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G İ R İ Ş

Gayr� Saf� Yurt İç� Hasıla 2020 yılında, b�r öncek� yıla göre %1.8 arttı.

1. TÜRKİYE EKONOMİSİ & İNŞAAT SEKTÖRÜ

Tü�k'�n yayınladığı Mart 2021  tar�hl� ver�lere göre, 

Öne çıkan 2020 yılı ver�ler�n� özetlemek gerek�rse;

Üret�m yöntem�ne göre Gayr�saf� Yurt İç� Hasıla tahm�n�, 2020 yılının dördüncü
çeyreğ�nde car� f�yatlarla b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %26,2 artarak 1 tr�lyon 524
m�lyar 788 m�lyon TL oldu.

Ekonom�k büyüme, �st�hdam artışı ve f�yat �st�krarı
g�b� hedeflere ulaşab�lmek �ç�n paranın elde
ed�leb�l�rl�ğ�n� ve mal�yet�n� etk�lemeye yönel�k
olarak alınan kararları �fade eder. Uygulanmasından
sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. TCMB
Kanunu'nda, TCMB'n�n temel amacının f�yat
�st�krarını sağlamak olduğu �fade ed�lm�şt�r

Hükümetler�n, �st�hdam, büyüme ve enflasyon g�b�
bel�rl� amaçları gerçekleşt�reb�lmek amacıyla gel�r
toplama, harcama yapma ve borçlanma yöntemler�n�
şek�llend�rmeler�d�r.

2020 yılında %6 üret�m artışı �le 35,8 m�lyon ton ham çel�k üret�m�ne ulaşıldı.
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Para Pol�t�kası Ned�r?

Mal�ye Pol�t�kası Ned�r?

Kaynak : TÜİK

2020 yılında Dünya'yı etk�s� altına alan salgın, b�r çok sektör g�b� İnşaat Sektörünü
de olumsuz anlamda etk�lem�şt�r. İnşaat sektörü, bağlantılı olduğu sektör sayısının
fazlalığı neden�yle salgının etk�s�n� özell�kle 2. çeyrekte sert b�r şek�lde h�ssetm�şt�r.
Ardından, hükümet�n pandem� dönem�nde hayata geç�rd�ğ� kred� destek paketler�,
ger�leyen fa�z oranları ve konut satışlarındak� güçlü artışla üçüncü çeyrekte yüzde
6.4 büyüme kaydetm�şt�r. Ancak, Pandem� dolayısıyla sağlanan destek paketler�n�n
sona ermes� ve kred� fa�zler�nde yaşanan artış son çeyrekte sektöre olumsuz yansımış
olup, İnşaat Sektörü 2020 yılında yüzde 3.5 küçülmüştür.

İnşaat Sektörü 2020 yılında, b�r öncek� yıla göre %3.5 küçüldü.

Euro Bölges� İnşaat harcamalarında daralma dördüncü çeyrekte de devam etm�ş olup, yıl
genel�nde olumsuz b�r performans ortaya çıkmıştır.

2020 yılının �k�nc� çeyreğ�ne düşüşle başlayan �nşaat �st�hdam oranı, 3. çeyrekte artmış
olsa da yılın son çeyreğ�nde tekrardan düşüş trend�ne g�rm�şt�r.

2020 2. çeyrek sonunda artmaya başlayan aylık konut satışları, artan fa�z oranları �le
b�rl�kte 2020 Ağustos ayı �t�bar�yle düşüşe geçm�ş olup, yıl sonuna kadar bu düşüş devam
etm�şt�r.
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Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasıla, 2020 yılı dördüncü
çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne
oranla %5,6'l�k b�r artış gösterd�. 2020 yılı
genel�nde, b�r öncek� yıla göre %1.8 arttı.

Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasıla, 2019'un �lk yarısında
daralma yaşarken, üçüncü ve dördüncü
çeyreğ�nde �se artı değerlere çıkmaya
başlamıştı. 2020 yılının  b�r�nc� çeyreğ�nde b�r
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre artış
göster�rken, 2020 yılının �k�nc� çeyreğ�nde
tekrar düşmes�n�n ardından yılın üçüncü ve
dördüncü çeyreğ�nde  yükseld�.

