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CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlaya-
bilir miyiz?
Fatih Arıcan: Boğaziçi Üniversitesi Kimya mühen-
disliği bölümünden 1980 yılında Lisans ve 1983 
yılında Lisansüstü derecesi alarak eğitimimi tamam-
ladım. Bunların yanı sıra Marmara Üniversitesinde 
İşletme Yüksek Lisans eğitimi aldım. Petrokimya 
tesislerinde Proje Mühendisi olarak başladığım 
kariyerime yerli ve yabancı şirketlerde üst kademe 
yöneticilik posizyonlarında çalışarak devam ettim.  
Bunlardan biri de özellikle yapı kimyasallarını 
Türkiye’ye ilk getiren ve tanıtan firmada 10 yıllık  
tasarım, üretim, fabrika ve üst kademe yöneticilik 
deneyimim sayılabilir.

2007 yılında profesyonel çalışma hayatımı sonlan-
dırıp, Arsan Kimya şirketini kurarak Yapı Kimya-
salları sektörüne ihtiyacı olan hammadde ve yarı 
mamül ürünleri tedarik ettik.

2011 yılında ise, Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş şirke-
timizi kurarak hem ürün know-how birikimimizi hem 
de hammaddelerde sağladığımız üstünlüğümüzü 
müşterilerimizin hizmetine daha uygun şartlarda 
sunabilmek adına Yapı Kimyasalları üretimi ve satı-
şına başladık.

CemenTürk: YAPICHEM hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Fatih Arıcan: Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş, yapı 
kimyasalları üretiminde uzun yılların deneyimine ve 
bilgi birikimine sahip ARSAN ile Türkiye’nin en köklü 
ve büyük kimya şirketlerinden biri olan Setaş’ın 
ortaklığı ile kurulmuş bir firmadır. Setaş firması 60 
yıllık bir firma olup, Ar-Ge konusunda ciddi per-
sonel ve ekipman yatırımları ile çok sayıda ulusal 
ve uluslararası projeye imza atmıştır. Yapıchem, iş 
ortağı olarak gördüğü müşterilerinin ürün kalitesini 
arttırırken, maliyetlerini de düşürmeyi ilke edinen 
bir firmadır. 

CemenTürk: Can we start our interview by getting 
to know you?
Fatih Arıcan: I completed my education by getting 
Bachelor’s Degree in 1980 and Master’s Degree in 
1983 in Chemical Engineering Department of Boğaziçi 
University. In addition, I had Master’s Degree Educa-
tion in Business Administration in Marmara University. 
I started my career as Project Manager in Petrokimya 
facilities and then maintained my career my working in 
senior management positions in domestic and foreign 
companies. My experience of 10 years in design, 
production, factory and senior management in a 
company which brought and introduced especially 
construction chemicals to Turkey for the first time can 
be taken into consideration.

In 2007, I ended my professional working life and I 
founded the company named Arsan Kimya and then 
we supplied the required raw material and semi-
finished product to Construction Chemicals sector.

In 2011 by founding our company named Yapıchem 
Kimya Sanayi A.Ş, we started the production and 
sales of Construction Chemicals for offering to our 
customers with more appropriate condistions both 
our product know-how accumulation and superiority 
that we obtained in raw materials. 

CemenTürk: Can you give information about YAPI-
CHEM?
Fatih Arıcan: Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş, is com-
pany which was founded with partnership of ARSAN 
that has experience and knowledge accumulation of 
long years in the production of construction chemicals 
and Setaş that is one of the most long-established and 
the biggest companies of Turkey. Setaş is a 60-year-
old company and put signature under many national 
and international projects with its signification stuff 
and equipment investments in R&D. Yapıchem is 
company which adopted as principle to reduce the 

Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş.,  yüksek kalite politikası 
ile öne çıkan bir firma. Gelişmiş teknolojik imkânlar 
ile kurulmuş laboratuar altyapısı ile yenilikçi projelere 
imza atan Yapıchem, ürün kalitesini önemseyen 
misyonu ile fark yaratıyor. Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş, 
Genel Müdürü Fatih ARICAN ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajda, firmanın misyonu, hedefleri ve yeni 
projeleri üzerine konuştuk. 

Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş is a company which has 
become prominent with its high quality policy. Putting 
signature under innovative projects with its laboratory 
substructure that is established by means of advanced 
technological opportunities,  Yapıchem creates difference 
with its mission that gives importance to product quality. In 
the interview that we carried out with Fatih ARICAN, General 
Manager of Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş., we talked about 
the mission, aims and new projects of company. 
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CemenTürk: Yapı kimyasalları sektörüne arka 
arkaya birçok şirket katılmaya başladı. Bu husustaki 
yorumlarınızı alabilir miyiz?
Fatih Arıcan: Yapı kimyasalları; bilgi birikimi, sektör 
deneyimi ve altyapı donanımı gerektiren özel bir 
sektördür. Dolayısıyla, sektöre girmekten ziyade 
kalıcı olabilmek önemlidir. Sektörel bilgi ve dene-
yimi, kalite sürekliliği ve hizmet kapasitesi yüksek 
olan firmalar rekabette avantaj sağlayabilecek ve 
bu sektörde uzun vadede kalıcı olabilecektir. 

CemenTürk: Yapıchem’ın sektördeki konumunu 
nasıl değerlendirebilirsiniz ?
Fatih Arıcan: Yapıchem, dünyadaki teknolojik geliş-
meleri yakından takip eden, müşterilerimize; piyasa 
koşullarına göre; teknik ve ekonomik çözümler üre-
terek, en kısa sürede sunabilen, yaratıcı ve %100 
yerli bir firmadır. Firmamızda çeşitli teknik disiplin-
lerden profesyonellerin bulunması, müşteriye doğru 
ve hızlı çözüm önerileri sunmamızı sağlamaktadır.  
Müşterilerin ihtiyaçlarına özel, performansı yüksek 
ürünler ile hizmet verme politikamızın sektördeki 
konumumuzu güçlendirmekte etkin olduğuna ina-
nıyoruz. 

CemenTürk: Üretim tesisiniz, yeri ve kapasitesi 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Fatih Arıcan: İlk üretim tesisimizi Tuzla Kimya Orga-
nize Bölgesi’nde kurduk. Bu fabrikamız tek vardi-
yada 100.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Kuruluştan 
8 ay sonra ikinci üretim tesisimizi Gaziantep’te 
kurduk. Yıl sonuna doğru bu tesiste üretim ve sev-
kiyata başlayacağız.

CemenTürk: Ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?
Fatih Arıcan: Yapı kimyasalları ana ürün grupla-
rında, temel ürün olan beton katkıları ile faaliyetimize 
başladık. Bu konuda geniş bir ürün yelpazemiz 
var. Orta akışkanlaştırıcılar, süper akışkanlaştırcılar, 

costs its customers who it sees as business partner 
while it increases product quality. 

CemenTürk: Many companies started to participate 
successively in the sector of construction chemicals. 
Can we take your comments about this subject? 
Fatih Arıcan: Construction chemicals is a specific 
sector which requires knowledge accumulation, 
sector experience and substructure equipment. 
Therefore it is important to be permanent rather than 
participating in the sector. The companies which have 
high sector knowledge and experience, quality sus-
tainability and service capacity will be able to provide 
advantage and will be permanent in this sector for a 
long term.      

CemenTürk: How do you evaluate the position of 
Yapıchem in the sector ?
Fatih Arıcan: Yapıchem is a 100% domestic com-
pany which closely follows the technological develop-
ments in the world, which is able to offer them within 
the shortest time by generating technical and eco-
nomical solutions according to market conditions. The 
fact that our company has professionals from various 
technical disciplines enables us to provide right and 
quick solution offers to the customer. We believe that 
our policy to provide service with high performance 
products that are peculiar to customer needs is effec-
tive for strengthening our position in the sector. 

CemenTürk: Can we take information about your 
production facility, its location and capacity?
Fatih Arıcan: We founded our first production 
facility in Tuzla Kimya Organize Bölgesi. This fac-
tory has a capacity of 100.000 ton/year in one shift. 
We founded our second production facility in Gazi-
antep 8 months after the foundation. We will start 
the production and shipment in this facility until the 
end of the year. 
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hiper akışkanlaştırıcılar, priz geciktiriciler, priz hız-
landırıcılar, antifriz katkıları, sıfır slump katkıları, su 
geçirimsizlik katkıları, hava sürükleyici katkılar gibi 
hazır beton sektörüne, prefabrik sektörüne ve büyük 
inşaat projelerine yönelik katkıların yanısıra kalıp 
yağı, kür malzemesi, yüzey geciktiriciler gibi özel ve 
tamamlayıcı ürünler de üretmekteyiz. Beton katkıla-
rında belli bir pazar payına ulaştıktan sonra, çimento 
kimyasalları ve püskürtme beton (shotcrete) kat-
kıları üretimine de başladık. Şu anda bu ürünlerin 
piyasaya penetrasyonu için çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 

