
1999 yılından beri süregelen hizmet mücadelemizde, aylık haber 
bültenimiz ile siz sevgili müşterilerimiz ve dostlarımızla iletişimimizi 
güçlendirmek, kendimizi daha iyi anlatmak  ve sektörden haberler vermek 
amacıyla aylık Bülten uygulamamıza başlamış bulunuyoruz. 
 
Bu vesile ile siz değerli dostlarımızı ve sektöre hizmet eden tüm 
mühendis, mimar ve profesyonel yöneticilerimizi saygı ile selamlıyoruz. 
Bu bülten ile amacımız bazen yurt dışı müteahhitlerden haberler, bazen 
yeni çıkan bir ürün ve uygulama hakkında  bilgilendirme okuyucu köşesi 
yardımı ile  sizlere  söz hakkı  vererek görüşlerinizi büyük kitlelere 
ulaştırmanıza yardımcı olmaktır. 
 
Bizlere her türlü görüş ve önerilerinizi bulten@arfen.com mail adresi ve 
0212 485 16 15  nolu telefonumuzdan ulaştırabilirsiniz.. 
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 Gap inşaat 
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tercih etti. Sayfa 1 

 Niye Isıl Genleşme derzi 
kullanayım ki? Sayfa 2 

 Arfen Alüminyum 
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Sürekli yeni yatırım ve geliştirmeler ile  yüksek kalite 
standartları ile üretilen Arfen dilatasyon profilleri, Arfen 
Köprü genleşme profilleri ve mesnetleri, Arfen dekorasyon 
profilleri, Viny duvar ve köşe koruma sistemleri, Flymat 
paspas sistemleri, Hydroflex dilatasyon ve pah bantları ile 
yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bununla 
birlikte, makine ve teçhizat donanımlarının yüksek oluşu 
sayesinde farklı sektörlerin  ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir. Sadece yurt içinde değil 30 ülkede sayısız 
projelere imza atılmıştır. Arfen çatısı altında üretilen 
ürünler  uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılmaktadır 
Arfen`in kalite anlayışında güvenlik görevlisinden en üst 

HABER BÜ LTENİ  

AR-GE DEPARTMANIMIZ FAALİYETLERİNE BAŞLADI 

seviyedeki yöneticisine kadar herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Kusursuzluk ve kalitede 
mükemmellik ile birlikte sağlanan müşteri memnuniyeti en önemli hedefimizdir. Bu bilgiler ışığında 
sektörde müşterilerimize hizmet verirken kaliteyi ve çözüm üretkenliğimizi her daim arttırmak adına AR-
GE bölümümüzü kurduk. Sektöre yön veren yeni ürünler geliştirmek işimizin odak noktasındadır.  

Mart ayı içinde bir çok yeni projenin ve özellikle plak beton uygulamalarının sıkça yapıldığı Endüstriyel 

tesis liman ve havalimanı gibi projelerin tercih ettiği slab joint kullanımı konusunda Türkmenistan Liman 

projeside bu çağdaş ve ekonomik ürünün kullanımını tercih etti. Çatlak kontrol derzi kullanımı sayesinde 

daha az  kısmi daralma derzi ihtiyacı oluşup dolayısıyla daha az yerinde kesim gerektiren ve hatta doğ-

ru kullanılırsa  ilave hiçbir kesim gerektirmeyen bu sistemler hakkında yeni sayılarımızda daha ayrıntılı 

bilgilendirme yapacağız. Şu kadarını  söyleyelim yapılan hesaplamalarda binlerce metreye ulaşan ve  

beton dökümü sonrası hemen kesilemediği için kontrolsüz çatlaklara ve hasara  sebep olan eski uygula-

malara göre sadece % 10 u miktarınca kullanılan slab joint çatlak kontrol derzleri projelerin ihtiyacını 

büyük oranda görmekte ve beton büzülmeye başladıktan hemen sonra  oluşan  kuvvetler ile  sistem 

çalışmaya  başlamaktadır. 

