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ÖNSÖZ 

2001 yılında Sakarya’ da kurulan Filizfidan, 3 farklı faaliyet 
grubunda Türkiye ve farklı ülkelere hizmet veren, 
bölgesinde önde gelen kuruluşlardan biridir.  

Kurulduğu günden beri, girmiş olduğu alanların 
birçoğunda bölgesinin en büyük oyuncusu durumuna 
gelmiştir.  

Gücünü güven, bilgi ve tecrübeye verdiği önem ile 
müşterilerinden alarak faaliyetlerine devam etmektedir 

INTRODUCTION 

Established in Sakarya in Turkey in 2001, Filizfidan 
provides services through its 3 subsidiaries in Turkey but 
also in the world, as a leading company in its region. 

Filizfidan has become the largest player constantly in its 
region in the most of the sectors it has entered 
throughout it journey since 2001. 

Filizfidan cares the approach in which knowledge, 
experience and trust come first with together customer 
satisfaction.
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RAKAMLARLA FİLİZFİDAN

Ülke10
Şehir65

Müşteri
4.925

İnşaat Alanı
205.000 m2

Konut
2.600

Ticari Alan85
14.000 m2
Mağaza ve Stok Alanı

Parke
10.500.000 m2

Seramik
9.800.000 m2

FİLİZFİDAN in BRIEF

Countries

Customers

Construction Areas

Houses

Commercial Units

Showroom and Stock Areas

Parquet

Ceramic

Cities
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FAALİYET GRUPLARI 
Faaliyet gruplarının, birbirleri arasında yakaladığı 
operasyonel ve finansal sinerjiler ile değer yaratmak 
üzerine kurulan iş modeli benimsenmiştir. 

ACTIVITY GROUPS 
Filizfidan business model depends on value creating 
through operational and financial synergies which activity 
groups bring between each other. 



�10



�11

Yerli ve yabancı bir çok markanın dağıtıcılığı ve bayiliğini 
yürütmekte olup; yapı malzemeleri alanında yurtiçi, 
yurtdışı ve internet ortamında satış ve pazarlama 
faaliyetleri yapmaktadır.  

Toplamda 5 mağaza ve 10.000 m2 stok alanı ile hizmet 
vermektedir.  

FAALİYET ALANI 
- Toptan satış 
- Bireysel satış 
- İhracat 
- E-Ticaret 

Filizfidan is the distributor of many local and foreign 
brands. Serving building materials in Turkey but also 
exporting to foreign countries. Additionally, operating  
e-commerce activities. 

Serving via 5 stores and 10.000 m2  stock areas. 

ACTIVITY AREA  
Wholesale trading 
Retail trading 
Exporting 
E-commerce

filizfidanyapi.com.tr

filizfidanyapi

filizfidanyapi
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filizfidantaahhut

FAALİYET ALANI 
- Projelendirme 
- Proje Yönetimi 
- Genel Müteahhitlik 
- Taahhüt İşleri 
- Betonarme Yapılar Kaba ve İnce İnşaat İşleri 
- Çelik Yapılar Kaba ve İnce İnşaat İşleri 
- Çevre Düzenleme ve Altyapı İnşaat İşleri

ACTIVITY AREA 
- Project Design 
- Project Management 
- Property Development 
- Contracting Projects 
- Reinforced Concrete Rough and Fine Construction 

Works 
- Steel Construction Projects Rough and Fine 

Construction Works 
- Landscaping and Infrastructure Works

filizfidantaahhut.com

filizfidantaahhut
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Filizfidan’ın prestij markası olan, “Altınoran Dekorasyon 
Mağazaları”nı bünyesinde bulunduran faaliyet grubudur. 

Yapı alanında son tüketiciye uygulama dahil hizmet veren, 
satış sonrası müşteri hizmetleri ve teknik servisi de içeren 
anlayışla hizmetler sunar.  

FAALİYET ALANI 
- Mimari Projelendirme 
- İç Dekorasyon İşleri 
- Tadilat ve Renovasyon İşleri 
- Akıllı Ev Sistemleri

Altınoran Decoration Stores is the prestige brand of 
Filizfidan. 

Giving services to end user as application included 
options with support of customer services and technical 
service units. 

ACTIVITY AREA 
- Architectural Design 
- Interior design Works 
- Renovation and Restoration Works 
- Smart Home Systems

altinoranmagazalari
altinoranmagazalari.com

altinoranmagazalari



�16

VİTRİFİYE

ARMATÜR

BANYO AKSESUAR

SERAMİK

BANYO MOBİLYA

MUTFAK MOBİLYA

BEYAZ EŞYA

AYDINLATMA

SANITARY WARE

FAUCET

BATHROOM ACCESSORIES

SERAMIC

BATHROOM CABINETS

KITCHEN CABINETS

WHITE GOODS

LIGHTING
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ÜRÜN GRUPLARI 
Yetkili olunan markalarla ürün gruplarının tamamında 
hizmet verilmektedir. 