CemenTürk: Gelecek yıllarda başka kalemlerde 
üretim yapılacak mı? 
Fatih Arıcan: 2012 yılında, harç katkıları ve epoksi 
piyasaya arz edilecektir. 2013 yılından itibaren, toz 
ürünler ve karbon fiber gibi güçlendirme ürünleri-
mizin ilavesiyle yapı kimyasallarında çok daha geniş 
bir ürün yelpazesine ulaşacağız.

CemenTürk: İhracat hedefleriniz var mı?
Fatih Arıcan: Özellikle, 2011 yılı bitimine yakın faali-
yete geçecek olan Gaziantep fabrikamızdan güney 
komşularımız Irak, İran, Mısır ve Suriye’ye ihracat 
yapmayı planlıyoruz. Diğer yandan Türki Cumhuri-
yetler ve Bulgaristan ile de ihracat konularını ciddi 
olarak gündemimize aldık.

CemenTürk: Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Fatih Arıcan: Yerli bir firma olarak, Türk sanayi-
sinin geleceğinin ancak güçlü bir Ar-Ge ile kalıcı 
olacağına inancımızdan dolayı, Ar-Ge yatırımlarına 
çok önem veriyoruz. Bu amaçla, dünyadaki sek-
törel gelişmeleri yakından izliyor, teknik gelişmeleri 
bünyemize katıyoruz. Genel Ar-Ge çalışmalarımızın 
yanısıra, müşteriye-özel Ar-Ge çalışmaları rutin 
uygulamalarımızdandır.

CemenTürk: Türk inşaat sektörü hakkında genel bir 
değerlendirme alabilir miyiz?
Fatih Arıcan: Türk inşaat sektörü, birçok nedenden 
ötürü lokomotif sektör olmaya devam edecektir. 
Dolayısıyla, ülkemizin kalkınması için bu lokomotif 
sektörün kalitesini yükseltmek hepimizin (akade-
misyenler, kamu kurum ve kuruluşları, girişimciler, 

CemenTürk: Can you talk about your products?
Fatih Arıcan: We started our activity with concrete 
additive that is a basic product in main product groups 
regarding construction chemicals. We have a wide 
product range about this. We produce additives for 
ready-mixed concrete sector, prefabricate sector 
and big construction projects such as medium plas-
ticizers, super plasticizers, hyper plasticizers, hard-
ening retarders, hardening accelerators, antifreeze 
additives, zero slump additives, waterproof additives, 
air entraining additives as well as special and comple-
mentary products such as molding oil, curing agent, 
surface  retarders. After reaching a certain market 
share in concrete additives, we started also the pro-
duction of cement chemicals and shotcrete additives.  
Now, we continue our works for the penetration of these 
products into market.     

CemenTürk: Will production be made in other items 
in future years? 
Fatih Arıcan: In 2012, mortar additives and epoxy will 
be put on the market. As of 2013, we will reach a much 
wider range of product in construction chemicals with 
the addition of reinforcement products such as powder 
products and carbon fiber. 

CemenTürk: Do you have export aims?
Fatih Arıcan: We plan to make export to our south 
neighboring countries namely Iraq, Iran, Egypt and 
Syria especially from our Gaziantep factory will be 
active until the end of 2011. On the other hand, we seri-
ously put on the agenda the export to Turkic Republics 
and Bulgaria. 

CemenTürk: Can you give information about your 
R&D studies?
Fatih Arıcan: As a domestic company since we believe 
the future of Turkish Industry will only be permanent 
with a strong R&D, we give great importance to R&D 
investments. To this end, we closely follow the sectoral 
development in the world and incorporate the technical 
developments. Besides our general R&D studies, 
customer-specific R&D studies are among our routine 
applications. 

CemenTürk: Can we get a general evaluation about 
the Turkish construction sector?

Yapıchem Tuzla Üretim Tesisi
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müteahhitler, mühendisler, mimarlar, uygulamacılar, 
denetimciler, vatandaşlar, hazır beton üreticileri ve 
biz katkı üreticileri….) asli görevlerinden biri olma-
lıdır. Bu sektörün kalitesinin yükselmesi, hepimizin 
refah düzeyinin yükselmesini de ifade etmektedir.  
Bu konuda her şey devletten beklenmemelidir. 
Herkes kendi üstüne düşen sorumluluğu düşünüp 
yerine getirmelidir. 