GAP İNŞAAT, 
TÜRKMENİSTAN LİMAN 
PROJESİNDE SLAB JOINT 
ÇATLAK KONTROL 
DERZLERİNİ TERCİH ETTİ... 

http://arfen.com/default.asp?LanguageID=1
http://www.arfen.com/Dekorasyon-Aluminyum-Supurgelikler.asp?LanguageID=1&cid=3&id=1611


HYDROFLEX120 Pah bandı, polyester file veya keçe ve TPE (termoplastik elastomer)‘den 
mamul olup yapısal (soğuk) derzlerin yalıtımı ile ıslak zeminlerde en kritik noktalar olan 
köşelerin yalıtımında kullanılmaktadır. HYDROFLEX120 tüm sürme izolasyonlarla uyumlu su 
yalıtım bandıdır. 
 
Hydroflex pah bantlarının kullanım alanları; 
Banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda, Perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde, Su 

Yapılarında (Atıksu Arıtma, İçme suyu, Su depoları, Havuzlar ) Betonarme çatı derelerinin 

birleşim yerlerinde, Teras ve parapetlerde, Çatı bitişlerinde kullanılır. 

 

Hydroflex pah bantlarının avantajları ise şöyle; 

Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu olduğu için ekstra özel bir yapıştırıcı 

gerektirmez. Uygulaması kolaydır. Yüksek elastikiyete sahiptir. %100 sızdırmazlık sağlar. Çoğu 

kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ozon ve UV’ye dayanımı iyidir. Geniş sıcaklı aralığında yüksek 

performans (-40 ,+90 °C). 

NEDEN ISIL GENLEŞME DERZLERİ KULLANAYIM Kİ? 
derzi sadece seramikte bırakılıp alt yapıda 

yapılmaz. Bu genelde seramik altında 

uygulanan şapın seramiğe göre daha az 

genleşme derzi gereksinimi olduğu için yapılan 

bir uygulamadır.  

Bu derzleri oluşturmak için ASTM C 920’ye 

göre silikon , polyüretan , polysulfit mastikler 

kullanılabileceği gibi profosyonel olarak 

fabrikalarda üretilmiş plastik, neopren (mazota, 

yağa dayanıklı), epdm ve tpu elastomer fitilli 

paslanmaz ve aluminyum ayaklı genleşme 

derzleri de kullanılabilir. 

Mastik uygulamalarının saha koşullarında tozlu 

ortamlarda ve nispeten daha niteliksiz 

personeller ile yapılması sebebiyle , üretimin 

Pazarlama Müdürümüz Ersen Kutlu’ya 

‘Neden ısıl genleşme derzi 

kullanmalıyız?’ diye sorduk.  İşte yanıtı ; 

 

Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde 

geniş alanlarda yapılan uygulamalarda ve 

kolon, duvar ve tesisat borusu gibi seramik 

kaplaması ile çakışan bölgelerde 

kullanılması zorunlu olan bir yapı 

elemanıdır. Ayrıca alt dolgu malzemesinin 

değiştiği yani farklı yapıdaki taşıyıcı 

sistemlerle birleştiği noktalarda da (çelik 

merdiven + betonarme döşeme birleşimi 

v.b.) kullanılması gerekmektedir. 3,66 mt 

genişlikten daha küçük boyutlara sahip oda 

ve koridorlarda ısıl genleşme 

derzi kullanılmasına gerek 

yoktur.   

Eğer ısıl genleşme derzi 

mevcut bina genleşme derzi 

yada izolasyon derzi gibi bir 

nokta ile çakışırsa bunlardan 

mutlak değerce büyük olanını 

yapmak (bina dilatasyonu) 

yeterli olacaktır. Seramik , 

porselen , taş , camsı 

seramikler , beton ve mermer 

karolar , birleşmelerinden 

doğan doğal hareketleri 

sönümlemek için ısıl genleşme 

derzi gerektirirler. Her tür 

nem , su veya sıcaklık farkı, 

kaplamalarda genleşme ve 

büzüşmeye sebep olurlar. Tüm 

karolar kuruma ve soğuma ile büzülürler. 

