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2013 yılı inşaat sektörü açısından oldukça hareketli bir 
yıl oldu. İnşaat faaliyetleri çok yoğun olarak devam etti. 
Hizmet verdiğimiz Hazır Beton sektörü Türkiye büyü-
me hızının üstünde bir rakamla % 7,5-10 arasında bü-
yüme sağladı. 2013’te kurulu hazır beton tesislerinin 
sayısı 1000’i aşmış durumdadır.

Yapıchem, 2013 yılını %60 oranında bir büyüme ile 
kapatmıştır. Yeni bir firma olarak bu bize gurur ver-
mektedir. Ne yazık ki katkı üretiminin ana hammade-
leri yurt dışından ithal edilmektedir. 2013’ün üçüncü 
çeyreğinde bu hammaddelere döviz bazında ciddi 
zamlar geldi. Ayrıca 2013 son çeyrekteki döviz değer 
artışları da bunların üstüne ciddi maliyet artışları oluş-
turdu.  Biz de, küresel kimya piyasalarındaki kaynak 
daralmaları ve dövizdeki dalgalanmaların Türkiye en-
düstrisine olumsuz etkilerinin yerel rekabet ortamında 
üstesinden gelebilmek için teknik know-how ve ar-ge 
yatırımlarımıza odaklandık.

2014 yılında politik istikrarsızlık ve öngörülemeyen dö-
viz kurları bizleri etkilemeye devam edecektir. Ancak 
sektörün 2014 yılında da en az 2013 yılı gibi büyüme-
ye devam edeceğini düşünüyorum. Kentsel dönüşüm, 
HES’ler ve diğer büyük projeleri de göz önüne alırsak, 
beton sektörünün hızını kesmeyeceği aşikârdır.

Yerel seçimler, piyasaya para akmasını ve dolayısıy-
la hizmetlerin öne çıkmasını sağlar. Piyasada geçici 
bir canlılık sağlanır. Bunun yanısıra yerel seçimlerde 
sonuç ne olursa olsun, Türkiye’nin ekonomisi belli bir 
noktaya ulaştığı için özellikle inşaat sektöründeki hızı 
genelde ciddi olarak etkilenmez. Sektör Türkiye’nin lo-
komotifi olmaya devam edecektir.

2013 was extremely hectic year in terms of the 
construction sector. Intense construction activities 
were realized. Ready-mixed Concrete sector 
achieved a growth rate of 7,5-10%, which is beyond 
the growth rate of Turkey. Number of established 
ready-mixed concrete plants was more than 1000 
in 2013.   

Yapıchem closed 2013 with a growth rate of 60%. 
As a newly established firm, this figure is a source 
of proud. However, main raw materials of additives 
are imported from foreign countries. Price of these 
raw materials was raised at significant levels during 
third quarter of 2013 due to their foreign currency 
pricing. In addition, increase in exchange rates in 
last quarter of 2013 brought critical cost burdens. 
Therefore, we focused on technical know-how and 
R&D investments to overcome adverse impacts of 
resource shrinkage and exchange rate fluctuations 
on Turkish industry.   

Political instability and unexpected exchange rates 
will continue to influence the sector during 2014. 
However, I believe that, as in 2013, the sector will 
sustain its growing trend in 2014. It is clear that 
when urban transformation, HES and other large-
scale projects are taken into consideration, concrete 
sector will not be decelerated.   

Local elections provide money transfer to the market 
and prominence of services. Temporary vitality is 
enabled in markets during such periods. Besides, 
impetus of the construction sector is not seriously 
affected as the Turkish economy achieved specific 
levels, regardless of the outcome of local elections. 
The sector will sustain its key role in Turkish economy. 

“İnşaat Sektörü, 
Türkiye’nin Lokomotifi 
Olmaya Devam Edecek”

“Construction Sector is to 
Sustain Its Key Role”