Türk İnşaat Sektörü, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
deneyimlerinden dolayı kaliteli yapılar üreten yapısı 
ile dünya standartlarına ulaşmıştır. Ayrıca, ülke-
mizde yeterli teknik bilgi ve donanımın da mevcut 
olduğunu söyleyebiliriz. 

CemenTürk: Bir sektör değerlendirmesi içerisinde 
düşünürsek, yeni kurulan firmalar rekabeti arttı-
rırken, kalitede bir düşüşe neden oluyor mu  sizce ?
Fatih Arıcan: Tam tersi, rekabet arttığı için kalite de 
artıyor. Üretici, müşteriye daha fazla kaliteyi daha 
ucuza nasıl sunarım amacı güdüyor. Kalite standar-
dını koruyamayan firmalar her sektörde olduğu gibi 
bizde de olabilir,  ama onlar uzun vadede elene-

Fatih Arıcan: Turkish construction sector will continue 
to be the leading sector for many reasons. Therefore, 
to improve the quality of this leading sector for develop-
ment of our country should be one of (academicians, 
public authorities and organizations, entrepreneurs, 
contractors, engineers, architectures, pragmatist, 
inspectors, citizens, concrete producers and we admix-
ture producers...) primary duties. The development of 
the quality of this sector also means the development 
of level of our welfare. We should not expect everything 
from the government. Everybody should consider their 
own responsibilities and fulfill it.

Turkish Construction Sector has reached to the world 
standards with its structure manufacturing quality build-
ings thanks to its experiences both inland and abroad. 
In addition, we can also say that our country has the 
sufficient technical information and equipment. 

CemenTürk: If we consider it within a sector evalua-
tion, do you think recently-founded companies cause a 
decrease in the quality while promoting the competition?
Fatih Arıcan: On the contrary, since competition 
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cektir. Sektördeki rekabet kaliteyi artırırken, müşteri 
daha da bilinçleniyor. 

CemenTürk: İnşaat kalitesinin yükselmesinde 
yapı kimyasalları sektörünün rolü sizce nedir?
Fatih Arıcan: Betonarme yapıların vazgeçilmez 
taşıyıcı malzemelerinden en önemlisi betondur. 
Yüksek dayanım, uzun ömür gerektiren yenilikçi, 
sofistike betonarme tasarımlar yapı kimyasal-
larının betona sağladığı ekstra özellikler saye-
sinde mümkün olmaktadır. Yapı kimyasallarının 
gelişmesi beton sektörüne ilham kaynağı olmuş, 
mimar ve mühendislerin tasarladıkları muhteşem 
yapıları gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı 
olmuştur. Kimyasal katkı sektörü Ar-Ge çalışmaları 
desteğinde kendini sürekli geliştirip yenilemekte 
ve beton sektöründe maliyetleri düşürmek ve 
teknolojik çözümler yaratmak konusunda yeni 
ufuklar açmaktadır.

CemenTürk: Van’daki deprem ve yaşanan acı 
hadiselerin çözümü için sizce neler yapılabilir?
Fatih Arıcan: Van’daki deprem, ülkemiz için çok 
acı vericidir. Daha önceki depremlerde de olduğu 
gibi, yine bilinçsiz yapılaşmanın acı sonuçlarıyla 
yüzleşmek durumunda kaldık. Oysa deprem bir 
doğa olayı olmakla beraber, depremde yaşanan 
acılar kader değil, bilgisizlik, ihmal ve denetim-
sizliktir.

Aynı sonuçları her depremde tekrar tekrar yaşa-
mamak için 
• Zemin analizi yaptırmalı
• Binalarımızı mühendislik kuralları ve Deprem 
Yönetmeliği’ne uygun şekilde projelendirmeli
• Projeyi teknik kadro ile doğru uygulamalı
• Doğru yapı malzemesi kullanmalı
• Uygulamada etkin ve bağımsız denetim yaptır-
malıyız.

Yüzölçümünün %99’u deprem bölgesinde yer 
alan Türkiye için, yapı kalitesinin yükseltilmesi 

increases, quality also does. Producers seek the ways 
to offer more quality in a cheaper way for the customers. 
There may be some companies who cannot maintain 
their quality standards like in every sector, but they 
will be eliminated in long-term. The competition in the 
sector increase the quality, at the same time the cus-
tomer is becoming more conscious. 