Ayrıca dinamik yapısal yükler karo 

uygulamalarının titreşimine ve hareketine 

sebep olurlar. 

Isıl genleşme derzi genelde karo 

uygulamaları ve şap üzerinde devam eder. 

Çatlak kontrol derzleri ya kesilerek yada şap 

dökülmesi sırasında bırakılarak oluşturulur. 

İnce granit seramik ve seramik 

uygulamalarında bu tür seramik ve 

granitlerin cinsine özgü olarak , genleşme 

HYDROFLEX PAH BANTLARI NERDE KULLANILIR? 

her aşamasının kontrol edildiği fabrikasyon 

derzlere göre başarısı daha düşüktür. 

Çünkü bu sistemlerde neopren, epdm 

fitiller basınç altında özel yapıştırıcılar ve 

yüzey işlemleri ile paslanmaz ve 

alüminyum profillere uygulanmakta ve test 

edilmektedirler. Ayrıca çeşitli iklim koşulları 

için farklı elastik derzler kullanılırlar. Gece, 

gündüz, yaz ve kış ısı farkının çok olduğu 

alanlarda neopren fitiller önerilirler. 

Seramik uygulamalarında genleşme derzi 

uygulamazsanız birçok problem ile karşı 

karşıya gelebilirsiniz. Eğer projede yeterli 

doküman yoksa EJ 171 gereksinimleri 

takip edilip uygulanmalıdır. Seramik ve 

granit uygulamaları her gün,  

genleşme, büzüşme, 

dinamik hareket döngülerine 

maruz kalırlar bu yüzden 

derz dizaynı, kaplamaların 

ömrü için çok önemlidir. 

Karo seramik, granit yada 

mermer uygulamalarında 

genleşme derzi 

kullanılmazsa genleşme ve 

büzülme döngüsü sebebiyle 

oluşan iç gerilmeler birçok 

probleme sebep olabilir. 

Eğer seramik ve granit 

kaplamalar çok iyi 

yapıştırılmış ise apaçık 

şekilde kaplamalarda 

çatlamalar meydana gelir. 

Çok iyi yapıştırılmamış ise 

bu hareketler kaplamaları 

(seramik veya granit) belirli bölgelerde 

şişirme şeklinde betonarmeden yada 

şaptan ayırarak kendisini gösterir. İç ve dış 

alanlardaki oluşan bu çatlaklar nem 

transferine ve buda ilave zararlara sebep 

olur. Uygulamacılar bu durumla 

karşılaştığında genelde birçok sebep 

saysalar da en sık ve genel olan sorun ısıl 

genleşme derzi kullanılmamasının 

oluşturduğu bu tür uygulamalardır.  



Yurtiçi ve yurtdışı pazarda 

alüminyumun yeri nedir? 

Alüminyum Dünyada en çok 
bulunan metallerden olup doğada 
genellikle boksit cevheri halinde 
bulunur ve oksidasyona karşı 
üstün direnci ile tanınır. 
Endüstrinin pek çok alanında 
milyonlarca farklı ürünün 
yapımında kullanılmakta olup 
dünya ekonomisi içinde çok önemli 
bir yeri vardır. Alüminyumdan 
üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve 

havacılık sanayii için 
vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek 
dayanım özellikleri gerektiren 
taşımacılık ve inşaat sanayiinde 
geniş kullanım alanı bulur. 
Yerkabuğunda bol miktarda (%7,5-
8,1) bulunmasına rağmen serbest 
halde çok nadir bulunur ve bu 
nedenle bir zamanlar altından bile 
daha kıymetli görülmüştür. 

Arfen alüminyum sektöre ne 

zaman başladı? 

Arfen Alüminyum A.Ş.grubumuzun 

bu konudaki 18 yıllık deneyimine 

dayanarak 2016 yılında üretime  

başlamıştır. Şu an tesisimizde son 

teknolojiye sahip 7 inch bir 

extrüzyon presimiz, Kalıphane ve 

Boyahane bölümlerimiz mevcut 

olup en kısa zamanda yine 

teknolojisi son derece yüksek 

eloksal tesisimiz gerekli izinler 

sonrası devreye alınacaktır. 

