-

si için Bodrum Beton’un araç, 

ekipman ve personeliyle sahada 

olduğunu belirten Bodrum Be-

ton Mesul Müdürü Selçuk Melek, 

“Yangınların söndürülmesi ça-

lışmalarına 4 beton pompası, 16 

transmikser, 1 tanker, 2 greyder, 2 

ekskavatör, 1 lastikli 

kepçe ve 80 perso-

nelimizle katıldık. 

Transmikserlerimiz-

le yangın bölgeleri-

ne su taşıdık, beton pompalarımızla da arazöz 

ve itfaiye araçlarına taşınan suyu naklettik. 

Orman yangınlarını söndürmek için beton pom-

palarımızla direkt müdahale ettiğimiz yerler de 

oldu. Ayrıca, greyderlerimiz, ekskavatörlerimiz 

ve kepçelerimiz, yangının önünü kesmek için or-

man açma işlemleri sırasında faaliyet gösterdi.” 

diye konuştu.

Yangınlar kontrol altına alındıktan sonra yetkili-

lerin talimatıyla ekiplerinin bölgeden ayrıldığını 

ifade eden Bodrum Beton Mesul Müdürü Selçuk 

Melek, “Dayanışmanın ön plana çıktığı bu zor 

günlerde, elimizden gelenin fazlasını yapmaya 

çalışan başta bölge halkı, devlet kurumları, özel 

sektör kuruluşları ve personelimize teşekkürü 

borç biliriz.” dedi.

Bodrum Concrete 
takes part in 
the efforts of 

extinguishing the 
forest fires 

Forest fires emerged in many 
parts of our country in recent 

months. The ready mixed concrete 
sector took its place in the field 
in extinguishing the forest fires, 
with its vehicles and equipment. 
Bodrum Concrete, a member of 
Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, provided a significant 
contribution to extinguishing the 

forest fires by responding to them, 
with four concrete pumps, 16 truck 

mixers, one tanker, two graders, 
two excavators, one loader, and 80 

personnel.

Bodrum Beton orman yangınlarının 
söndürülmesi çalışmalarına katıldı
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Geçtiğimiz aylarda Ülkemizin birçok bölgesinde meydana ge-
len orman yangınlarının söndürülmesinde hazır beton sek-
törü, araç ve ekipmanıyla ön saflarda yer aldı. Türkiye Hazır 

Beton Birliği üyesi olan Çağdaş Be-
ton, 42 transmikser, 9 beton pompa-
sı, 4 ekskavatör, 1 adet itfaiye aracı 
ve 200’e ulaşan personelle orman 
yangınlarına müdahalede bulunarak 
yangınların söndürülmesinde önemli 
bir rol üstlendi. 

Orman yangınlarının söndürülmesi 
için yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgiler veren Çağdaş Beton Genel 
Müdürü Sait Gökhan, “Belirli dönem-
lerde bölgede çıkan yangınlara beton 
mikserleri ile su püskürttük. Yol ke-
narlarında yanan alanlara mikserler-
le su boşaltarak soğutma çalışması 
yaptık. Bodrum İçmeler yangınının 
ilk başladığı dakikalarda fabrikamızı 
kapatarak, yangın bölgesine gitmeye 
karar verdik. İçmeler’in üst tarafların-
da evlerin bittiği, ormanın başladığı 
yerlere pompalarımızı kurduk ve yo-

ğun bir şekilde soğutma çalışması yaparak ateşin evlere ulaş-
masını engelledik. Kendimize ait itfaiye araçlarımızla da itfai-
ye ekiplerinin hep yanında olduk. Ateşler çok hızlı bir şekilde 
İçmeler’e doğru ilerlerken, itfaiyenin suyunun bittiği söylendi. 
Hemen orada gelişen bir fikirle pompayı çevirip suyu itfaiyeye 
boşalttık. İtfaiyelerin gidip su doldurup gelmesi, çalışmalarda 
1 buçuk 2 saatin boşa gitmesine sebep oluyordu. Bu durumu 
engellemek için pompalarla sürekli itfaiyelere su taşıyarak it-
faiyelerin durmadan çalışmasını sağladık. Bu sayede yangını 
kısa sürede kontrol altına alarak evlere sıçramasını engelle-
dik.” ifadelerini kullandı.

Bodrum İçmeler’deki yangın söndürme çalışmalarına katıla-
rak o bölgede yanan alevleri kısa sürede söndürdüklerini be-
lirten Sait Gökhan, “Yangının olduğu bölgeye giderek 9 tane 
beton pompamızı o bölgeye kurduk ve itfaiyelere su taşıdık. 
Üst taraflara müdahale edemediğimiz için yangın devam etti 
ama evlere 40-50 metre kala yangını söndürebildik. Yaklaşık 

8 gün boyunca bütün araçlarımızla, köylerdeki evlere ateşin 

sıçramasını engellemek için 2-3 saatlik uykuyla itfaiyelere su 

taşıdık. Ayrıca ateşin büyüyerek yayılmasından kaynaklı Fesle-

ğen ve Kemerköy Termik Santralinde de ekiplerimizi hazır bir 

şekilde bulundurduk.” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında Çağdaş Beton’un tüm araç ve 

ekipmanını seferber ettiğini belirten Sait Gökhan, “42 mikser, 

9 beton pompası, 4 ekskavatör, 1 tane itfaiye aracı ve 200’e 

ulaşan personelimizle yangınlar boyunca sahadaydık. Beton 

pompalarımız ve ekskavatörlerimizle birlikte kamyonetlerimiz 

de sahada aktif olarak çalışıyordu. Kamyonetlerimizin üzerine 

5 tonluk su tankerleri, jenaratör ve su pompaları yerleştirerek 

itfaiye ile büyük kamyonların giremediği yerlerde söndürme 

çalışmaları yaptık.” ifadelerini kullandı.