CemenTürk: What is the role of construction chemicals 
sector in increasing the construction quality in your 
opinion?
Fatih Arıcan: The most important bearing material of 
reinforced concrete constructions is concrete. High 
strength and innovative, sophisticated reinforced con-
crete designs which requires a long life are possible 
with the extra properties ensured by the construction 
chemicals for the concrete. Development of construc-
tion chemicals has helped the architectures and engi-
neers to materialize the great buildings they design. 
Chemical admixtures sector is continuously developing 
and updating itself with the support of R&D studies and 
open new horizons regarding reducing the costs in 
concrete sector and creating technological solutions. 

CemenTürk: What can be done as a solution of the 
earthquake in Van and sad events experienced there 
in your opinion?
Fatih Arıcan: The earthquake in Van is very painful for 
our country. Like in previous earthquakes, we had to 
confront the bitter results of the unconscious housing. 
However, earthquake is a natural event and the pains 
experienced in the earthquake are not destiny but 
ignorance, negligence and lack of inspection. 

Not to experience the same results over and over again 
• Soil analysis should be made
• Buildings should be designed according to the engi-
neering rules and Earthquake Regulations. 
• Technical staff should carry out the project properly
• Correct construction materials should be used. 
• Effective and independent inspection should be 
made in the application. 
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vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Marmara depreminden 
sonra halkımız biraz daha bilinçlenmiş ve yeni 
yapılan yapıların kalitesinde ciddi bir iyileşme 
gözlenmiştir. Dileriz, bu dersleri almak için 
deprem acılarını yaşamak zorunda kalmayalım. 
Yurdumuzun her bölgesinde yapılacak sağlam 
yapılarda, deprem korkusu olmadan güvenle 
yaşayalım.

CemenTürk: Çevre konusundaki hassasiyetleri-
nizi öğrenebilir miyiz?
Fatih Arıcan: Yapıchem üretimin her aşama-
sında çevresel sorumluluğunun bilincinde, çevre 
mevzuatlarına uygun hareket eden, çalışanlarının 
çevre konusundaki duyarlılığı en üst düzeyde 
olan bir firmadır. Diğer yandan, Ar-Ge departma-
nımız da, yapı kimyasalları konusunda dünyadaki 
umut vadeden “yeşil” teknolojileri ve gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve uygulamaya koymak-
tadır. 

CemenTürk: 2012 yılı için  üretim hedefleriniz 
nelerdir ?
Fatih Arıcan: En az % 50 büyüme bekliyoruz. 
Görüşmeleri devam eden birçok projemiz 
mevcut. Kuruluşundan bugüne kadar yapı 
kimyasalları sektöründe etkin bir rol oynayan 
Yapıchem, müşteri tatminini ön planda tutmuş 
ve bunun sağlanması için kalite ilkelerini her 
zaman önemsemiştir. 2012 üretim hedeflerimiz 
bu kalite politikamızı yansıtan, teknolojik geliş-
meler doğrultusunda yenilikçi ürün hizmetlerimiz 
ile devam edecektir.

For Turkey, whose 99% locate in earthquake region, 
improving the construction quality is an indispensable 
requirement. After the Marmara earthquake, our people 
have become more conscious and a serious improve-
ment has been observed in recently-constructed build-
ings. I wish we would not have to experience the 
earthquake pains to learn these lessons. I hope we can 
live in safe without the fear of earthquake in the strong 
buildings constructed all over our country. 

CemenTürk: Can we learn your sensitivities about 
environment?
Fatih Arıcan: Yapıchem is a company which is aware 
of its environmental responsibility in each stage of 
production, which acts according to the environment 
legislations and whose employees’ sensibilities on 
environment are at the highest level. On the other hand, 
our R&D department also closely follows and imple-
ments the “green” technologies and developments 
which show promise in the world about construction 
chemicals. 

CemenTürk: What are your production aims for 2012 ?
Fatih Arıcan: We expect at least 50% of growth. We 
have many projects whose negotiations continue. 
Playing an effective role in the sector of construction 
chemicals from its foundation up to present, Yapıchem 
gives particular importance to customer satisfaction 
and always has paid attention to quality principles for 
ensuring this. Our quality aims for 2012 will continue 
with innovative product services in accordance with 
technological developments which reflect this quality 
policy. 