Üretim kapasiteniz nedir?  

Yıllık 5000 ton  alüminyum profil 

üretim kapasitesine sahip 

tesisimizde TSE,ISO ve 

QUALITYCOAT  belgelerine sahip 

olarak   son teknoloji ile çalışan ve 

ülkemizde sadece iki adet bulunan 

8,5 metre uzunluğa kadar boya 

yapılabilen yıllık 3000  ton  

kapasitesi  olan elektrostatik boya 

tesisimizle de sektöre hizmet 

etmeye devam ediyoruz. Tüm 

kalıplarımızı, bu konuda uzun yıllar 

deneyime sahip uzman ekibimizle 

kendi fabrikamızda yapıyoruz. 

Ekstrüzyon işine yabancı bir firma 

değiliz. Yaklaşık on yıldır plastik 

ekstrüzyon konusunda da hem 

grup şirketlerine ve hem de diğer 

müşterilerimize hizmet ediyoruz. 

Yine plastik kalıplarımızı da kendi 

bünyemizde yapıyoruz. 

Alüminyumun ticari olarak 
üretiminin tarihi 100 yıldan biraz 
fazladır.  
 
Şu an itibariyle ürün gamınızda 

ne gibi profil sistemleri 

mevcuttur? 

Firmamız   şu an  Endüstriyel 

profiller, Standart profiller, Sigma 

Profilleri, Soğutucu profilleri, 

Giydirme Cephe alt  taşıyıcı 

profilleri, Dilatasyon ve 

dekorasyon profilleri, Güneş 

Enerjisi profilleri, Güneş Kırıcılar, 

Ayarlanabilir kapı Kasa profilleri 

ve çeşitli standart doğrama 

profilleri (C60  serisi, Aldoks serisi  

v.b .) üretmektedir. 

 

ARFEN ALÜMİNYUM SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ 

Grup Şirketlerimizden Arfen Köprü’nün 
Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Kara 
ile sektör hakkında görüştük. Aynı 
zamanda Yurtiçi ve yurtdışında kısa 
sürede hızlı bir ivme yakaladıklarını 
vurgulayan Mehmet Kara alacakları 
belgeler ile yola devam edeceklerini 
açıkladı.  

Faaliyet gösterdiğiniz sektörü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

Sektörde yıl başı itibarı ile bir durgunluk 
söz konusu ancak bahar ile birlikte işlerin 
açılacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz. 
Köprü teknik malzemeleri olarak  hizmet 
vermekteyiz ve müşterilerimize teknik 
detaylar, test imkanları olarak her türlü 
desteği vermeye çalışıyoruz. 

Su an hangi projeyle meşgulsünüz? 
Yakın zamanda yeni projeleriniz var 
mıdır? 

Şu anda Bursa -Balıkesir otoyolu  köprü 
genleşme derzleri  ve Ilısu barajı 
Hasankeyf viyadükleri  Φ850 mm ve Φ750 
mm elastomerik mesnetlerinin üretimine 
yoğunlaşmış bulunuyoruz. 

En son hangi fuara katıldınız ve fuar 
sizin için nasıl geçti? 

Bir çok fuara katılıyoruz , en son Romanya inşaat 
fuarına katıldık. Yurt içinde olduğu kadar , yurt 
dışında da etkin ve aktif bir firma olma hedefi ile 
ilerliyoruz.  

Devam eden süreçte hedefleriniz nelerdir? 

Uluslar arası kalite belgeleri üzerine çalışıyoruz. 
Bu belgeler ile çok daha kaliteli ürünler ile 
müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz 

ARFEN KÖPRÜ BELGELENDİRMEYE HIZ VERDİ... 

‘Alüminyum 

üretimimiz 

sektörün 

ihtiyaçlarını 

karşılamaya 

devam 

ediyor…’ 

Gelecek hedefleriniz 

nelerdir? 

