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“Yenilikçi ve çözüm
odaklı ürünler üretiyoruz”
Türkiye'nin önde gelen yapı ve zemin
şirketleri arasında yer alan Aspen Yapı
ve Zemin A.Ş.’nin 28 yıldır yenilikçi
çözümler geliştirdiğini belirten Aspen
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Levent Yılmaz, “İhracat
pazarlarında da rakiplerimizle ciddi bir
rekabet içindeyiz” diyor.
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A

sma tavan, bölme duvar, yükseltilmiş döşeme ve halı,
ahşap ve aydınlatma sistemleri üretiminde sektörün
öncü firmalarından Aspen Yapı ve Zemin A.Ş., yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler üretmeye devam ediyor. Aspen
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Levent Yılmaz, “Aspen olarak, fabrikalarımızı ve üretim kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda,
Avrupa’daki firmalarla rekabet edecek, yurt dışındaki pazar
payımızı artıracak, dolayısıyla ülkemizin ihracat hacmine
katkı sağlayacak adımlar atıyoruz” diyor. Levent Yılmaz,
şirketi ve faaliyetleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.
“28 YILDIR KALİTELİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”
Aspen’in kuruluşu ve bugüne kadar geçirdiği süreçle
ilgili kısaca bilgi verir misiniz?
1989 yılında kurulan Aspen, başarılı geçmişiyle
Türkiye’nin önde gelen yapı ve zemin şirketleri arasında yer
alırken, sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket
ediyor. Kurulduğu günden bu yana yapı sektörüne modern
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mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini sunan Aspen, günden güne gücünü artırarak
sektördeki uzman marka konumunu pekiştiriyor. Mekanı
oluşturan tüm boyutlara en kaliteli çözümleri sunma felsefesinin arkasında duran, bu sayede sektördeki liderliğini
koruyan Aspen; tavan ve zemin ürünleriyle mekanın altını
ve üstünü biçimlendirirken, estetik ve fonksiyonelliğin göze
çarptığı bölme duvar sistemleriyle yapılarda yaşam kalitesini
maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyor. LED aydınlatma
sistemleri ile de yaşam ve çalışma alanlarına ışık tutuyor.
Aspen’in faaliyet gösterdiği alanlar nedir? Ürün
çeşitliliği nasıl?
Aspen, asma tavan, bölme duvar, yükseltilmiş döşeme
ve halı, ahşap ile aydınlatma sistemlerini içeren bir ürün
gamına sahip ve bütün bu ürün gamını bünyesinde bulunduran Türkiye’deki tek firma. Endüstriyel yapılar diye
tabir ettiğimiz; hastaneler, havaalanları, alışveriş merkezleri,
ofisler, fabrikalar, eğitim kurumları ve spor komplekslerinde
yapının üç boyutunda kullanılabilen ürünler üretiyor.
“ÜRETİM TESİSLERİMİZ ESKİŞEHİR VE HENDEK’TE”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Eskişehir ve Hendek olmak üzere, iki adet üretim tesisimiz bulunuyor. Eskişehir’de metal asma tavan, taşıyıcı ve
LED aydınlatma sistemleri üretiliyor. Hendek’te ise bölme

duvar sistemleri, yükseltilmiş döşeme ve ahşap sistemlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Kapasitelerimiz hakkında
kısaca bilgi vermek gerekirse; Eskişehir’de yıllık üretim
kapasitemiz 1 milyon 500 bin metrekare metal asma tavan
(standart+özel çözümler), 15 milyon mtül taşıyıcı sistemdir.
Hendek fabrikamızda ise yıllık 50 bin metrekare bölme
duvar, 100 bin metrekare yükseltilmiş döşeme, 100 bin
metrekare ahşap tavan ve duvar sistemleri üretiyoruz.
Faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili değerlendirmede
bulunur musunuz? Sektörün geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Yapı malzemeleri sektörü, inşaat sektörüyle doğru orantılı bir gidişat izliyor. Hastaneler, havalimanları, metrolar
gibi devlet yatırımları, fabrikalar, AVM’ler gibi özel sektör
yatırımları arttıkça pazar oluşuyor. Türkiye pazarındaki
eksik ve gelişmesi gerektiğine inandığımız konu; kalite, yangın, akustik gibi düzenleme ve yönetmeliklerin daha ciddi
kontrolü ve takibi. Bunların oluşması halinde merdiven
altı ve Çin malı ürünlerle haksız rekabetin ortadan kalkıp
pazarın daha iyiye gideceğine inanıyoruz.
Şirketinizin Türkiye pazarındaki yeri nedir?
Firmamız toplamda bakıldığı zaman, alanında Türkiye
pazarında lider konumda bulunuyor. Bu öncülüğün vermiş
olduğu yükümlülükle her daim yenilikçi ve çözüm odaklı
yaklaşımlar geliştiriyoruz.
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“Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini
takdir ediyoruz”
“Türkiye İMSAD’ın uzun süreli üyelerinden biri olarak hem faaliyetlerini takdirle takip etmekte
hem de bu başarılı yapının içerisindeki birçok kurulda yer almaktayız. Şirketimizin belli
kademelerdeki çalışanları bu alt çalışma gruplarında yer alıyor ve çalışmalara katkı sağlıyor. Bu
işbirliği için Türkiye İMSAD’a ayrıca teşekkür ederiz.”

İhracat pazarlarında durum nasıl? En çok hangi
ülkelere ihracat yapılıyor?
Aspen, ihracat pazarında kendi alanında yabancı ülkelerdeki rakipleriyle ciddi bir rekabet içinde bulunuyor. Başta
Hollanda olmak üzere, Avrupa’ya, Körfez İşbirliği Konseyi
(GCC) ülkelerine, Afrika kıtasına satış ve uygulamalarımız
mevcut.
“HEDEFLERİMİZE UYGUN YOL ALIYORUZ”
2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?
2017 yılında firmamız sene başında öngörülen hedefler
doğrultusunda yol alıyor. 2016 yılına göre az da olsa büyüme sağlandı.
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir? Yeni
yatırım planı var mı?
Aspen olarak, fabrikalarımızı ve üretim kabiliyetlerimizi
daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, Avrupa’daki
firmalarla rekabet edecek, yurt dışındaki pazar payımızı
artıracak, dolayısıyla ülkemizin ihracat hacmine katkı sağlayacak adımlar atıyoruz.
“OTOMASYON SİSTEMİMİZİ
GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden kısaca bahseder
misiniz?
Üretimde otomasyon sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Otomasyon sistemlerinin hayata geçmesiyle, üretimdeki
hızımızın, kapasitemizin ve ürün işleme kabiliyetimizin
daha da artacağına inanıyoruz. Bunun yanında sektördeki
liderliğimizi sürdürebilmek için yeni ürünler araştıran bir
Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimiz mevcut. Çevreci faaliyetlere de
kısaca değinmek gerekirse, hali hazırdaki belgelendirmelerimizin yanı sıra dünyada geçerliliği olan, çevreci sertifika
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EPD (Environmental Product Declaration) belgelerine tüm
ürün gruplarında sahip olan tek firmayız. Son olarak Uluslararası Mimarlık Zirvesi’nde Yeşil Aspen olarak yer alarak,
yeşil sertifikalar ve ürünler hakkında bilgilendirmede bulunduğumuzu da söyleyebilirim.