İnşaat Sektörü'nün Gayr� Saf�  Yurt�ç� Hasıla
�ç�ndek� payı, 2020 yılı b�r�nc� çeyreğ�nde 
 %5,6, �k�nc� çeyrekte %6,6, üçüncü çeyrekte
�se son 3 çeyreğe kıyasla düşüş gösterek %4,8
oldu. 2020 yılı son çeyreğ�nde �se tekrar artışa
geçerek %5.1 sev�yes�ne ulaştı. 

İnşaat sektörü 2019 yılında %8,6 küçülmüştü.
2020 yılında b�r�nc� çeyrekte %1,5, �k�nc�
çeyrekte �se %2,7 oranında küçülme yaşandı.
2020 üçüncü çeyrekte �se %6,4 büyüme, son
çeyrekte �se %12,5 oranında küçülme
gösterm�şt�r. İnşaat şektörü 2020 yılında %3.5
küçülmüştür.
H�zmet sektöründe son çeyrekte %4,6 oranında
artış görüldü. 2020 yılı �t�bar� �le %4,3 azalış
�le kapatmıştır.
Sanay� sektöründe son çeyrekte %10,3 artış,
2020 yılı �t�bar� �le %2 oranında artış
görülmekted�r.
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Kaynak : TÜİK

2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ

İ N Ş A A T  M A L İ Y E T  E N D E K S İ ,  A R A L I K  2 0 2 0

İnşaat mal�yet endeks� (İME), 2020 yılı Aralık
ayında b�r öncek� aya göre %2,68 b�r öncek�
yılın aynı ayına göre %25,02 arttı.

Malzeme endeks� b�r öncek� aya göre %3,74,
�şç�l�k endeks� %0,20 arttı. Ayrıca b�r öncek�
yılın aynı ayına göre malzeme endeks�
%30,34, �şç�l�k endeks� %13,74 arttı.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, b�r öncek� aya
göre %2,74, b�r öncek� yılın aynı ayına göre
%25,09 arttı.

B İ N A  İ N Ş A A T I  M A L İ Y E T  E N D E K S İ ,  A R A L I K  2 0 2 0

Malzeme endeks� b�r öncek� aya göre %3,86,
�şç�l�k endeks� %0,18 arttı. Ayrıca b�r öncek�
yılın aynı ayına göre malzeme endeks�
%30,48, �şç�l�k endeks� %13,96 arttı.
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İnşaat Dem�r� Ortalama F�yatları 2020 yılı başından yıl sonuna kadar kademel� olarak
değer kazanan ve neredeyse h�ç değer kaybı yaşamayan dem�r, �nşaat f�rmalarını en
çok zorlayan mal�yet kalemler�n�n başında gelmekted�r.

Türk�ye’n�n ham çel�k üret�m�n�n, N�san ve Mayıs aylarındak� �st�sna� düşüşün
ardından, Haz�ran ayından �t�baren pandem�n�n kısmen kontrol altına alınması ve
ekonom�k �st�krar tedb�rler� sayes�nde, canlanma eğ�l�m� �çer�s�ne g�rd�ğ� gözlend� ve
2020 yılının tamamında %6 üret�m artışı �le 35,8 m�lyon ton ham çel�k üret�m�ne
ulaşıldı.

Pandem� kaynaklı olarak küresel çapta üret�m kes�nt�ler�n�n olduğu 2020 yılında, en
büyük 15 çel�k üret�c�s� ülke arasında sadece %13,4 �le İran, %11,6 �le V�etnam, %6
�le Türk�ye, %5,2 �le Ç�n ve %2,6 �le Rusya’da üret�m artışı gözlend�. Böylece
Ülkem�z 35,8 m�lyon ton ham çel�k üret�m� �le Almanya’yı ger�de bırakarak,
Avrupa’nın en büyük, dünyanın �se 7. büyük ham çel�k üret�c�s� konumuna yükseld�.

