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2020 yılında
En çok tercih edilen lider oyuncusu olmayı amaçlıyoruz!

Dünya’da sektörün

Arfen Grup’un verdiği hizmet hakkında bilgi verir misiniz?
     
Grup firmalarımızdan ilki olan; Arfen İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 
‘de dilatasyon profilleri , duvar ve köşe koruma sistemleri , alüminyum 
gövdeli paspas sistemleri , alüminyum süpürgelikler , dekorasyon 
profilleri , ısıl genleşme derz profilleri , büzülme ve genleşme derzleri 
ürünlerinin üretimi , satışı ve bazı büyük projelerde de uygulamasını 
yapmaktayız.
Üretimini yaptığımız profillerin alüminyum kısımlarını diğer grup 
firmamız olan Arfen Alüminyum San. ve Tic. A.Ş ’de , TPE ve PVC 
kısımlarını da Arfen İnşaat bünyesinde bulunan Plastik ekstrüder 
makinalarımızla üretmekteyiz. Özetle; Arfen, tedariğini sağladığı 
tüm ürünlerin üretimini yapan tek firmadır. 
Yine Arfen İnşaat’ın ürün gruplarından olan kauçuk ve çelik imalat-
larımızı da diğer grup firmalarımızdan biri olan Arfen Köprü ve Yapı 
Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ‘de üretmekteyiz.

Kısaca kendinizi bize anlatabilir misiniz?

1978 İstanbul doğumluyum. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Arfen’e başlama yılım olan 
2004 ‘e kadar çeşitli şantiyelerde çalıştım. Satış Mühendisliğinin bugünkü 
kadar bilinmediği dönemde bu işi yapmaya karar vererek Arfen’de 
çalışmaya başladım ve 2004 ‘den beri Arfen ailesinin bir ferdiyim. 

Çorlu Ergene’de buluna  Arfen Alüminyum firmamız , Arfen İnşaat’a malzeme tedariği sağlamanın yanında , seramik giydirme cephe profilleri ,ayarla-
nabilir kapı kasaları , menfez ve güneş kırıcılar , doğrama profilleri , standart profiller , cam baza sistemleri , sigma profiller ve güneş enerji sistem 
profilleri üretimi yapmaktadır.
İzmit Dilovasında bulunan Arfen Köprü firmamız , köprü genleşme derzleri ve elastomer mesnet üretimi yapması ile birlikte sismik izolatör , pot 
(çanak) mesnetler, küresel mesnetler ve ard germe sistemlerinde de uluslararası firmalar ile işbirliği içerisindedir.

Firmanızın kalite politikaları hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Firmamız sürdürülebilirliğini ve sektörde kazandığı güveni kaliteye verdiği önemden almıştır. Kalitenin bittiği yerde sağlıklı sürdürülebilirlikten bahset-
mek zordur. Maalesef Türkiye pazarında haksız rekabet anlayışı her sektörde olduğu gibi yapı malzeme sektöründe de kendisini fazlasıyla hissettirme-
ktedir. Ancak biz firma olarak kaliteden taviz vermeden, müşterilerimize kalitesiz ürünlerin kullanımından sonra doğacak olan problemleri anlatarak  
rekabet ortamını doğru zemine çekme gayretindeyiz ve bu konuda da başarılı olduğumuz kanaatindeyim .Kaliteden taviz vermediğimiz için yurt 
dışındaki güçlü rakip firmalar ile mücadele edebilir pozisyona geldik ve uluslararası bir oyuncu olduk.

Gündeminizde yeni ürün ya da yatırım çalışması oldu mu ya da olacak mı?

Arfen Grup olarak en büyük yatırımlarımızdan biri Arfen Alüminyum’u kurmak oldu. Çok ciddi kalıp yatırımları yaparak yeni ürün gruplarına girdik ve bu ürün 
gruplarının gerek yurt içi , gerekse yurt dışı pazarına sunumunu hızlandırarak alüminyum sektöründe istediğimiz yere gelmeyi hedefliyoruz.
Daha önceden İstanbul Hadımköy’de bulunan Arfen Köprü firmamızı, gelen taleplere cevap verebilecek şekilde daha büyük fabrikaya İzmit Dilovası’na 
taşıdık.
Arfen İnşaat olarak da mevcut ürün gruplarımızda çeşitliliği arttırarak alternatifli ürünler sunmaya devam ediyoruz.
Arfen olarak bizler Türkiye’de birçok yapı malzemesi grubunda ilk üretici olmanın gururunu yaşıyor ve bu özelliğimizi uzun yıllar sürdürmek için gerekli arge 
çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz.

İhracatta güçlü bir firmasınız. Yeni pazarlara girmeyi planlıyor musunuz?

Yaklaşık 45 ülkeye irili ufaklı ihracatımız bulunmakta. Öncelikli hedefimiz , bu ülkelerde çalıştığımız noktalardaki satış rakamlarımızı arttırmak .Bunun yolu da 
teknik ürünler sattığımız için çalıştığımız noktaların teknik donanımını arttırarak bölgelerindeki tüm detayları çözebilecek noktaya getirmektir. Ayrıca 
çalışamadığımız ülkeler ve bölgelerde de pazarlama faaliyetlerini arttırmayı planlıyoruz.


