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1969 dan bugüne...
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Ali Rıza KARIK / Başak Grubu Onursal Başkanı

 Sevgili dostlarım ve evlatlarım

 1969 yılında ilk kiremit imalatı ile başlayan ve  günümüzde kiremit imalatına ilave olarak  inşaat,hazır beton, madencilik ve  
enerji sektörlerinde gösterdiği faaliyetlerle, bu yıl kuruluşunun 45. yılını kutlamaktan mutluluk duyduğum şirketimize hep beraber 
nice 45 yıllar ve başarılarının devamını  diliyorum.

 Öncelikle söylemeliyim ki bugünlere değerli çalışanlarımız ve bizlere güvenen bizimle olmayı tercih eden siz değerli 
 bayilerimizle birlikte geldik. Her koşulda önce sizlerin yanında olmaya çalıştık. Sizleri, sorunlarınızı ,isteklerinizi dinleyerek, 
 taleplerinizi  piyasa şartlarına adapte etmeye çalışarak bir çok sıkıntıyı birlikte aştık. Birlik ve beraberliğin ,karşılıklı saygı ve sevginin 
gücüne inanarak bugünlere hep beraber geldik. Sürekli kaliteye verdiğimiz önem, dünya standartlarını yakalamadaki azmimiz ve bu 
heyecanımızla , bugün birlikte geldiğimiz noktadan gurur duyuyorum. 

 Birlikteliğimizden doğan bu enerji ile Türkiye’nin en önemli kiremit üreticisi olmaktan ve yine bu değeri gelecek  nesillerimize 
hep beraber taşıyacağımız inancıyla hepinize güven ve destekleriniz için teşekkür ederim.

 Saygılarımla
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Füruz  KARIK / Başak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

 Değerli Dostlarım,
 
 Bir yılı daha hep beraber geride bıraktık ve yeni yılın hepimiz için sağlık,mutluluk ve başarılar getirmesini  diliyorum. 2013 
yılını siz değerli bayilerimizin ve her zaman özveri ile daha iyi için çalışan takımımızın gayretleri ile tüm hedeflerimizi  tutturarak 
bitirdik. Kurulduğumuz günden günümüze kadar istikrarlı ve  yenilikçi çizgimize 45 yıllık tecrübemizi de ekleyerek 2014 yılı için de siz 
değerli dostlarımızla beraber yeni hedefler,yeni projeler ve yeni yatırımlar ile yolumuza devam edeceğiz. 
 
 İçinde bulunduğumuz şu günlerde maalesef hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi  çalkantılı bir seyir izliyor. Başak Grubu 
olarak bu süreci herkes gibi yakından takip ediyor ve 2014 hedeflerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla ekonomideki  ivmelere göre 
plan ve programlarımızda yeni düzenlemeler  yapıyoruz. Bu plan ve düzenlemeleri  yaparken her zaman olduğu gibi siz değerli 
bayilerimizin minimum etkilenmesi gayreti içerisindeyiz. Dünyada böyle çalkantılar her zaman olmuş ve olacaktır. Önemli olan bu 
süreçte birlikte hareket ederek, geleceğimiz için planlarımızdan vazgeçmeden, istikrarlı bir şekilde hedeflerimize doğru yürümektir.
 
 Bu yılda her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya pazarlarındaki taleplere göre yeniliklere devam edeceğiz. Bu yenilikler 
,siz değerli bayilerimize satış ekibimiz tarafından tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra tanıtılacaktır. Pazarda öncüsü ve rakipsiz 
olduğumuz Renkli Kil Kiremit’e olan talep ,yerli ve yabancı pazarlarda her geçen gün artmakta olup siz değerli bayilerimizin Renkli 
Kil Kiremit konusunda  pazarda lider olacağı inancı içerisindeyim.  
 
 Kuruluşumuzun 45. yılını sizlerle kutluyor olmaktan onur ve mutluluk duyuyor ve hep birlikte nice 45 yıllar diliyorum.
           
 Saygılarımla
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Kaliteli
 Güvenli
  Bir Çatı altında
          45 YIL…

“GÜÇLÜ BİR AİLENİN ÜYELERİ AYNI ÇATININ 

                         ALTINDA YETİŞİRLER “    

                                     Richard Bach

Engin ÇİZER / Başak Çatı & Cephe Sistemleri Satış Müdürü

 Merhaba,
 
 Geride kalan 45 yıl. 1969 yılında Başak Kiremit fabrikamız ile başlayan başarı hikayemizin 45.yılında geldiğimiz nokta Başak 
Konut ,Has Hazır Beton A.Ş , Agregasan A.Ş , BŞK Enerji A.Ş ve BŞK Proje LTD.  Başak Grubu şirketleri ile bağlı olduğu sektörde en 
doğru , en kaliteli ve en güvenilir hizmetler sunarak büyümeye devam etmektedir.
 
 Başak Grubu şirketlerinden ilki olan Başak Çatı & Cephe Sistemleri  45 yıldır çatı sektöründe doğal kil kiremit  üretmekte 
olup,üretim ve satışı ile kendini sınırlandırmamış , doğal malzeme kullanımına yönelik sahada , projelerde aktif rol almış ve 
dünya  devleri ile iş birlikteliğine girerek  ürün yelpazesini arttırarak  pazara yeni ürünler ve doğru çatı çözümleri sunarak pazarı 
 bilgilendirmeye ve  büyütmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu süreçte sektörde birçok ikame ürünler yer aldı ancak belli bir 
süre sonra çatılarda yaşanan problemler neticesinde etkilerini kaybedip ve tekrar doğal ürünlere geri dönüşler yaşandı.Sloganımız 
olan “ Doğal Güzeldir “ ile hareket ederek doğal ürün tercihi, kaliteli malzeme kullanımı ile birlikte güvenilir çatılar inşa edilmesi 
yönünde bu  zamana kadar mücadelemizi verdik ve bundan sonrada mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 
 
 Başak Kiremit olarak 2013 yılı hedef ve politikalarımızı gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Piyasaları iyi analiz ve sektörü iyi takip 
 etmemiz bizim doğru kararlar alıp uygulamamızı sağlamış , 45 yıldır sergilediğimiz devamlılık bize başarıları getirmiştir. Son yıllarda 
satışlar da gelinen nokta bizleri zorlamış olup kapasite artırımına gitmek artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sebeple 2014 yılı başı 
itibariyle fabrikamız revizyona girmiştir.

 Türkiye , 2013 Yılının son üç aylık sürecinde ekonomi ve siyaset anlamında ciddi belirsizlikler yaşadı. Genel olarak piyasalar, 
gelişmelerden olumsuz etkilendi. Her yeni yılda olduğu gibi 2014 yılına da yeni umutlar ile girdik. 2014 yılında hızlı büyümek için büyük 
risklere  girmememiz gereken ; başka bir deyişle “ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız” gereken bir yıl olacağı düşüncesindeyiz.

 Başak Çatı & Cephe Sistemleri  45. yılına girmiş; güçlü , birbirine bağlı , yeniliğe ve gelişime açık , nereden geldiğinin 
 bilincinde olan bir şirketiz. Gücümüzü sadakatli bayilerimizden ve özverili çalışan personellerimizden alıyoruz. Bu sorumluluk bilinci 
ile her zaman daha iyi , daha başarılı olmak için politikalarımızı geliştirip uyguluyoruz.

 Amacımız; sağlıklı, güvenilir Başak Kiremit çatısı altında mutlu ve huzurlu uzun yıllar birlikte olmaktır.
                Sevgiyle kalın…
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Başak Çatı & Cephe Sistemleri, 
3.salonda ziyaretçileri ile buluştu.