2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ

İ N Ş A A T  D E M İ R İ  F İ Y A T L A R I
2020 yılında Türk�ye’n�n �nşaat malzemeler� �hracatını
ve �hracat pazarlarını Cov�d-19 salgınının etk�ler�
şek�llend�rd�. Yılın �lk çeyreğ�nde yüksek b�r �hracat
performansı gerçekleşt�. İk�nc� çeyrekte salgının
etk�ler�yle �hracat sert b�r şek�lde daraldı. Üçüncü
çeyrekte toparlanma eğ�l�m�ne g�ren �nşaat
malzemeler� sanay�s� �hracat performansı son çeyrekte
�se öneml� b�r artış gösterd�. 2020 yılında �nşaat
malzemeler� �hracatı tüm bu gel�şmeler çerçeves�nde
değer olarak yüzde 1,5 düşerek 21,16 m�lyar dolar
sev�yes�nde gerçekleşt�.
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Dem�r çel�k ürünler�nde ve d�ğer temel �nşaat
malzemeler�nde yaşanan fah�ş f�yat artışları,döv�zde
yaşanan artış, enflasyon ve fa�z parametreler�n�
kapsayan ekonom�k değerlend�rmelerle �zah
ed�lememekted�r. Tek sorun f�yat artışları olmayıp
,dem�r, ç�mento ve beton üret�m�nde dünyada �lk 8
ülke �ç�nde yer almamıza rağmen �ç pazarda malzeme
tedar�k�n�n zorlaşması da büyük b�r sorun hal�ne
gelm�şt�r. ’’

TAHİR TELLİOĞLU
İnşaat Müteahh�tler� Konfederasyonu Genel Başkanı



© 2021 Entegre Proje Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır. 

2. İNŞAAT & MALZEME DEĞERLERİ 2020 / 4

2020 yılı Ek�m ayında ç�mento üret�m ve �ç satışlarda, 2019 yılı Ek�m ayına göre
%31 g�b� büyük oranda artış yaşanmıştır.2020 yılı Ocak-Ek�m dönem�nde ç�mento
üret�m�nde, geçen yılın aynı ayına oranla %24,2’l�k b�r artış yaşanmıştır. Y�ne 2020
yılı �lk 10 ayında büyük b�r artışla üret�len ç�mentonun yaklaşık %22,8’� �hracata
konu olmuştur. 2020 yılı 10 aylık dönemde öncek� yıla göre �ç satışlarda %19,7,
ç�mento �hracatında �se %44,1’l�k artış gerçekleşm�şt�r.

Ç İ M E N T O  S A T I Ş  R A K A M L A R I
"Tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 pandem�s�
sebeb�yle �ç satışlarda yaşadığımız ger�leme devam
ed�yor. Haz�ran ayından �t�baren normal hayata
dönüş ve �nşaat sektöründe yaşanan canlanma �le,
satışların tekrar artacağını tahm�n ed�yoruz.
Bununla b�rl�kte yılın �lk yarısında �hracatta
yaşadığımız artış da devam ed�yor. Gerek �ç
satışlardak� düşüşü durdurmak gerekse �hracattak�
üstünlüğümüzü korumak adına ç�mento sektörünü de
kapsayan ekonom�k önlemler ülkem�z �ç�n önem arz
ed�yor."

Dr. Tamer Saka
TÇMB Başkanı 

2020 yılı Ek�m ayında ç�mento üret�m ve �ç satışlarda, 2019 yılı Ek�m ayına göre
%31 g�b� büyük oranda artış yaşanmıştır.

2020 yılı Ocak-Ek�m dönem�nde ç�mento üret�m�nde, geçen yılın aynı ayına oranla
%24,2’l�k b�r artış yaşanmıştır. Y�ne 2020 yılı �lk 10 ayında büyük b�r artışla
üret�len ç�mentonun yaklaşık %22,8’� �hracata konu olmuştur. 2020 yılı 10 aylık
dönemde öncek� yıla göre �ç satışlarda %19,7, ç�mento �hracatında �se %44,1’l�k
artış gerçekleşm�şt�r. 
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3. SEKTÖREL VERİLER

İ N Ş A A T  S E K T Ö R Ü

G L O B A L  D U R U M
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Euro bölges� �nşaat harcamaları Cov�d-19 salgınının etk�ler� �le �lk çeyrekte yüzde 3,6,
�k�nc� çeyrekte �se yüzde 15,6 küçülmüştü. İşlere ger� dönüş �le b�rl�kte yaz aylarında
daralma yavaşlamaya başlamıştı. Üçüncü çeyrekte �nşaat harcamalarındak� daralma
yüzde 2,9 olmuştu. Ek�m ayında �se �nşaat harcamaları yüzde 1,4 küçülmüştür. Ek�m
ayında konut �nşaat harcamaları yüzde 1,5 düşerken, konut dışı �nşaat harcamaları
yüzde 0,3 azalmıştır.