Sistem serileri ve 

kullanışlı ve yaratıcı 

detaylar üzerinden 

alüminyum profil üretimi 

ve bu detayların çeşitli 

sektörlere sunulması ile  

sektörde majör bir üretici 

olmayı hedefliyoruz.. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Boksit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n


Adana’daki şantiyemizden 
Kübra Doğan ile görüştük.  
Şantiye şartları ele alındığında, 
şantiyede kadın olmanın 
zorluğunun yanında bir çok anı 
da biriktirmiş Kübra Hanım. 
İşte bunlardan biri bu ayki 
sayımızda karşınızda.  
 
Dış cephede dilatasyon profili 
montajı yapıyoruz. Normal 
şartlarda imalat yaptığımız 
bölgelerde cephe ya 180 
derecedir ya da 90 derecedir. 
Şefler bana bir bölge gösterdi 
ve açısı 73 derece. Burada 
dilatasyon bandı ve profili 
imalatı yapmamızı istediler. 
Ben üzerinde çalıştım ve bir 
yapım yöntemi hazırladım. 
Ustaya anlatıyorum ama 
yerinde de göstermem 
gerekiyor. Belirtilen bölge 
yerden 30 m yukarıda ve 
sepetli vinç ile çalışma 
yapılması gerekiyor. Ben de 

usta ile birlikte sepete 
çıktım ve 30 m cephe 
boyunca nasıl yapması 
gerektiğini elime spatulayı 
ve bandı alıp gösterdim. 
İşimiz bitince aşağı inerken 
aşağıda bir kalabalık 
gördüm. Ana firmadan 
şefler vs. birçok kişi orada. 
Aralarında şöyle bir 
konuşma geçiyor ‘bu kız 
orada ne yapıyor?’ . Galiba 
hayatlarında ilk defa bir 
kadının sepete çıkıp iş tarif 
ettiğini görmüş olmalılar ki 
bayağı şaşkınlardı. Ben ise 
sanki sürekli yaptığım bir 
işmiş gibi gayet rahat bir 
şekilde bir yandan emniyet 
kemerimi çıkarıp bir yandan 
cephedeki problemleri 
şeflere anlattım. Ama tabi 
sepetin içerisindeyken 
yaşadığım korkuyu sadece 
ben biliyorum ve şu an artık 
sizde biliyorsunuz. :) 

Kübra DOĞAN 

www.a r f en .com  

ARFEN İNŞAAT 
TAAHHÜT 
SANAYİ ve 
TİCARET A.Ş. 
 
Merkez (Fabrika) 
Atatürk San. Bölgesi 
Ömerli Mah. 
Hakkı İleri Cad. 
Gülce Sk. No: 22 
Hadımköy 
Arnavutköy / 
İSTANBUL 
 
T:+90 212 485 16 15 
F:+90 212 485 16 77 
 
İZMİR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
+90 232 459 72 71 
 
ANKARA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
+90 312 286 00 06 

ŞANTİYE ANILARI KÖŞEMİZ 

Firmamız 2001 yılında 
bir aile şirketi olarak 
kurulmuş olup,  geçen 
süre içerisinde 
Kurumsal bir firma 
haline gelmiştir. Yapı, 
Dekorasyon  ve 
İzolasyon 
çözümlemelerini 16 
yıllık tecrübe ile 
profesyonel bir 
şekilde 
gerçekleştirmedir.  

BAYİLERİMİZDEN HABERLER 

bulten@arfen.com 

ŞUBELERDEN GELEN HABERLER 
ARFEN İzmir Şube 
olarak 17 Eylül 2007 
yılında Yenişehir-
İZMİR adresinde Ege 
Bölge olarak 
müşterilerimize hizmet 
vermeye başladık. Bu 
10 yılı aşkın süre 
içerisinde, Ülkemiz ile 
birlikte Firmamızın da 
büyümesine her geçen 
gün şahit olduk. 
ARFEN ''Çözüm 