Kiremit sektörünün lideri Başak Çatı & Cephe  Sistemleri; 
fuardaki farklı ve ilgi çeken standı, danışmanlık hizmetleri 
ve çözüm detaylarıyla bir bilgi noktası kimliği taşıdı. Başak 
Çatı & Cephe  Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Füruz 
 KARIK, Satış Müdürü Engin ÇİZER ve tüm Satış Ekibi; standa 
gelen  firma  bayilerini, mimarları, mühendisleri,  müteahhit 
gruplarını, yerli ve yabancı firma temsilcilerini ağırladılar.

81 bin metrekarelik 12 kapalı salon ve açık alanda, 1.150 
katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini bir araya  getiren 
fuar, yaklaşık 110 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla 
gerçekleşti. 
Çatı ve Cephe sektöründe çözümün adı olan Başak Çatı 
& Cephe Sistemleri  kaliteli, güvenli, sağlıklı yapılar 
için geliştirdiği çözümlerini fuar süresince 3.salonda 
 ziyaretçilerine sundu.

Yapı sektöründe dünyanın takip ettiği dört büyük fuardan biri olan ve bu yıl 36.sı düzenlenen “Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul”  24 - 28  Nisan 2013 tarihleri arasında uluslararası birçok firmayı Tüyap Fuar Merkezi’nde buluşturdu.

Çatı malzemeleri konusunda oluşan değişim ile taleplere en iyi çözüm ve hizmeti sunmayı amaç edinen Başak Çatı & 
Cephe Sistemleri’nin; farklı doku ve renk seçenekleri bulunan Başak Art Renkli kiremitlerinin yanı sıra dünyanın önde 
gelen ve konusunda uzman olan işbirliği yaptığı firma ürünlerinin de ziyaretçilere tanıtıldığı standı yoğun ilgi gördü. 
Dünyada çatıdan binaya gün ışığı ve temiz hava sağlamanın en güvenilir çözümlerini sunan Velüx Çatı Pencereleri her 
kesimden ziyaretçinin ilgi odağı oldu.
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Başak Çatı & Cephe Sistemleri, Yapı Fuarı’nda  sadece 
ürünleri ile değil, uzmanlığı ve çözüm ortaklığı ile 
de yer aldı.

Ayrıca, Türkiye distribütörlüğü bulunan Agrob Butchal markalı 
 KeraTwin Terracotto Cephe ve Cotto Yer döşeme ürünleri ve detayları 
stantta sergilendi. 

Güney Kore markası KD One’nın Türkiye Executive Distributörlüğü’nü 
geçen yıl alıp, pazara kazandırdığı Başak Metal Kiremit’in yeni  modelleri 
Ventus ve Crown, bu yıl 36.sı düzenlenen fuarda ziyaretçilere tanıtıldı.

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, Türk yapı sektörünün ve  
 profesyonellerinin ihtiyaç ve beklentilerini, üstün özellikli, yenilikçi 
ürünlerimiz ve mükemmeliyetçi hizmet yaklaşımı ile karşılamaya de-
vam ediyor. 
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Yeniliğin Öncüsü Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nden 

“Başak Metal Kiremit”

Kurulduğu 1969 yılından bugüne; kalite anlayışı, müşteri 
odaklılığı, teknolojiyi yakın takibi, yenilikçi ve öncü 
çalışmalarıyla, ilklere imza atan, çalışanlarına verdiği önem 
ve güvenle hergün  biraz daha gelişen, büyüyen ve daha 
iyi bir yaşam sunabilmek için çalışan Başak Çatı & Cephe 
Sistemleri, çatı malzemeleri  konusunda oluşan değişim ve 
 taleplere en iyi çözüm ve hizmeti sunabilmek amacıyla ürün 
listesine yeni bir ürünü; Başak Metal Kiremit`i  katmıştır. 

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, her zaman olduğu gibi 
müşterilerine en iyi ürünü sunabilmek için 2011 yılı 
 içerisinde uzun süren araştırmalar ve görüşmeler  sonucu, 
2012 yılı Ocak ayında dünyanın önde  gelen ve inşaat 
 malzemesi  konusunda lider olan Güney Kore firması, KD 
ONE ile karşılıklı görüşmeleri tamamlanmış ve KD ONE’ın 
Türkiye Executive Distribütörlüğü’nü alarak Başak Metal 
Çatı  Sistemleri birimini bayi ve müşterilerinin  hizmetine 
sunmuştur.

Günümüz toplumlarında teknolojinin yanı sıra kişisel zevklerin hızla değişimi, sürekli yeni trendlerin oluşması, demografik, 
ekolojik ve ekonomik şartlardaki değişimler hemen hemen her sektörde taleplerde değişiklikler oluşturmakta  ve bu değişiklikler 
de üreticileri, yeni ürünler ve malzemeler üretmek,  dünya  konjoktürünü takip ederek ARGE ve innovative yatırımlar yapmaya 
teşvik  etmektedir. 

Ülkemiz ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda farklılıklar gösteren 7 farklı bölgeden oluşmakta. Bu bölgelerde oluşan farklı 
çatı sistemleri taleplerini göz önünde bulunduran Başak Çatı & Cephe Sistemleri, mevcut çatı sistem çözümlerine bir yenisini 
daha ekledi; Başak Metal Kiremit…
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•  Üç farklı model ve onaltı farklı renk seçeneğinden oluşan Başak Metal Kiremit, kötü hava koşullarına; 
kar, yağmur, aşırı rüzgar ve UV ışınlarına dayanıklı bir üründür. 
•  Başak Metal Kiremit hafif bir ürün olduğundan uygulama sırasında ustalara kolaylık sağlar. 
•  Başak Metal Kiremit, uzun ömürlü ve çevre dostudur.
•  Başak Metal Kiremit, estetik bir ürün olup sekiz farklı katmanın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, çatınızda da kişisel 
zevklerinizi gösterebileceğiniz, doğal taş ve renkli granül ile kaplanmış  galvanize edilmiş çelikten en son teknoloji ile üretilmiştir. 
 •  Metal üzerinde kullanılan taşlar; doğal taşlarla birlikte en son teknoloji ile renklendirilmiş granüllerle  harmanlanarak farklı 
renklerde her zevke uygun olarak üretilmektedir. 

Başak Metal Kiremit, Başak Çatı 
& Cephe Sistemleri`nin  güvencesi 
altında çatınız için farklı  çözümler 
sunuyor.  Başak Çatı & Cephe 
 Sistemleri,  yenilikleri yakından 
takip   etmeye ve siz değerli 
müşterilerine,  kalitesinden ödün 
vermeden, sektörün en iyisi olma 
amacı doğrultusunda  farklı ürünler 
sunmaya devam edecektir.

 Hava Koşullarına Dayanıklı

 Yanmaz

Hafif

Çevre Dostu

Estetik

Akrilik Kaplama

Seramik Kaplama

Akrilik Rezin Serpme

Koruyucu Yüzey Kaplama

Çinko - Alüminyum Kaplama

Ana Çelik Metal (0,45 mm)

Çinko - Alüminyum Kaplama

Koruyucu Yüzey Kaplama
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Adana ve çevresinde köklü bir geçmişe sahip olan firmamız ÖZ YÜKSEL ÇATI MARKET SAN. TİC. LTD. ŞTİ  faaliyetlerine 
1979 yılında Adana’da kereste ve ambalaj sandığı imalatıyla başlamıştır.

2000 yılı itibariyle ürün portföyüne her geçen gün yenisini ekleyen firmamız bugün çatı ve cephe  kaplama, ısı, ses, su 
yalıtım ve izolasyon malzemelerinde tüm ürün çeşitleri ve aksesuarlarıyla değerli müşterilerine hizmet vermektedir.
 

