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2014 yılı inşaat sektörü için çok parlak bir yıl olma-
masına karşılık, Yapıchem olarak bütçe hedeflerimize 
çok yaklaşarak % 40‘lık bir büyüme sağlamış bulun-
maktayız. Özellikle kamu yatırımlarındaki duraklama-
lar ve konut stokundaki geçmiş yıllardan gelen biri-
kim, 2014 yılında inşaat sektöründeki büyümenin % 3 
civarlarında kalmasına neden olmuştur. Buna rağmen 
Yapıchem sektöre girdiği günden itibaren istikrarlı 

Although 2014 was not a bright year for the construction 
sector, as Yapıchem, we were able to achieve a 
growth at the rate of 40% by coming very closer to our 
budget goals. Standstills in public investments and the 
accumulation in the housing stock resulting from the 
previous years, in particular, have caused the growth 
of the construction sector to remain around 3% in 2014. 
Despite that, Yapıchem was able to continue its steady 

büyümesine devam etmiştir. Özellikle Yapıchem’in Ür-
Ge ve Ar-Ge birimlerinin, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı 
cevap vermesi ve sunulan çözümlerin etkinliği başarı-
mızın anahtarı olmuştur.

2014 yılında Yapıchem, Yapıfine markalı, çimento ve 
epoksi esaslı tamir ve onarım malzemeleri, su yalıtım 
malzemeleri, yapıştırıcı ve derz dolguları, çimentolu ve 
epoksi esaslı endüstriyel zemin kaplamalarından olu-
şan yapı kimyasalları grubunu da ürün paletine ekle-
yerek entegre bir katkı firması kimliğine kavuşmuştur. 
Bu şekilde müşterilerine, temelden çatıya kadar bir 
yapıda ihtiyaç duyulan tüm yapı kimyasallarını suna-
bilmektedir.

Yapıchem olarak 2014’deki en büyük başarılarımızdan 
biri de çimento sektörüne sunduğumuz katkılarda re-
kabet üstünlüğü yaratarak sektörde aranılan bir marka 
oluşumuzdur. Aynı zamanda, ihracatta 2014 yılında bir 
önceki yıla oranla hem satış miktarını hem de ülke sa-
yısını iki katına çıkarmış bulunmaktayız.

Ekonomik göstergeler ve siyasi beklentiler 2015 yılında 
2014’deki durgunluğun devam edeceğini göstermek-
tedir. Anlaşıldığı kadarıyla kamu yatırımlarındaki du-
raksama devam edecek ve seçim tedirginliği piyasa-
ları olumsuz etkileyebilecektir. Açıklanan resmi rakam-
lara göre genel büyüme % 3,5 olarak ifade edilmiştir. 
Ancak hepimiz biliyoruz ki inşaat sektörü Türkiye’de 
lokomotif sektör olup her zaman genel büyüme oranla-
rının üzerinde seyretmiştir.

Bizim 2015 yılı öngörümüz inşaat sektörü için en az % 5 
büyüme olacağı yönündedir. Bu yapı içinde, Yapıchem 
2015 yılında çimento ve hazır beton sektörlerine maliye-
ti düşük ve performansı yüksek ürünler sunmaya devam 
edecektir. Bunun yanında, satışı distribütörler, bayiler ve 
uygulayıcı bayiler kanalıyla yapılan Yapifine ürün grubu 
için de, 2015 yılında bayilik ağının kurulması ve yapılan-
dırması konusuna ağırlık vereceğiz.  

Bu ürünlerin de katkıları ile 2015 yılında hem sektö-
rü yönlendirmek hem de büyümemizi aynı oranlarda 
sürdürmek istiyoruz.  Yurtdışı pazarlar için de hedefle-
rimiz mevcut pazarımızı korumakla birlikte, bu pazar-
larda yeni müşteriler kazanmak ve aynı zamanda yeni 
ülkeler ile ticarete başlamaktır.

Yerli bir firma olarak, Türk sanayisinin geleceğinin 
ancak güçlü bir Ar-Ge ile kalıcı olacağına inancımız-
dan dolayı, Ar-Ge yatırımlarına çok önem veriyoruz.  
Bu amaçla, 2015 yılında da geçmiş yıllarda olduğu 
gibi dünyadaki sektörel gelişmeleri yakından izliyor 
ve uyguluyor olacağız.

growth since it’s foundation in 2011. Yapıchem’s Product 
Development and R&D departments’ ability to respond 
to customers’ specific needs and demands rapidly and 
efficiently have been the key to our growing success.

Yapıchem has become an integrated admixture company 
in 2014 by adding the building chemicals group 
consisting of Yapıfine branded cement and epoxy-based 
repair materials, water insulation materials, adhesives 
and joint fillers, cementitious and epoxy-based industrial 
floorings to its product range. Thus, Yapichem is able to 
offer its customers a broad range of building chemicals 
needed in a building from the foundation to the roof.

As Yapıchem, one of our greatest accomplishments 
in 2014 was achieving competitive advantage in the 
market of cement additives. Also, this year, our export 
department have increased both of our sales figures and 
number of export countries two-fold compared to the 
previous year.

Economic indicators and political expectations show 
that the standstill in 2014 will continue in 2015 too. Our 
understanding is that, this standstill in public investments 
will continue and the unrest caused by elections may 
affect the markets negatively.  General growth for the 
construction market is indicated as 3.5% according to 
the declared official figures. However, we all know that 
construction is the locomotive sector of Turkey and has 
always raised above the general growth rates.

Our estimation for 2015 is a minimum of 5% growth in 
the construction sector. Within this structure, Yapıchem 
will continue to offer low-cost and high-performance 
products to cement and ready mixed concrete sectors in 
2015. Additionally, in 2015, we will place emphasis to the 
establishment and organization of a nationwide dealer 
and distributor network for Yapifine product group which 
are the industry standard sales channels for this specific 
product group. 

We want to maintain our leadership position in the sector 
and continue our growth at the same rates in 2015.  Our 
goals for the foreign markets is to initiate trade with new 
countries in addition to growing our customer base at our 
current markets.

As a domestic company, we believe that the Turkish 
industry can only thrive with a strong R&D focus, 
therefore, we consider R&D investments a top priority.  
For this purpose, we will continue to closely follow and 
apply the technical know-how and innovations developed 
throughout the world in 2015, as we have been doing in 
the past years.

Bizim 2015 yılı öngörümüz inşaat sektörü için en 
az % 5 büyüme olacağı yönündedir. Bu yapı içinde, 
Yapıchem 2015 yılında çimento ve hazır beton 
sektörlerine maliyeti düşük ve performansı yüksek 
ürünler sunmaya devam edecektir. 

Our estimation for 2015 is a minimum of 5% growth in the 
construction sector. Within this structure, Yapıchem will 
continue to offer low-cost and high-performance products 
to cement and ready mixed concrete sectors in 2015. 
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