Tüm sektörlere b�rçok farklı yönden olumsuz etk�de bulunan salgın, olumsuz etk�ler�n�
İnşaat Sektöründe özell�kle �k�nc� çeyrekte göstermeye başlamıştır. Her ne kadar
hükümet�n pandem� dönem�nde hayata geç�rd�ğ� kred� destek paketler�, ger�leyen fa�z
oranları ve konut satışlarındak� artışla b�rl�kte İnşaat Sektörü 2020 yılı üçüncü
çeyreğ�nde yüzde 6.4 büyüme kaydetm�ş olsa da; Pandem� dolayısıyla sağlanan destek
paketler�n�n sona ermes� ve kred� fa�zler�nde yaşanan artış özell�kle yılın son
çeyreğ�nde sektöre olumsuz yansımış ve sektör 2020 yılında yüzde 3.5 küçülmüştür.

ABD’de �nşaat harcamalarında Cov�d-19 salgını etk�ler� yılın �k�nc� çeyreğ�nde kend�n�
gösterm�şt�r. Haz�ran ayı sonunda yıllık �nşaat harcamaları 1,38 tr�lyon dolara
�nm�şt�r. Yılın üçüncü çeyreğ�nde �se �nşaat harcamaları toparlanmaya başlamıştır.
Eylül ayında �nşaat harcamaları 1,42 tr�lyon dolar, Ek�m ayında �se 1,44 tr�lyon dolar
olarak gerçekleşm�şt�r. 

ABD güncellenen ver�lere göre, 2020 yılının son
çeyreğ�nde %2,4 daraldı. 2019 yılının Aralık ayında
45,7 m�lyar USD olan ABD mal ve h�zmet t�caret�
açığı 2020’n�n aynı dönem�nde 68,6 m�lyar USD’ye
yükseld�. Böylel�kle, ABD 2020 yılında 678,8 m�lyar
USD (GSYH’n�n %3,2’s�) mal ve h�zmet açığı verm�ş
oldu.
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İnşaat Malzemeler� Sanay� B�leş�k Endeks� 2020 yılı �lk yarısında Cov�d-19 salgını �le
öneml� ölçüde ger�lem�ş, yılın �k�nc� yarısında �se kuvvetl� b�r toparlanma
gösterm�şt�r. 2020 Yıl sonunu, b�r öncek� yıl sonuna göre sınırlı da olsa yukarıda
kapatmıştır. 2021 yılına da görecel� olarak artan güven ve beklent�ler �le g�r�lm�şt�r.

3. SEKTÖREL VERİLER

T Ü R K İ Y E ' D E  N E L E R  O L D U ?

S E K T Ö R E L  E T K İ L E R

İnşaat sektörü; yoğun �şgücü kullanımı, sosyo-
ekonom�k refah düzey�ne olan katkısı ve yüzlerce çeş�t
mal-h�zmet üret�m�yle doğrudan bağlantılı olması
sebeb�yle ekonom�k yapı �çer�s�nde öneml� b�r yere
sah�pt�r. Ayrıca yarattığı katma değer ve �st�hdam
açısından ülke ekonom�ler�n�n lokomot�f�
konumundadır. 2020 yılı özel�nde �se; yaşanan kr�z ve
salgınlardan büyük oranda etk�lenen sektörler arasında
yer almaktadır. 
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2020 yılı Mart ayında Cov�d-19 salgını �le başlayan ve tüm sektörler� olumsuz
etk�leyen süreç, etk�s�n� �st�hdam oranlarında da gösterm�şt�r. İnşaat sektörü
�st�hdam oranları özell�kle 2. çeyrekte c�dd� şek�lde düşmüştür. Normalleşme sürec�
�le b�rl�kte �nşaat sektörü �st�hdam oranları toparlanarak 3. çeyrekte artış yaşamış
olsa da, yılın son çeyreğ� �t�bar�yle düşüş trend�ne g�rm�şt�r.
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Kaynak : Türkiye Hazır Beton Birliği 