Başak Kiremit ailesine 2010 yılında dahil olduk ve o günden bugüne bu değerli ailenin bir parçası  olmaktan onur ve 
gurur duyuyoruz. Aktif ticaretimize başladığınımız günden bu yana, her geçen gün  bölgemizde de aranan ve tercih 
edilen marka olmaya devam etmekteyiz.

Firmasını; portföyündeki ürün çeşidi ile öne çıkaran, sektörel değişimi çok sıkı izleyen, müşteride güven duygusu 
oluşturan,müşterinin ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapabilen, her müşterinin değerli olduğu bilincinde, tedarik 
ve hizmette devamlılık esasına dayalı, uygun fiyat ve ürün  kalitesiyle anılmayı hedeflemiş, gelenekten, modern bir 
geleceğe uzanan yolda; kararlı ve güven veren saygın bir marka olması hiç kuşkusuz en büyük tercih sebebidir.
 
Başak ailesine katılmamıza vesile olan Engin bey ve Nevzat beye, faaliyetlerimizde bizlerden yardımlarını  esirgemeyen 
tüm başak ailesi mensuplarına buradan tekrar teşekkürlerimizi sunar daha  uzun yıllar birlikte çalışmak ümidiyle 
sevgilerimizi sunarız.

ÖZ YÜKSEL ÇATI MARKET
Adana bayimiz

Firma Yetkilisi     : Erol YÜKSEL

İletişim bilgileri : Yeşiloba mh. 46003 Sk. No:12 
A Seyhan / ADANA
Tel.: 0 322 421 73 73
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Değerli Başak Kardeşlerimiz; Merhabalar..

Firmamız 1974 yılına kadar devam etmekte olan muhtelif ticari faaliyetlerine GÖLTAŞ Çimento Ana Dağıtıcı Bayii ünvanını 
alarak  Antalya-Isparta-Burdur bölge sınırları dahilinde sektördeki yerini almıştır. 

Hazır Betonun daha adının geçmediği o yıllarda çok ciddi satış ve pazar hacmine ulaşmış ve bölgesel bir  marka olma yolunda 
hızla portföyünü genişletmiştir. 2005 yılında yeni bir yapılanma ile birlikte çoğunluğu Ege  Bölgesinde 33 il’e  toptan çimento 
satışı gerçekleştirmiştir. 

GÖRGÜLÜ YAPI MERKEZİ
Alanya bayimiz

2008 li yıllarda perakende kanalından firmamıza gelen 
ciddi talepler ve sektörün gelişimi, koşulların değişimi 
bizleri yeni bir yapılandırmaya  sevk ederek Alanya ya 10 
km mesafede turizm  bölgesinin  merkezi konumunda 
olan Konaklı kasabasında  1000 m2 kapalı depo, 4000 m2 

açık depolama alanı ile  150 m2 ofis binası oluşturarak 
daha kurumsal ve sistemli bir anlayışla perakende satış 
 faaliyetlerine başlamıştır. 
Perakende pazarına girişimiz müşteri ve  piyasa  talepleri 
doğrultusunda yeni bayilikleri de  beraberinde getirmiştir.

Bunlardan bazıları BAŞAK KİREMİT- RİGİPS- ONDULİNE- 
YTONG- LAFARGE DALSAN- WEBER- ODE- DOĞANAY- 
KRAL TUĞLA vs...   

GÖRGÜLÜ YAPI MERKEZİ olarak tüm bu markaların 
bölgedeki pazar paylarını birlikte oluşturduğumuz  sinerji 
ve ortak  anlayışla  ciddi oranda yükselttik.  Markalarla 
yaptığımız proje ve müşteri bazlı özel  çalışmalar 
 neticesinde bölgedeki rekabet koşullarını ve alışkanlıkları 
değiştirmiş  pazara dinamizm getirmiş sektördeki 
 konumunu güçlendirmiştir.

BAŞAK grubu ile ilk tanışmamız 2010 İstanbul Yapı Fuarı’nda standlarını ziyaretimiz esnasında gerçekleşti. Yakın ilgi ve 
 etkileyici tanıtımları, fuar sonrası Eskişehir fabrika daki sunumları ile devam etti. Kurumsal yapı, kaliteli üretim, farklı ürün 
çeşitliliği, teknik çözümleri ve hizmetleri GÖRGÜLÜ Yapı Merkezi portföyüne  BAŞAK  Kiremit Alanya münhasır bayiiliğini 
kazandırmıştır. Bugünlere  gelinen süreçte omuza omuza vererek elde edilen başarılı birlikteliğin keyfini sürdürmekteyiz. 

Görgülü Yapı Ailesi olarak; ortak anlayışın başlattığı, ticaretin geliştirdiği, geçen zamanın perçinlediği Başak Grubu  ile olan 
DOSTLUĞUMUZUN daha güzel günlerde ve daha kalıcı çatılarda devam etmesi ümidiyle... 
Herkese Saygı ve Selamlar..

Firma Yetkilisi : Ali GÖRGÜLÜ

İletişim bilgileri : Güzelbağ Yolu Üzeri Hüddüoğlu Cami 
Yanı Konaklı Alanya / ANTALYA
Tel.: 0 242 565 33 33 
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1995 yılında Barok Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. ünvanı ile kurulan firmamız ilk 10 yıllık süre içerisinde Kocaeli,  Sakarya ve İstanbul 
bölgelerinde yapı malzemeleri satışı ile alçıpan asma tavan, bölme duvar, giydirme  duvar, kuru sıva,  taşyünü-metal asma 
tavan, alçı sıva boya konularında yaklaşık 1.000.000m2 uygulama yaparak,  kaliteli malzeme, yüksek müşteri  memnuniyeti, 
zamanında teslim ve verilen sözlerin her zaman arkasında  durarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

2005 yılı sonrasında alınan radikal bir karar ile “müşterimize rakip olmayacağız” vizyonuyla uygulamadan çıkarak sadece 
satış ve hizmet odaklı bir firma olmak için var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

BAROK YAPI Malz. San. Tic.A.Ş
DİSTRİBÜTÖRÜMÜZ

İletişim bilgileri : Sanayi Mah. Pembe Köşk 
Sokak No:3  İzmit  / KOCAELİ

Tel.: 0 262 335 11 39

Firmamızda kurulan deneyimli ekipler,  teknolojik altyapı 
ve bunlara cevap verebilecek depo- lojistik imkanları ile 
güçlenen ve büyüyen firmamız, müşterilerine daha geniş, 
daha etkin bir hizmet  verebilmek amacıyla 2014 ocak 
ayında  3500 m2 si kapalı toplam 6000 m2 lik yeni şube 
yatırımıyla Kocaeli ve çevre illere en değerli markalar 
ile  Basak Kiremit A.Ş.’nin Kocaeli Distribütörlügü’nün 
yanısıra, iç ve dış cephe duvar sistemleri, kuru yapı 
 ürünlerinde Knauf markasıyla, Ode ile Membran, XPS ve 
Camyünü, AKG Gazbeton , Jotun, Bosch, BlokBims,  Bostik 
Markasıyla Yapı Kimyasalları, Technowool Taşyünü, OSB, 
EPS, , Shingle,  Plywood, Onduline, Hekimboard, Drenaj 
Levhaları,  Çimento, Karsis iç ve dış dekorasyon ürünleri 
ve bu  malzemelerin tüm ekipmanlarıyla bir yapı  markete 
dönüşmüştür. 

Hizmet verdiğimiz uygulayıcılar, taşeron  firmalar, 
 müteahhitler, sanayi tesisleri ve tüketicilere daha hızlı, 
daha kaliteli hizmet verebilmek için, kurumsallaşma 
çabalarına devam eden ve her  zaman daha büyük  hedefleri 
olan Barok Yapı  temsil ettiği markaların büyüklüğüne 
yakışır bir firma olabilmek için insan gücünü ve altyapısını 
sürekli güçlendirmektedir. 

