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Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur.
Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen 
süre içersinde marka haline gelmiştir. Bugün itibariyle 2.200.000 m2 üzerinde üretim alanlarıyla, binlerce 
çeşit bitki yelpazesiyle sektörün lider kuruluşudur. Modern teknolojinin en son imkanlarıyla üretimimiz, 
ekolojik koşullar açısından dünyanın en elverişli bölgesi kabul edilen Sakarya Havzasında yer alan Arifiye, 
Pamukova ve Yazlık beldelerindendir. 
Arifiye Fidancılık, Türkiye’de ilk defa Adapazarı ilinde kurulan ve dış mekân süs bitkileri üretim alanı olan 
organize bölgenin, kuruluşundan itibaren her aşamasında destek olmuş ve Organize bölgede yerini 
almıştır.

Şirketimiz Türkiye pazarında önemli bir yere sahiptir. Belediyeler, peyzaj firmaları, inşaat firmaları 
müşterilerimizin başlarında gelir. 
Yurt içi pazarında önemli bir yere sahip olan Arifiye fidancılık bu başarısını yurt dışı pazarında da 
göstermiştir. 2001 yılından sonra yurt dışı pazarlarına girmeye başlamıştır. Türkî Cumhuriyetleri, Rusya ve 
Arap ülkelerinde ticaretimiz artarak devam etmektedir.
Arifiye Fidancılık, sektörün ihracat konusunda da gelişmesini amaç edinerek, mevcut ihracat yasasının 
bugünkü haliyle şekillenmesine önayak olmuştur.

Vizyonu Türkiye’deki liderliğini korumaya ve yükseltmeye devam etmektir. Arifiye Fidancılık dış mekân süs 
bitkilerinde kalite üretim ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır.
Mevcut üretim alanlarımızda renkleri tüm tonlarıyla bir fide halinden koca bir ağaç olana kadar nasıl 
yaşattığımızı görmenizi, ayrıca satış reyonlarımızda, katılmış olduğumuz fuar ve etkinliklerde de sizleri 
aramızda görmekten onur duyarız.

Arifiye Fidancılık has been founded in 1989 in Arifiye, a district of Adapazari in Turkey. 
We started with the production and sale of seasonal flowers on an area of 300 m2.
Since that our company has grown gradually and become a prominent brand in its sector.
Now we are leading the market with several thousand plant varieties on a production area of 2.200.000 m2.
Our plant production is located on the worldwide most efficient ground in the districts Arifiye, Pamukova and 
Yazlık of the province Sakarya. We are using the latest available technology. 
Arifiye Fidancılık has supported the foundation of the Organised Industrial Area where Ornamental Plant 
Industry has been developed for the first time Turkey at Adapazarı district.

As the leader of the Turkish market, our major customers are Municipalities, Construction and Landscaping 
companies. In Addition to its success in the domestic market, Arifiye Fidancılık has shown its prosperity 
by entrance the export markets in 2001 with an increasing sales performance in the Middle Asian markets 
among them Russia, Arab states and the GCC
As an important part of our Export mission, we have also given priority to the development of exportation 
thus assisted the development of the current Export Laws.

Our vision is to maintain our leading market position in the domestic market and increase the presence and
operations overseas. 
We prioritize top quality production in the Ornamental Plant Industry as well as
keeping our customer satisfaction high. 
We wish to demonstrate you how we grew up the seeds until they become colourful trees and hope to lay 
the foundation of a succesful future collaboration with you.
We welcome you to our stand at the exhibitions we participate.

Erol KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board
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1989 yılında kurulan firmamız,her geçen gün kendini 
yenileyerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 
çalışıyor.

Our company was founded in 1989 and since that 
period we have been continuously renewing ourself 
for giving you the best service.
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