Hazır Beton Endeksi

Hazır Beton Endeks� Aralık Ayı Raporu’ndak� bütün endekslerde geçen yıla kıyasla
olumlu b�r tablo söz konusudur. Güven Endeks� hâlen negat�f tarafta olmasına
rağmen öncek� yıla kıyasla en fazla yükselen endeks olarak görünmekted�r. Faal�yet
Endeks� aralık ayında, hem öncek� yıla kıyasla artış gösterm�ş, hem de en yüksek
endeks olarak yılı kapatmıştır.
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Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat sektörü güven endeks� b�r öncek� ayda 79,0
�ken, Aralık ayında %7,2 oranında azalarak 73,3 değer�n� aldı. İnşaat sektöründe b�r
öncek� aya göre, alınan kayıtlı s�par�şler�n mevcut düzey� alt endeks�  %9,5 azalarak
56,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� alt endeks� �se
%5,7 azalarak 90,0 değer�n� aldı.

"Fa�z �nd�r�mler� �le b�rl�kte normalleşme adımlarının
hızlandığı haz�ran ayından �t�baren başlayan rüzgârın
�nşaat sektörü açısından hâlen d�nmem�ş olduğu, bu
durum sektörün yelkenler�n� ş�ş�rmes�ne �mkân
tanımaktadır Yılın son çeyreğ�nde bu etk�n�n azalmış
olduğu görülmekle b�rl�kte �nşaat yılı poz�t�f tarafta
kapatmıştır."

YAVUZ IŞIK
THBB Yönet�m Kurulu Başkanı 

İnşaat sektöründe Aralık ayında g�r�ş�mler�n %27,4'ü faal�yetler� kısıtlayan herhang�
b�r faktörün olmadığını, %72,6'sı �se faal�yetler�n� kısıtlayan en az b�r temel faktör
bulunduğunu bel�rtt�. İnşaat sektöründe faal�yetler� kısıtlayan temel faktörlerden;
"f�nansman sorunları" Kasım ayında %42,7 �ken Aralık ayında %41,2, "talep
yeters�zl�ğ�" Kasım ayında %34,2 �ken Aralık ayında %37,2 ve "d�ğer faktörler"
Kasım ayında %15,3 �ken Aralık ayında %23,1 oldu.
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G A Y R İ M E N K U L  S E K T Ö R Ü
Ülkem�zde �nşaat sektörünün büyük b�r yüzdes�n� oluşturan konut �nşaatları,
sağladığı �st�hdam ve yarattığı çarpan etk�s� �le sektör gel�ş�m� �ç�n öneml� katkılar
sunmaktadır. Konut satışları 2020 yılının son çeyreğ�nde düşüş yaşasa da b�r öncek�
yıla göre %11,2 artarak 1 m�lyon 499 b�n 316 oldu.

Türk�ye'dek� konutların gözlemleneb�len özell�kler�n�n zaman �ç�nde kontrol ed�lerek
kal�te etk�s�nden arındırılmış f�yat değ�ş�mler�n� �zlemek amacıyla hesaplanan KFE
(2017=100), Kasım 2020'de b�r öncek� aya göre yüzde 1,5 artarak 152,2 sev�yes�nde
gerçekleşt�.
Konut F�yat Endeks�, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30, aynı dönemde reel olarak
yüzde 14 artış kaydett�. 

Konut satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 b�n 98
konut satışı ve %17,7 pay �le �lk sırayı aldı. İstanbul'u,
157 b�n 95 konut satışı ve %10,5 pay �le Ankara, 93
b�n 457 konut satışı ve %6,2 pay �le İzm�r �zled�. En az
satış �se 192 konut �le Ardahan'da oldu.



© 2021 Entegre Proje Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır. 

4. DEĞERLENDİRME

Aşılama sürec�n�n başarısı ve buna bağlı olarak salgının alacağı sey�r
bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır.

B E L İ R S İ Z

Aşılamanın başlamasıyla Dünya ekonom�s�nde başlayan �y�mser havanın �nşaat
sektörünü de olumlu etk�lemes� beklenmekted�r. 