Geleceğe yaptığı yatırımlarıyla, müşterilerimize  daima 
beklentilerinin üzerinde hizmet  sunabilmek için kaliteye 
odaklanarak çalışmalarını sürdüren  Başak Kiremit, 2014 
yılında da yapacağı yeni  teknolojik yatırımlarıyla, ürün ve 
hizmet  kalitesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen yapısını 
güçlendirerek nitelikli insan kaynağıyla sektöre kalite ve 
 dinamizm getirmektedir.

Başak Kiremit gibi güçlü, çağdaş, dinamik, lider bir firmanın distribütörü olmanın sorumluluklarıyla,  organizasyon 
yapısını güçlendiren, misyonundan hiçbir zaman vazgeçmeyen, günümüz teknolojisine ayak  uydurarak  gelecekteki 
değişimleri şimdiden gözlemlemeye çalışıp adımlarını ona göre atan Barok Yapı Ailesi olarak bizleri yalnız bırakmayan tüm 
müşterilerimizle birlikte yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz. 
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İstanbul’da bahçeli bir yaşamı gerçeğe dönüştüren “Her eve bir bahçe” anlayışıyla Dekar DK tarafından Bahçeşehir’de inşa 
edilen Asmalı Evler’de teslim ve satışlar tam da söz verildiği tarihte tamamlandı.

İstanbul’da “Her eve bir bahçe” konsepti ile, eşine az rastlanan yaşam alanlarına imza atan Dekar DK, 170 bahçeli evden 
oluşan Asmalı Evler’i tamamladı. Tamamının ev sahiplerine teslim edildiği ve  %60 oranında prim yapan proje, 134-180 
 metrekare arası brüt alanlı dokuz farklı ev tipinden oluşuyor.  

Toplam 55 bin metrekare arsa alanı içerisinde inşa edilen Asmalı Evler’de konutlara özel bahçeler, yarı  olimpik yüzme 
 havuzu, kafe ve fitness salonunun yer aldığı sosyal tesis, kapalı ve açık otoparklar, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları ile 
betonun değil yeşilin hakim olduğu bir hayat sunuluyor.  

Bahçeli ev arzının az olmasından dolayı genellikle yüksek katlı bloklara göre daha yüksek prim yaptığını  söyleyen Dekar DK  
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu “Bahçeli ev aslında sanıldığı gibi yüksek fiyatlara satılmak ve bir lüks olmak zorunda 
değildir. Doğru projelendirmelerle doğru lokasyonlarda inşaa edilen bahçeli  evlerimize çok ilgi var ve bu da bize doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor. “Az katlı bahçeli ev”  konseptini devam ettireceğimiz yeni projelerimizle bu alandaki çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” dedi.

Bu projede Başak Çatı & Cephe Sistemleri tercih 
edilmiştir.
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PROJE

Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş, dünyada da az sayıda örneği bulunan bir marina-kent projesi olan Port Alaçatı’nın 
konsepti, ünlü Fransız mimar François Spoerry imzasını taşıyor. Güney Fransa’nın en ilgi çekici yerleşimlerinden biri olan Port 
 Grimaud projesinin Alaçatı’ya uyarlaması olan projenin planlaması, Spoerry hayatını kaybetmeden önce, 1999 yılında yapıldı. 
 Projenin master planının sorumluluğu şimdi, uzun yıllar Spoerry ile birlikte çalışan mimar Xavier Bohl’a ait.

Port Alaçatı, Alaçatı’nın günümüze  kadar 
korunmuş otantik Alaçatı mimari öğelerinin 
modern bir estetik yorumla birleşmesi 
 sonucu ortaya çıktı. Yalnızca Alaçatı’yı değil, 
tüm  Akdeniz havzasının mimari sentezini 
çağdaş bir yorumla  harmanlayan projede 
demir işlemeleri, kapılar ve taş işçiliği gibi 
Alaçatı’ya özgü  mimari öğeler, aylar süren özel 
araştırmalar ile derlendi ve değerlendirildi.

Her köşesinden nefes kesen Ege manzaraları 
sunan Port Alaçatı evleri, geleneksel Ege 
 mimarisi ile modern dizayn anlayışının  ahenkli 
bir şekilde birleşmesiyle oluştu...

Konumu ve mimarisiyle geleneksel bir balıkçı kasabasını andıran Port Alaçatı’da her evin önünde bir tekne bağlanmasına 
yetecek kadar yer mevcut…

ÇeşmeÇeşme
Alaçatıport
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Görünüm ve mimari detaylar itibarı ile her biri değişik stil ve 
 renklerde inşa edilen Port Alaçatı evleri arasında herkesin 
beğenerek benimseyeceği bir mekan durumunda.
 
Stüdyo tipi müstakil dairelerden, çok odalı, müstakil, büyük 
bahçeler içerisinde yer alan villalara kadar herkesin ihtiyaç ve 
bütçesine uygun bir ev bulmak mümkün.
 
Tek düzeliğin geride kaldığı Port Alaçatı’da bunca değişik dizayn 
unsuru taşıyan binaların birlikte nasıl bir ahenk içerisinde bir 
bütün oluşturduklarını ve her köşesinden Ege Denizi’nin bir başka 
güzellikteki manzarasını seyredebilirsiniz.

Port Alaçatı Ege’nin nostaljik taş binaları, 
ahşap cumbaları ve canlı renklerde işlenmiş 
doğramaları ile en modern dizayn unsurları 
ve yapı malzemelerinin  kusursuz bir şekilde 
buluştuğu bir sentez

Dış cepherin her biri farklı; buna rağmen, çok 
hoş bir bütünlük ve ahenk, Port Alaçatı’nın her 
köşesine hakim…
 
Ayrıca binalar güneş ve Ege’nin serin 
 esintilerinden tam faydalanacak şekilde 
konuşlandırıldı.
 

Mekanların Açık, ferah ve kullanışlı olması da önemli dizayn unsurlarından. Projenin gerçekleşmesinde kalitesiyle lider konumda 
bulunan markalar bulunmaktadır.

Bu projede Başak Kiremit ürünleri tercih edilmiştir.
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28 Şubat-03 Mart 2013 tarihlerinde Ukrayna-Kharkiv de 
Başak Çatı&Cephe Sistemleri Bayileri ve satış grubu bir 
araya gelerek güzel bir organizasyonda buluştular.  Ülkenin 
kuzeydoğusunda konumlanmış Kharkiv Şehri, adını verdiği 
Kharkiv bölgesinin en önemli kenti ve Ukrayna’ nın en büyük 
ikinci şehridir.

72 kişilik bir katılımla gerçekleşen Kharkiv gezisinde şehrin 
görülmesi gereken önemli yerleri arasında olan; Forest Park/ 
Glory Memorial Anıtı, Shevchenko  Monument, Kharkiv’in en eski 
yapısı olan Pokrovsky  Katedrali, Avrupanın en büyük meydanı 
Svobody Square, Mirror Stream Fountain ve Gorky park’ının 
bulunduğu bir şehir turu düzenlendi.
Alışveriş yapmak için en ideal bölge olan özgürlük meydanı ve 
çevresindeki hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu çarşının 
da  gezildiği turlar düzenlendi. 

Geziye katılan Bayilerimize düzenlenen gala yemeğinde Bölge 
sorumlularımız ile birlikte keyifli saatler  geçirdiler. 03 Mart’ ta 
keyifli bir gezinin ardından İstanbul’a dönüş yapıldı. 