Mikserlerin yangınlarda kullanılabilmesi için yeni bir çalışma 

içerisinde olduklarını söyleyen Sait Gökhan, “Beton mikserle-

rimiz ortalama 15 - 20 ton su alıyor. Bundan sonra mikserle-

rimize pompa ve su tabancası ekleyerek, bir itfaiye aracı gibi 

yangına müdahale edecek şekilde geliştirmeyi planlıyoruz.” 

ifadelerini kullandı.

Çağdaş Concrete 
responds to the 
forest fires with 

all its vehicles and 
equipment 

The ready mixed concrete sec-
tor took part at the forefront of 

extinguishing the forest fires 
that emerged in many regions of 
our country in the past months, 
with its vehicles and equipment. 
Çağdaş Concrete, a member of 
Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, played an important 
part in extinguishing the for-

est fires by responding with 42 
truck mixers, nine mobil concrete 
pumps, four excavators, one fire 

truck, and 200 staff members.

Çağdaş Beton tüm araç ve ekipmanıyla orman 
yangınlarına müdahale etti
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2021 itibarıyla Türkiye’deki faaliyetlerindeki 54. yılına giren 

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği kamyonların ihraca-

tından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız 

devam ettirirken, kamyon ürün grubunda, Ocak-Haziran 2021 

döneminde pazar liderliğini sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisine 

rağmen, 2019 yılına göre 2020 yılını, sa-

tışlarını yüzde 141 arttırarak, 6.932 adet 

ile tamamlamıştı. 2020 yılını bir kez daha 

Türkiye kamyon pazarının lideri olarak 

tamamlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak-

Haziran 2021 döneminde bu başarısını sür-

dürdü. 

2021’in ilk 6 ay sonuçlarına göre; kamyon 

sektörünü değerlendiren Mercedes-Benz 

Türk, bu süre içerisinde 11.361 adet kam-

yon ve çekici üretirken, bu araçların yüz-

de 56’lık oranla 6.399 adedi ihraç edildi. 

2021’in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 

5.451 adet Mercedes-Benz markalı kamyon 

satışı gerçekleştirildi. Bu veriler ışığında 

Mercedes-Benz Türk, 2020’nin Ocak-Haziran sonuçları ile 

2021 kıyaslandığında Türkiye’nin kamyon ve çekici üretimi, 

iç pazar satışı ve ihracat rakamlarıyla, uzun yıllardır devam 

eden liderliğini sürdürdü. Türkiye’de üretilen her 10 kamyon-

dan 7’si Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken, 

ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inde de Mercedes-Benz 

Türk imzası yer alıyor. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü 

Alper Kurt; “Mart 2020’de etkilerini hissetmeye başladığımız 

pandemiye rağmen, Türkiye iç pazarında kamyon satışlarımı-

zı 2019 yılına göre yüzde 141 arttırıp 6.932 adede ulaşarak, 

bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri olmuştuk. Ocak-

Haziran 2021 arasındaki yılın ilk yarısında kamyon üretimi ve 

ihracatında pandeminin etkisi azaldığını söyleyebiliriz. 2021 

yılının ilk 6 ayında 11.361 adet kamyon üreterek geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 148’lik artış yakaladık. Ocak-Ha-

ziran 2021 arasında 6.399 kamyon ihraç ederek geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 100’lük artışa imza attık. 2021 yılı-

nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.451 adetlik 

satışlarımızla yüzde 165’lik artış yakaladık.” dedi.

Üretim, satış ve ihracat haricinde, satış 

sonrası hizmetler ve AR-GE alanındaki ça-

lışmalardan da bahseden Alper Kurt; “Pan-

demi döneminde müşterilerimize kesintisiz 

hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası 

servis ağımız 7 gün 24 saat hizmet verme-

ye başladı. Hayatın kesintisiz olarak devam 

edebilmesi için sunduğumuz bu hizmetleri 

2021’de de aralıksız sürdürdük. Müşterile-

rimiz tarafından büyük bir memnuniyet ile 

karşılanan bu uygulamamız sayesinde hem 

mevcut iş ortaklarımız ile olan bağlarımızı 

kuvvetlendirdik hem de yeni müşterilere 

daha fazla ulaştık. Mercedes-Benz stan-

dartlarına göre belirlenmiş, test edilmiş ve 

onaylanmış olan TruckParts ürünlerimizi 

de uygun fiyatlarla sunmaya başladık. AR-GE alanındaki so-

rumluluklarımıza her gün yenilerini ekleyerek küresel reka-

betteki konumumuzu güçlendirdik.” dedi. 

Mercedes-Benz Türk 
completes the first six 
months of 2021, with 
achievements in the 
truck product group        

Having started its 54th year in its 
activities in Turkey as of 2021, 

Mercedes-Benz Türk kept contribut-
ing to the economy of the country 

nonstop, with the revenue it obtains 
from the export of the trucks it 

produces in Turkey, while continu-
ing its market leadership in the truck 

product group in the January-June 
2021 period.

Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 
2021’in ilk 6 ayını başarılarla tamamladı
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