DUVAR KAĞIDI

TEZGAH

KAPI

DUŞ KABİNİ

PARKE

BOYA

İZOLASYON

WALLPAPER

COUNTERTOP

DOOR

SHOWER ENCLOSURE

LAMINATE FLOORING

PAINT

INSULATION

PRODUCT RANGE 
Serving as authorized dealer in the building product 
groups.
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MARKALAR 
Ticareti yapılan tüm markalar, sektöründe kalitesiyle 
bilinen, müşteri beklentilerini karşılama konusunda nitelikli 
ürün yelpazesine sahip markalardır. 

BRANDS 
Filizfidan serves a qualified product range and all the 
brands which are known with their quality in their sector 
and totally qualified in term of customer satisfaction.
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Denge ve Güzelliğin Sembolü “Fi” Altın Oran 

“Phi” Golden Ratio is the Symbol of Equilibrium and Beauty
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Mimari ve Sanatta Altınoran 

Denge ve Güzelliğin Sembolü “Fi” Altın Oran 

Mısır Piramitleri, Leonardo da Vinci’nin tabloları, Mimar 
Sinan'ın eserleri, insan vücudu ile doğada bulunan birçok 
varlık arasında uyum olduğunu gösteren matematiksel bir 
oran vardır. 

Bu oran, denge ve güzelliğin matematiksel ifadesi 
olarak bilinir ve altın oran olarak adlandırılır. 
Matematikte sayısal değeri 1,618′e karşılık gelir ve “Fi” 
olarak anılır.  

Leonardo da Vinci tasarımlarını yaparken altın oranı 
dikkate almıştır. Günümüz mimarlarının önemli başvuru 
kitaplarından Neufert de altın orana göre insan vücudunu 
esas almıştır. 

Golden Ratio in Architecture and Art 

“Phi” Golden Ratio is the Symbol of Equilibrium and 
Beauty 

There is an mathematical ratio that shows the harmony 
between Egyptian Pyramids, paintings of Leonardo da 
Vinci, masterpieces of Architect Sinan, human body and 
many other creatures in the nature. 

This ratio is known as mathematical expression of 
equilibrium and beauty and named “Golden Ratio”. 
Numerical value is 1,618 and called Phi that is in Turkish 
“Fi”. 

Leonardo da Vinci considered Golden Ratio in his 
designs. The human body, proportioned according to the 
golden ratio, is taken as the basis also in the Neufert, 
one of the most important reference books of modern-
day architects. 
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BASINDA BİZ 
Büyüyen Türkiye ekonomisinin yakaladığı momentum ile 
beraber her geçen gün büyümesini sürdüren Filizfidan, 
faaliyet gösterdiği sektörlerde, sektörüne değer katan 
çalışmalara devam etmektedir. 

FİLİZFİDAN in PRESS 
Together with the momentum of growing economy of 
Turkey, Filizfidan keeps growing and creates value for the 
sector that works in.
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KARİYER 

Filizfidan, sürekli gelişim prensibi ile çalışanların kişisel ve 
mesleki gelişimlerine önem vermektedir. Buna bağlı olarak 
düzenli eğitim ve programlar düzenlemektedir. 

Her çalışan için gruplar arasında rotasyonu da içeren 
kariyer planı yapılmaktadır. 

Kurumsal değerlerin yanında eşitlik, güvenilirlik ve 
dürüstlük ilkelerinin benimsendiği bir çalışma ortamı 
sunmaktadır.

ik@filizfidan.com.tr

CAREER 

Filizfidan gives utmost importance on the application of 
contemporary and strategic systems in human resources 
and the continuous development to its employees 
individual and professional skills. 

Accordingly, regular trainee programs are organized. 

Providing a work environment in which equality, 
trustworthiness and honesty is totally adopted besides 
corporate values. 
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MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

Filizfidan’da müşterinin sesi en önemli bilgi kaynağı olarak 
ele alınmaktadır. Bu konuda hizmet veren destek hattı, tüm 
faaliyet gruplarının üstünde özerk bir yapı olarak 
konumlandırılmıştır.  

Müşterilerden gelen gerek satış öncesi gerekse satış 
sonrası tüm bildirimler, özel bir birim tarafından 
değerlendirilmekte ve çözüm üretilmektedir.

destek@filizfidan.com.tr

CUSTOMER SERVICES 

According to Filizfidan’s approach, customer feedbacks 
are the most valuable source of information. All 
departments subjected to ‘voice of the customer’ and 
behaves according to fulfill customer satisfaction. 

Customer feedbacks before/after sales are followed 
specifically and evaluated specially to support our 
continuous improvement as principle.
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www.filizfidan.com.tr0264 241 39 04    