Başak ailesi
Ukrayna-Kharkiv’ de

Bayi toplantısı bu yıl Ukrayna-Kharkiv ve
     Thailand-Pattaya’da gerçekleşti.
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64 kişilik bir katılımla gerçekleşen Bayi gezisinde Pattaya’nın doğal yeşil dokusu ve güzellikleri adına gezilecek tüm  yerleri 
 kapsayan geniş kapsamlı bir tur düzenlendi. Katılan bayilerimizin her konuda memnuniyetini düşünerek, Türk damak tadına göre 
hazırlanan yemeklerin bulunduğu restoranlarda yemek organizasyonları yapıldı, tüm Başak Ailesi geniş bir tur  organizasyonu ile 
hoş vakit geçirdi. 

Ayrıca ikinci grubumuzla 14-22 Mart 2013  tarihlerinde 
dünyanın en gizemli ve görülmesi  gereken şehirlerinden 
olan Pattaya’da yapılan bayi toplantısında Başak Çatı 
& Cephe Sistemleri’nin  Bayileri ve Başak Satış  Grubu 
bir araya gelerek mükemmel bir  organizasyonda 
buluştular.

Organizasyonda; teknelerle yapılan Bangkok turunun yanında, Yüzer çarşı, Hayvanat Bahçesi, Nong Noch Tropikal Bahçeleri, 
Timsah Çiftliği, Gem World Jewerly ve Koh Larn Mercan Adası uğranılan yerlerdendi.
Pattaya’nın tadına varan Başak Ailesi, keyifli bir seyahat sonrası 22 Mart’ta İstanbul’a döndü.

Başak ailesi
Thailand-Pattaya’da
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Samahi Lake / Bakü - Azerbaycan

Başak Art Antik Seri- Seraporto kiremit kullanılmıştır.
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25 -29 Eylül tarihlerinde Gana da düzenlenen 

11.ULUSLARARASI ACCRA BİNA, İNŞAAT

ve  EMLAK FUARI

23 Ekim - 26 Ekim 2013 tarihleri arasında Bakü’ de 

gerçekleşen

19. ULUSLARARASI AZARBEYCAN BAKÜ BUILD

YAPI FUARI

30 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde Nijerya da düzenlenen 

2. NICONEX İNŞAAT FUARI

Başak Çatı & Cephe Sistemleri 
olarak yurtdışı fuarlarında yer aldık.
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Tüm binalar deprem yönetmeliğine  uygun şekilde  betonarme 

karkas olarak inşa  edilecektir.

Her blokta asansör bulunacaktır.

Binaların su ve ısı yalıtımı yönetmeliklere   uygun olacaktır.An-

tre, koridor,banyo ve mutfak zeminleri  seramik; salon  ve yatak 

odaları laminat parke, duvarlara alçı sıva üzeri su bazlı plastik 

boya uygulanacaktır.

Isıtma ve sıcak su ihtiyacı kombi ile sağlanacaktır. 

Dairelerde mutfak dolapları uygulamaları ve banyolarda tüm 

vitrifiye malzemeleri montajı yapılmış olarak teslim edilecek.

Sitenin peyzaj çalışması % 70’ i yeşil alandan oluşacak şekilde 

planlanmıştır.

Sitenin, bahçe duvarı ile çevrili güvenlik girişi ve çıkışı olacaktır.

Başakkonut
Yaşam Park Evleri 2
ile konforlu bir yaşam
sunmaya devam ediyor.

Başakkonut tarafından, Eskişehir 
 Ihlamurkent vadisinde Yaşam Park Evleri 
2 ile konforlu bir yaşam  sunmaya devam 
ediyor.

11.600 m² lik alan üzerine 4 ‘ er katlı 
bloklardan oluşan toplam 5 Blok ve 3 + 1 
olmak üzere 80 daire bulunacaktır.

     Site içerisinde Çocuk oyun alanları,

             Açık yüzme havuzu bulunacaktır. 
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Bugüne kadar hayata geçirdiği konut  projeleriyle 
Eskişehir’de inşaat sektörünün öncüleri arasına 
giren Başak Konut, 2014 yılında da  büyümesini 
sürdürmeyi  hedefliyor. 

Şirket, önümüzdeki yıl yapacağı projelerle 70 milyon TL’lik 
ciroya ulaşacak.

Başak Grubu şirketi olarak 2006 yılında girdiği inşaat sek-
töründeki  87.200 m2 alana 592   adetlik konut birikimi ve 
tecrübesini gelecek  dönemde yapacağı önemli projelere 
aktaracak.

Türkiye’de çok katlı sitelerin mahalle yaşamını bitirdiğine 
dikkat çeken Başak Konut A.Ş. Genel Müdürü Melih 
Görk, bu nedenle insanların  eskiye bir özlem duyduğunu 
 söyledi.  Bu özlemi bir  nebze de olsa giderecek projelere 
imza attıklarını açıklayan Görk, daha çok  butik konutlara 
yer  vererek müşterilerinin istek ve beklentilerini daha çok 
karşıladıklarını  belirtti.

Bu yıl 3 önemli projeyi gerçekleştirdiklerini  anlatan 
Melik Görk, “Kybele Konutları, Başak Residence 
ve Ihlamurkent’teki Yaşam Park Evleri projelerimiz 
tamamlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi alıcı ağırlıklı 
piyasada yoğun bir rekabet Eskişehir’de de yaşanıyor.

Bir projeyi en iyi şekilde bitirmenin yanı sıra onu satmanın 
da önemli olduğunu açıklayan Melih Görk, satışta iyi 
bir ekip ile hareket ettiklerini ve inovatif yöntemler 
 kullanarak olumlu sonuç aldıklarını ifade etti. Buradan 
aldıkları güç ve güvenle 2014’de de yükselen ivmelerini 
devam  ettireceklerini anlatan Görk, “ Önümüzdeki yıl da 
önemli projelere imza atacağız. 

Başak Konut,
2014’de de büyüme 
ivmesini
devam ettirecek

Planlamada ve uygulamada gösterdiğimiz başarı ve projelerimizi söz verdiğimiz tarihlere göre teslim etmemiz 

bize olan güveni artırdı. Bu nedenle rekabet ortamından olumlu yönde etkileniyoruz” 

Ihlamurkent’te Yaşam Park Evleri 2  projemize 
başladık. Yine aynı yerde farklı bir  proje daha 
gerçekleştireceğiz. Bunun da arsa sözleşmelerini 
yaptık. Bu projeleri rakamsal olarak 
değerlendirdiğimizde yaklaşık 70 milyon TL’lik bir 
ciroya ulaşacağımızı hesaplıyoruz” dedi.
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“Kentsel dönüşüm amacından saptı”

Türkiye’deki kentsel dönüşüm ile ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Melih Görk, dönüşüm yapılan yerlerin daha çok rant 
değeri yüksek  yerler olması nedeniyle amacından saptığını iddia etti.  Devletin kentsel dönüşüme önce kendi binalarından 
başlaması gerektiğini söyleyen Görk, “ Bu konu ekonomik ve sosyal bakımdan iyi tartışılmadı. Halka yeterli bilgi verilmediği 
için sıkıntıların çok ve başarı şansının da düşük olacağı endişesindeyim. Çünkü halkla bir uzlaşma yok. Yasalarla bu iş bir 
 anlamda zorlamaya dönüştü” diye konuştu. Türkiye’de planlama yapılırken tek taraflı hareket edildiğini açıklayan Melih 
Görk, şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizde vatandaşın devlete güveni yok. Bundandır ki vatandaş neredeyse bütün  projelere karşı çıkar.  Kentsel dönüşümde 
de vatandaş  mülkünün elinden alınacağını düşünüyor. Bunun yanında, dönüşüm büyük rant barındıran yerlerde oluyor. 
 Maalesef bu iş bir rant transferine dönüştü. Buna en iyi örnek de Sulukule projesidir.