Kurulduğu tarihten bu yana gelişmekte olan Dünyaya en iyi şekilde 
ayak uyduran firmamız, mevcut müşteri portföyünü göz önünde 
bulundurarak ürettiği çözümlemeler ile Alanya’da sektörün başında 
gelmektedir. Bünyesinde ülkemizin konusunda uzman markalarının 
bayiliklerini (Ondulıne, Lafarge Dalsan , Basf  Yapı Kimyasalları, 
Arfen, Teka, Agt, Yıldız Entegre, Kaındle Laminant Parke, Çebi  vs) 
barındırmakla birlikte Alanya’mızdaki inşaat firmaları, mimarlar, 
mühendisler ile işbirliği içerisinde ürün temini ve uygulama 
yapmaktadır. 

Her türlü İzolasyon uygulama ve tamiratı , Alçı ve Alçıpan 
Sistemleri, Boya Grubu, Ahşap Grubu ve Orman Ürünleri, Hırdavat 
Malzemeleri ,  Dekorasyon Ürünleri , Duvar Kağıdı Uygulama ve 
Satışı ile büyük ölçekli projelerde işinde deneyimli elemanlarımız ile 
hizmet vermektedir. 

Ülkemizde yaşanan olaylar her sektörde olduğu gibi bizim sektörü 
de etkilemiş olup, bölgemiz inşaatın yanı sıra turizm ve turfanda 
sebzecilik alanlarında da sıkıntıya düşmüş olmasıyla durumdan 
daha fazla etkilenmiştir. Her şeye rağmen geleceğe umutla 
bakmakta ve bu ve bundan sonraki yılların daha güzel geçeceğini 
düşünmekteyiz. 

Küreselleşen dünya düzeninde kendine sağlam bir yer edinen ve 
bunu korumak için çalışan firmamız,yenilikçi yaklaşımı ve pratik 
çözüm ortaklığı ile bölgemizdeki hizmetini devam ettirmektedir. 

Üretir'' vizyonu ile ürünlerimize yeni ürünler katarak müşterilerimizin 
çözüm ortağı olduk ve bölgemizde marka bilinirliliğini arttırarak kaliteli 
çözümler sunduk. 

Özellikle İzmir başta olmak üzere bölgemizde,  EGE PERLA, 
FOLKART TOWERS, PARK YAŞAM MAVİŞEHİR, OPTİMUM AVM, 
gibi prestij projelerinin dilatasyon, alüminyum mimari dekorasyon 
ürünleri ve alüminyum gövdeli paspas ihtiyaçlarında, yine bölgemizde 
sayısız Özel, Üniversite ve Kamu Hastaneleri ile ilgili Sedye Çarpma 
Bantları, Paspas, Alüminyum mimari  ürünlerimiz ve Engelli yürüyüş 
yolları konuların da çözüm ortağı olduk. 

ARFEN KÖPRÜ TEKNOLOJİLERİ firmamız ile bölgemizde 
Karayolları, Devlet Hava Meydanları ve Belediyelerin birçok köprü 
projesinde, mesnet, çelik köprü genleşme derzleri ve Kauçuk 
genleşme derzleri ile kaliteli hizmetimizi sürdürdük. 

On yılı aşkın süredir ARFEN markasının Bilinirliğini, Kalitesini ve 
Güvenirliğini İzmir dışındaki bölge illerimizde oluşturduğumuz bayi 
ağımız ile özellikle hydroflex dilatasyon bantlarımız ve yardımcı 
ürünlerimiz başta olmak üzere, her türlü ihtiyaçta hızlı ve dinamik 
çözümler üreterek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak temel 
ilkemiz olmuştur. Bundan dolayı koşulsuz müşteri memnuniyeti ile 
ARFEN Bölgemizde tercih edilen marka olmuştur. 

Coğrafik ve Ekonomik konumu ve potansiyeli  ile İzmir, Ülkemizin ve 
bölgemizin parlayan yıldızı konumundadır. ARFEN olarak, Hedefimiz 
İlkelerimizden ödün vermeden Bölgemizde Güvenilir ve Kaliteli 
hizmetlerimize devam etmektir. 