Pandem� dolayısıyla sağlanan destek paketler�n�n sona ermes�, Merkez
Bankası’nın 2021’�n öneml� b�r bölümünde yüksek pol�t�ka fa�z� uygulayacağı
öngörüsü ve kred� fa�zler�nde beklenen yüksek seyr�n sektörün 2021 yılı
performansına olumsuz yansıması beklenmekted�r.

Aşıların bağışıklık kazandırmaya başlaması ve günlük vaka sayılarının düşüşe
geçmes� �le b�rl�kte �kt�sad� faal�yetlere dönüş ve de sınırlamaların
kaldırılmasının İnşaat Sektörüne olumlu yansıması beklenmekted�r.
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2020 yılı üçüncü çeyreğ�nde sek�z çeyrek sonra büyüyen �nşaat sektörü, son
çeyrekte öneml� ölçüde küçülmüştür. Bu gel�şmeler çerçeves�nde �nşaat sektörü,
Cov�d-19 salgınının başladığı 2020’y� yüzde 3,5 küçülme �le kapatmıştır.

Kapsamlı teşv�k paketler�n�n açıklanmasıyla başlayan toparlanma sürec�ne, yılın
son çeyreğ�nde artan vakalarla beraber ortaya çıkan mutasyonlu v�rüs end�şes�
eşl�k etm�şt�r. Vaka sayılarında dalgalanma devam etmekted�r. Pandem�n�n
�lerley�ş� ve de olası yen� tedb�rler bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır.

O L U M L U

O L U M S U Z

F�nansman mal�yetler�ndek� artış, yükselen �nşaat mal�yetler� ve taleptek�
dalgalanmalar İnşaat Sektörünün 2021 yılı performansı �ç�n bel�rs�z b�r ortam
oluşturmaktadır.

2020 yılında açıklanan destek paketler� ve düşük kred� fa�zler� sektöre özell�kle
3. çeyrekte olumlu yansımış olup, İnşaat Sektörü uzun b�r aradan sonra büyüme
trend� gösterm�şt�r.

İnşaat Sektörü Türk�ye’n�n lokomot�f sektörler�nden b�r� olmaya devam etmekte
olup, ekonom�k ve sosyal anlamda yüksek potans�yel �çermekted�r. Dolayısı �le 
 sektörle �lg�l� d�nam�k yapı devam ett�kçe orta vadede eğ�l�m�n büyüme yönünde
olması beklenmekted�r.



5.CONCLUSION & FUTURE PROJECTIONS

© 2021 Entegre Proje Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır. 

H A Z I R L A Y A N L A R

5. REFERANSLAR

R E F E R A N S L A R

Bu rapor, halka açık olarak sunulan doküman, �stek ve açıklamaların doğru olduğu varsayımı üzer�ne hazırlanmıştır.
Raporda yer alan açıklamalar, ek�b�m�z�n b�lg� ve deney�mler� temel�nde hazırlanmış, profesyonel ahlak kuralları
çerçeves�nde, tarafsız ve nesneld�r. Entegre, bu raporda yer alan b�lg�ler doğrultusunda alınmış herhang� b�r karar ve
yürütmeden sorumlu değ�ld�r. Entegre ve çalışanları, herhang� b�r malzeme ve/veya k�ş�sel bağlantı, menfaat ya da fayda
sah�b� değ�ld�r.

S O R U M L U L U K  R E D D İ

MERT ERŞAN
İnşaat Mühend�s�, MSc.

Türk�ye İstat�st�k Enst�tüsü (TÜİK)

Türk�ye İnşaat Malzemes� Sanay�c�ler� Derneğ� (İMSAD)

Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası (İNTES)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı

T.C. T�caret Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı

T.C. Dış İşler� Bakanlığı

T.C. Merkez Bankası

Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ�

Türk�ye Müteahh�tler B�rl�ğ�

Dünya Bankası (World Bank)

BBVA

Kardem�r

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ�

DEİK

Eurostat

ABD Nüfus Sayım Bürosu

GYODER

Türk�ye Ç�mento Müstahs�ller� B�rl�ğ�

Delo�tte

KPMG

mert.ersan@epy.com.tr

2020 / 4

ESRA ÇİÇEK
İnşaat Mühend�s�, BSc.