Arsa Ofisi sistemi yok edildi. Kamu arsalarını yöneten Arsa Ofisi TOKİ’ye devredildi. TOKİ’nin kuruluş amacı düşük  gelirlilere 
sosyal konutlar üretmekti, bugün ise TOKİ büyük rant içeren projelerde yer alıyor. Bu yanlıştır, devlet özel sektöre rakip 
olmamalı. Haksız rekabet yaratmamalıdır.

Devlet TOKİ’yi kentsel dönüşüm projelerinde daha iyi kullanmalı. Kentsel dönüşüm yasası, yerinde dönüşüm, kaynak temini, 
toplumsal adalet ve eşitliğe uygun finansman modellerini oluşturmaktan, kiracıların durumu ve geçici barınma sorununu 
çözmekten çok uzaktadır”.

Sorunlar için çözüm önerileri de getiren Melih Görk, Devlet bu işi vatandaşa çok iyi anlatmalı, kaybolan güveni tekrar 
kazanmalı. Kendi yapacağı konut projeleriyle de vatandaşa iyi örnekler sunmalıdır” dedi.

Başak Konut,
2014’de de büyüme 
ivmesini
devam ettirecek
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Mimarlık bir yolculuktur.
Mimari,tek amacımız tasarım tutkumuzdur.

Başak Grubu inşaat sektöründe,  kaliteye,  rekabete, 

teknolojiye ve  çevreye önem veren, markalaşmış 

bir firma yapısını oluşturmayı hedeflemektedir. 

Hızla gelişen ve değişen yeni tasarım metotlarını, 

 güncel malzeme bilgisini, inşaat ekonomisini,  estetik 

ve  fonksiyonellik bağlamında birleştiren ve bunları 

 gelecek vizyon ile harmanlayan bir süreci benimsemiştir. 

Bu yaratıcı ve işlevsel süreçte farklı bakış açılarının 

gerekliliğine inanmaktadır.
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MC mimarlık, detay-bütün ilişkilerinde uzmanlık, disiplinler arası alanda kabul görmüş çözüm ortakları ve uzman 

 firmalarla ekipler oluşturma becerisi ile iş verenine mümkün olan en iyi çözümleri üretebilmek için çalışmaktadır.

proje tasarım,planlama ve uygulama çalışmaların her aşamasında işverenleri takıma  dahil ederek,tanımlanan  talepleri 

kısa sürede çözümleyen MC,planlama ve gelişim  sürecinde  kaliteli bir yönetim sistemi oluşturmaktadır.Bu süreçte 

kullanılan  BIM  (  Building İnformation Modeling) sistemleri ile  projelerin her aşamasında etkin bir kontrol metodu 

 sunarak doğru kararların zamanında ve eksiksiz verilmesine yardımcı olmaktadır.

MC  kuruluşundan bu yana, Türkiye’nin yanı sıra  Rusya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Irak ve Iran gibi 

çeşitli ülkelerde bulunan yapıların mimari, iç mekân ve  peyzaj projelerine imza atmıştır. 

Bu doğrultuda Başak Grubu,  birbiriyle  oldukça 

ilişkili olan mimarlık - iç mimarlık ve statik 

 disiplinlerini bünyesinde toplayarak, tasarım, 

danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, 

uygulama,  kontrol ve taahhüt hizmetlerini, 

genç  profesyonellerden kurulu ekibi ile ver-

meyi amaçlayan MC mimarlığı bünyesine dahil 

etmiştir.

Farklı program ve ölçekteki projelerin tasarım, tasarım 

geliştirme ve uygulama aşamalarını gerçekleştiren 

MC , karma kullanımlı yapılar, alışveriş  merkezleri, 

oteller, konutlar, ofisler, eğitim binaları, hastaneler, 

kültür merkezleri  ve spor salonları projelendirmiştir.
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as Hazır Beton, 1969 yılında kurulan BAŞAK KİREMİT’e ait Başak 
Grup üyesi  olmakla beraber 2004 yılında Eskişehir  Muttalip Sanayi 
 Bölgesindeki 27.000 m2’lik alanında hazır  beton üretimine başlamıştır. 
Kurulduğu günden itibaren birçok projede yer alan Has Hazır Beton, 

Hedef Sürekli Gelişmek

H
müşteri odaklı çalışma prensibi ile her geçen gün müşteri portföyünü 
genişletmektedir.

Sürekli gelişmeyi hedefleyen Has Hazır Betonun 2013 yılı yatırımları  sonucunda, 
120 m3/sa ve 160 m3/sa kapasiteli  beton santrali ile 2 adet 90 m3 saatlik 36 m2 
lik, 2 adet  
60 m3/sa’lik 32 metrelik ,1 adet 60 m3 / sa’lik 24 metrelik ve  1 adet 80m3/sa’ lik 47 
metrelik son sistem beton pompaları bulunmaktadır. Tedarikçilerinden  mineral 
katkı ve çimento teminini gerçekleştirmek amacı ile 1 adet silobası mevcuttur.  
Müşteriye en hızlı şekilde ulaşabilmek için arttırdığı taşıma filosu ile toplamda 
24 adet 250 m3 lük araç parkı ile hizmete devam etmektedir.

Has Hazır Beton ARGE birimi, Türk Standartlarını ve mevzuatlarını yakından 
takip eden işinin ehli inşaat  mühendisi ve  teknisyenlerinden oluşmaktadır. 
 Tedarikçileri ve müşterileri ile sürekli iletişim içerisinde olan Has Hazır Beton 
ARGE  personeli,  hammaddeden nihai ürünün müşteriye sunulmasına kadar 
geçen süreçte  kontrollerini devam  ettirmektedir.  Müşteri talebi doğrultusunda 
çeşitli tip özel reçete çalışmaları Arge personeli tarafından tasarlanmaktadır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini benimseyen, misyonunu ve vizyonunu bu doğrultuda genişleten Has Hazır Beton A.Ş., 2005 yılından bu 
yana bir Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olup beton  üretimi için gerekli olan “G” belgesini THBB  Kalite Güvence Sistemi kuruluşundan 
temin etmektedir. THBB Kalite Güvence Sistemi ve TSE tarafından ürün denetimleri gerçekleştirilmektedir. Sistem  denetimlerini ve 
 yerinde beton dökümü denetimlerini uygunluk teyidi ile geçen Has Hazır Beton A.Ş., iç denetimleriyle de ürün ve hizmet kalitesini  sürekli 
kontrol etmektedir.
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Yılda 1 milyon tonun 
üzerinde agrega üretiyor.

Üretilen kırma taş, mıcır, taş tozu, balast ve diğer yan 
ürünler, müşteri portföyünde  bulunan  Karayolları 
Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 
beton  santralleri tarafından kullanılıyor. 
Agregasan; saatte 350 ton kapasiteli  Primer  Darbeli 
Kırıcı (PDK), 2 adet ekskavatör,  1 adet  delici, 4 adet 
kamyon ve 2 adet  lastikli  yükleyici ile faaliyetlerini 
sürdürüyor.

skişehir il merkezine 25 kilometre uzaklıktaki  Karacaören 
Köyü’nde 2011 yılının Ocak ayında kurulan Agregasan A.Ş; 
kırma ve eleme tesisi olarak faaliyet gösteriyor ve yılda 
1  milyon tondan fazla agrega üretimi gerçekleştiriyorE

İş sağlığı güvenliği ve çevre bilinci kapsamında Agregasan eğitimlerine ve yatırımlarına  devam ediyor. Çevre kanunu gereğince 

ve çevre bilinci ile efektif önlemler çerçevesinde üretim  faaliyetleri devam etmektedir.
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1969 yılında Başak Kiremit Fabrikasıyla Türkiye ekonomisine katkıda 
 bulunmaya başlayan Başak Grubu, Kasım 2013 te BŞK Enerji A.Ş. ile 
enerji sektörüne girmiştir.

İnşaat sektörü ağırlıklı hizmet veren grubumuzda, Elektrik   enerjisi 
alanında uzmanlaşmış bir ekibi bünyesine  katan BŞK Enerji A.Ş.   sadece 
yapısal anlamda değil, enerji alt yapısıyla da daha sağlıklı,  verimli ve güvenli 
 sistemler oluşturmayı hedeflemektedir. 

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin enerji alanındaki ihtiyacı 
hızlı bir şekilde artmış, bunun sonucunda, yeni enerji üretim  tesislerinin 
kurulmasına, mevcut enerji üretim ve tüketim tesislerinin de daha verimli bir 
şekilde çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda  gerekli  hukuksal 
alt yapının oluşturulması ile elektrik üretimi ve dağıtımı devlet tekelinden 
çıkartılarak özel sektörün de bu alanlarda faaliyet göstermesi sağlanmıştır. 
Pek çok yerli ve yabancı  girişimci  elektrik üretimi alanını  ana iş kollarından 
biri haline getirerek bu alanda  faaliyete başlamıştır. Ülkemizin giderek 
 artan enerji ihtiyacı, Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasındaki  zorunluluk, 
girişimcilerin elektrik üretimi işine girme arzusunu artırmaktadır.

Elektrik üretimi sektöründe yatırım yapmak isteyen girişimciler, karar aşamasından itibaren pek çok soru ve sorunla 
karşılaşmaktadır. Bu  alanda faaliyet gösterecek girişimcilere, BŞK enerjinin sunacağı hizmetler  birkaç  ana başlık halinde 
şöyledir:
 
•Kurulacak olan enerji üretim tesisinin ön fizibilite çalışmalarının yapılması, 

•Fizibilite çalışmaları neticesinde verimli üretim metodunun  belirlenmesi ve bu metoda uygun teknolojinin seçilmesi,  
 projelendirilmesi,

•Enerji üretim tesisinin faaliyetine başlamasıyla birlikte verimli/karlı bir şekilde işletilmesi, üretilen enerjinin pazarda karlı 
bir şekilde satılması, 

•Tüm bu bahsettiğimiz aşamalarda doğabilecek hukuksal problemlerde danışmanlık yapılmasıdır.

Enerjinin üretilmesi aşamasından sonra dağıtımı/son kullanıcıya ulaştırılması aşamasında da faaliyet   gösterecek  olan Bşk 
enerji, kamu/özel sektöre ait enerji iletim ve dağıtım tesislerinin projelendirilmesi ve taahhüt işlerinin yapımı aşamasında 
da  hizmet verecektir. Enerjinin tüketimi noktasında vereceği hizmetleri ise üretim ve konut amaçlı kullanılacak her türlü 
tesisin  elektrik projelerinin çizimi ve uygulanması olarak belirlemiştir.

Başak Grubu enerji
sektöründe yerini aldı.
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Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi, kurulacak  tesis  maliyetlerinin hızla düşmesi 
ve enerji üretiminde ülke ekonomisine büyük katkılarının olduğunun anlaşılması bu alanda yatırım yapma isteğini 
artırmıştır.

BŞK Enerji , ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları olan Rüzgar, Güneş, Biokütle gibi kaynaklarını en verimli ve 
uzun vadede etkili bir şekilde kullanabilen teknolojiye sahip tesislerin yapılmasını amaçlamaktadır.  Böylelikle ülke 
kaynaklarının en üst düzeyde verimli/etkin kullanılması, üreticimizin enerji maliyetlerini de  azaltarak  global dünyada 
rekabet edebilecek düzeye getirmiş olacaktır.

Ülkemizin potansiyeli düşünüldüğünde, enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını  yenilenebilir enerji kaynaklarından, 
verimli bir şekilde karşılayabileceği dünyadaki uygulamalardan anlaşılabilmektedir.

Pek çok sanayileşmiş ülkenin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığı, petrol 
zengini ülkelerin dahi enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ettikleri  görülmektedir.

Özellikle güneş enerji tesis kurulum maliyetlerinin gün geçtikçe düşmesi, konutların çatısı, bahçesi ya da dış 
 cephelerine vs. yerlerde kurulacak küçük tesisler ile,  konut sahiplerine ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaçlarından 
fazlasını satarak kazanç elde etme yolunu açmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik  üretiminin 
 ülkemizin için önemli  olduğunun farkındalığı ile hareket 
eden BŞK enerji her alanda olduğu gibi planlı ve doğru bir 
şekilde yapılan/işletilen tesislerin ülkemize ve yatırımcısına 
kazandıracağı bilinci ile müşterilerine danışmalık  düzeyinden 
başlamak üzere tesisin planlanması, kurulması,  işletilmesi, 
bakımlarının yapılması ve üretilen enerjinin karlı bir şekilde 
pazarlanması sürecinde müşterilerine anahtar teslimi 
çözümler sunacaktır.

Bşk Enerji, elektrik enerjisi konusunda faaliyet  gösteren; üret-
icisinden, tüketicisine kadar her türlü beklentiyi karşılayacak 
yapıyı oluşturarak hızlı bir şekilde sektörüne yön veren,  
güvenli ve saygın bir enerji şirketi olarak sektörde yer almak 
istemektedir.
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7.Uluslararası

Eskişehir Pişmiş Toprak 

Sempozyumu

Sempozyumun daimi en büyük destekçisi Başak Çatı 
ve Cephe Sistemleri bu sene 7.’si  düzenlenen olan 
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 
ilk yılından bu yana ana  sponsoru olan Başak Çatı 
ve Cephe Sistemleri, bir kere daha kente, sanata ve 
 sektöre olan desteğini en üst  düzeyde gerçekleştirdi.

Eskişehir’in simgesi haline gelen  sempozyum 
açılışında; Tuğla Kiremit sektöründe çalışıp  emekli 
olan emekçilere Büyükşehir  Belediye Başkanı Prof.Dr. 
Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı  Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç tarafından şükran  plaketleri takdim edildi.

Emekçiler unutulmadı

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, 9 Eylül 2013 Pazartesi günü başlayan 22 Eylül 2013 Pazar günü sona eren 7. Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ana sponsorluğunu üstlenip Eskişehir’in pişmiş toprak üretiminin,  sanayisinin 
ve sanatının gelişimine katkı sağlamaktadır.
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Alanda çamura şekil vererek  eserlerini oluştururken 
 Sempozyum alanına gelen konukların yoğun ilgi gösterdiği 
sanatçılar, çalışmalardan geriye kalan zamanlarında 
 etkinliklere katılarak dolu dolu vakit geçirme fırsatı buldular.

Sanatçılar ve ülkeleri; Meliha Coşkun, Emre Feyzoğlu, 
Soner Genç, Gökhan Taşkın, Ömür Tokgöz, Veysel Özer, 
 Sanem  Tufan-(Türkiye), Beata  Rostas-  (Macaristan), Renee 
Reichenbach-  (Almanya), Alexis Gregg ve  Tanner Coleman-
(Amerika Birleşik  Devletleri)

Sempozyuma
4 ülkeden
11sanatçı katıldı.
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7.Uluslararası Eskişehir 

Pişmiş Toprak 

Sempozyumu’na katılan 

sanatçılar sempozyumun 

ana sponsoru olan Başak 

Çatı & Cephe Sistemleri‘nin 

fabrikasını ziyaret ettiler.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.Ahmet Ataç ve Sanatçılar,
Başak Çatı & Cephe Sistemleri’ nin fabrikasını  gezerek 
 buradaki üretim hakkında bilgi aldılar. Sempozyum 
 Düzenleme  Kurulu üyesi Prof. Bilgehan Uzuner, Başak 
Çatı & Cephe  Sistemleri ‘nin başından beri kendilerine 
büyük destek olduğunu  söyleyerek sempozyuma verdikleri 
 destekten dolayı teşekkür etti. 
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Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Hakan Aysev’in muhteşem şarkıları ve Ümit Zileli’nin birbirinde 
güzel hikayeleri ile gerçekleştirdikleri sahne şovu ile sona erdi.  Törende sempozyuma katılan sanatçılara ve  sponsorlar 
teşekkür plaketleri ile onurlandırıldılar.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, insanlık tarihinin 
en eski ve en sıcak yapı malzemesi olan pişmiş toprağın, kent kimliğinin önemli bir parçası olarak  sanatsal, sektörel 
ve bilimsel yönleriyle ele alınmasına katkı sağladı.

İki hafta boyunca süren sempozyum başta Anadolu Üniversitesi ve ana sponsor Başak Kiremit olmak üzere çeşitli 
 kurum ve kuruluşlar ile Eskişehir halkının da sahiplenmesiyle, sergiler, yarışmalar, halk konserleri ile renklendi, 
bilimsel sunumlar ile pişmiş toprağın farklı kullanım olanakları gündeme getirildi.

Ortaya çıkan eserler ise kentin geçmişten geleceğe pişmiş toprak kültürünü yansıtan birer abideye dönüştü.
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8.Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik yarışmasına katılan eser-
lerden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencilerinden Burcu Gürcü’ ye 
Başak Çatı & Cephe Sistemleri özel ödülü verildi.

Muammer Çakı Seramik 
Yarışması

Hacettepe Üniversitesi
Sempozyum 

Hacettepe Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’ nin yeni 
öğretim yılının açılışına paralel  düzenlenen  Macsabal Odun 
Pişirimi Sempozyumu’nun bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. 
Gerçekleşen sempozyuma sanatın ve sanatçının yanında 
olan Başak Çatı & Cephe Sistemleri malzeme desteğinde 
bulundu. 
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Başak Çatı & Cephe Sistemleri ,
genç sporcu Can Altınok’ a yıl içerisinde 
katılmış olduğu Battalgazi Rallisi ve 2013 
Boğaziçi Rallisinde sponsor olarak destekte 
bulundu.   

Genç Ralliciye 
destek
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Yapı Sektörü
Sahalarda

Alaturka Kiremitte 
yemek sunumu

TED Kolejinde öğrencilerle
bir aradaydık

Eskişehir de Eylül ayı içerisinde Yapı Sektörü  Futbol 
Turnuvası gerçekleşti. 12 takımın katıldığı  müsabakalar 
da Has Hazır Beton olarak 2. lik kupası kazanarak başarı 
gösterdi.

Aşçılar federasyonu tarafından hazırlanan toprak  kapta 
yemek pişirme yarışmalarında Alaturka kiremitimizi 
 kullanarak katılan yarışmacı çeşitli  illerde derece aldı.

TED Koleji, yerli malı haftası etkinliği çerçevesinde Eskişehir’in yerli 
üreticilerini öğrencileri ile bulluşturdu. Başak Çatı & Cephe Sistemleri 
standı öğrencilerin ilgi odağı oldu.
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Gürleyik Köyü’de
Tarih canlanıyor

Gürleyik köylüleri, köydeki 30 evin önünde onar tonluk tarihi 
buğday ambarlarının restore edilmesini ve gelecek kuşaklara 
bırakılması için çalışmalar içerisindeler. Başak Çatı & Cephe 
 Sistemleri ;   Gürleyik Köyünde ki restorasyon çalışmalarına destek 
vermekten ve tarihi yaşatmaktan mutluluk duyar.

Eskişehir’e 100 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Köyü doğal 
 güzellikleri ve çok eskiye dayanan tarihi, 300 yıllık buğday 
ambarları, 150 yıllık Halit Ağa Konağı, un değirmenleri,  bulgur 
döven değirmenler, halen kullanılan tarihi Çamaşırhanesi  Tarihi 
Hamamı, Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan camisi ile 
 dikkatleri çekiyor.

Eskişehir’ in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik 
Köyünde geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine 
dayanan değirmenler ve buğday ambarları 
bulunuyor. 
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ESİAD Üyeleri ile ödül töreni

İstihdam fuarı

Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(ESİAD)’ın ve Eskişehir Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Kayıt Dışı 
Ekonominin Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm 
Önerileri’ konulu panel,şehir  protokolü ve çok 
sayıda iş adamı katılımıyla gerçekleşti.

ESİAD üyesi olan 14 firma sahibi, 2012 
 Vergilendirme Dönemi Yıllık Kurumlar  Vergisi 
 Rekortmenlerine teşekkür belgeleri sunuldu.

Başak Çatı & Cephe Sistemleri Yönetim  Kurulu 
Başkanı Füruz Karık’a belgesi Maliye Bakanı 
 Mehmet Şimşek tarafından verildi. 

Eskişehir İŞKUR tarafından düzenlenen Eskişehir İstihdam Günleri’nde 71 firma stant açarak iş arayan binlerce Eskişehirliye 
umut oldu.
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VELUX Türkiye yeni ofis tanıtımı

Velüx Çatı & Pencere Sistemlerinin İstanbul Maltepe’ deki 
yeni ofis  açılışına; Yönetim kurulu başkanı Füruz Karık, 
Satış grubu ile ziyarette bulundu.

Bayilerimiz ile iftar yemeklerimiz

Marmara bölgesi bayilerimiz ile birlikte ramazan 
ayında bir  araraya  gelindi. Bölge sorumluları 
ile  birlikte keyifli sohbet ortamında iftar yemeği 
gerçekleşti
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Şirket içi eğitimler
Yıl içerisinde kurum içi ve kurum dışı eğitimler 
gerçekleşti. 
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Kutlamalarımız
Başak ailesi olarak aylar  içerisinde gerçekleşen 
kutlamalarımızla biraradaydık.

Başak Grubu ailesi yeni yıl 
kutlamasında biraradaydı.
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Başak Çatı & Cephe Sistemleri piknik 

 organizasyonu 29.06.2013  Cumartesi günü Fidanlık 

piknik alanında gerçekleşti.

Başak Grubu çalışanlarının ve  yöneticilerinin bir 

araya geldiği piknik coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Başak Ailesi
Piknikte buluştu

Sabah kahvaltısı ile başlayan  organizasyon gün boyu 

dağıtılan ikramlarla devam etti. Piknik alanına  kurulan 

çocuk oyun alanlarında  çocuklar  animatörlerle eğlenceli 

saatler  geçirirken, müzik eşliğinde  oyunlar oynandı. Satranç 

turnuvası, tavla turnuvası,  halat çekme vb. yarışmalar düzen-

lenerek  kazananlara  sürpriz  hediyeler verildi. Piknik alanında 

gün boyu bütün çalışanlar  gönüllerince eğlendiler. 
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Yarışmaların sonunda Başak  Grubu Onursal Başkanı 

Ali Rıza Karık tarafından; 20 yıldır Başak Çatı & 

Cephe  Sistemleri’nde çalışmış, emeği geçmiş  ustalar 

Teşekkür Plaketi  ile onurlandırıldı. Etkinliğin  sonunda 

herkes keyifli bir gün geçirmenin mutluluğuyla piknik 

alanından ayrıldılar.
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45yılyıl
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Basından...
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