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Ali Rıza KARIK / Başak Grubu Onursal Başkanı

Merhaba Başak Ailesi
1969 yılında, yaşadığım bu topraklarda kiremit
üretimine başladığım Başak Kiremit’ in, pazarın lider
bir markası oluşunu ve Türkiye ekonomisine olan
katkısını gururla izliyorum.

Sürekli artan istihdamımız, artan üretim kapasitemiz ve yatırımlarımız, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ürünlerimizin tanınıyor
olması hedefimize emin adımlarla ulaştığımızın göstergeleri arasındadır.
Müşteri odaklı üretim ve hizmet anlayışımız, üstün kalite ilkelerimiz ve iş ahlakına uygun dürüst çalışmalarımız, 44 yılın sonunda
bizlere sadece haklı bir gurur yaşatmakla kalmıyor, Türkiye’nin sanayisine yaptığımız katma değerin mutluluğunu da yaşamamızı
sağlıyor.
Başak Kiremit olarak her zaman, kendimize seçtiğimiz iş alanlarında ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarını gözettik ve bu sorumluluğu bugün
3. kuşağımıza da aktarmış olmak benim için büyük önem taşıyor. Doğru yapılan işin her zaman en iyiyi yapmaktan geçtiğine inanan
ailemizde; adalet, saygı ve paylayışıma dayalı bir yönetim anlayışını belirledik. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle
birlikte Türkiye’de bir dünya markası yaratmanın gururunu yaşıyorum.
Yarım asrı aşkın yaşamımda, yönetimdeki önceliğimiz; kazanılanı harcamak değil, şirketin büyümesi için kullanmak ve ekonomiye
katkı sağlamak oldu.
1969 ‘dan bugüne taşıdığımız şirketimizin başarısını ; dürüstlük ve inançla, ekip ruhuyla, çok çalışmaya borçluyuz. Bugüne kadar
elde ettiğimiz başarılar; Başak Kiremit ve Başak Grubu’nun başarı hikâyesinde aslında sadece bir başlangıç. Bundan sonrasında da
kat edecek yolumuz ve gerçeğe dönüştüreceğimiz hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak için değerlerimizden ve iş anlayışımızdan
taviz vermeden üretmeye devam edeceğiz.
Başak ailesi, tüm çalışanları ve iş ortaklarının çalışkanlığı, iş ahlakı ve birliktelikleriyle ülkemiz için büyümeye devam edecektir.
En derin saygı ve sevgilerimle…

Ali Rıza KARIK
Başak Grubu
Onursal Başkan
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Başarı, istediğini
elde etmek,
mutluluksa,
elde ettiğini
sevmektir.

Füruz KARIK / Başak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Geride bıraktığımız

2012 yılında, hem ülkemizde hem de dünya 
ekonomisinde birçok önemli gelişmeler yaşandı.

Başak Kiremit ailesi olarak geçmişin d
 eneyimlerinden
yararlanmanın, günün gerçeklerine ayak uydurmanın
ve geleceği doğru o
 kuyarak buna u
 ygun s tratejiler
üretebilmenin önemini bildik. Ve bu doğrultuda
stratejilerimizi belirledik.

Şirketimiz, 2012 yılında da kalite ve hedef odaklı yoğun çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldı ve yüksek bir satış rakamına ulaştı.
Başak Kiremit’in 2012 yılında elde ettiği bu başarısının altında yatan en önemli faktör; sektör standartlarının üzerinde bir kalite
odaklılığımız, planlı ve uzun vadeli adımlar atmamız ve çalışma azmimiz olmuştur.
2012 yılında tüm dünyada ekonomik değişim rüzgarları eserken, Türkiye diğer ekonomilerden ayrışarak olumlu bir seyir izledi. 2012
yılında ülke olarak elde ettiğimiz bu başarının altında iki önemli nedenin yattığını düşünüyorum. Bunlar; ekonomik-politik istikrar
ve mali açıdan sağlanan disiplinli tutumdur.
2012 yılında Başak Kiremit, dünya ekonomisinde yaşanan karmaşık pazar şartlarına rağmen deneyimli ve işinde bilgili e
 kibimizin
gözardı edilemez desteğiyle çok başarılı bir yıl geçirdi. Yılın başında belirlediğimiz hedeflere doğru, emin ve sağlam adımlar ile
ilerleyerek, başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Diğer bir yandan 2012 yılında birçok lansman yaparak, ürün gamımızı da
genişletmeyi ihmal etmedik ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda Başak Metal Kiremit’i de ticari ürünlerimiz arasına ilave ettik.
Yakaladığımız başarılı çizginin devamlılığı için kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, etkili raporlama sistemlerinin
yaratılması, süreçlerin doğru yönetilmesi ve operasyonun yalınlaştırılması, başarının devamlılığı için atılan adımlardan sadece
birkaçını oluşturmaktadır.
Önümüzdeki dönemde geleceğe yaptığımız yatırımlara devam edecek, müşterilerimize daima beklentilerinin üzerinde hizmet
sunabilmek için kaliteye odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.
2013 yılında da, geçen yıllarda olduğu gibi sermayemizin gücü, çalışanlarımızın azmi ve yetkili satıcılarımızın çabası ile daima daha
ileriye odaklanarak , sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz.
Sevgi ve saygılarımla,
												
Füruz Karık
											 Başak Çatı & Cephe Sistemleri
											
Yönetim Kurulu Başkanı
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Engin ÇİZER / Başak Çatı & Cephe Sistemleri Satış Müdürü

“K

azananlar yaptıkları işi seyredip keyif almaya
zaman ayırırlar.

Çünkü dağın zirvesinden baktıkları manzarayı o kadar
heyecan verici yapanın dağın yüksekliği olduğunu
bilirler.”

Doğanın
tüm renkleri
çatınızda...

Waitley

Merhaba,
Çatı sektöründe 44 . yılımızı doldurduğumuz bu günlerde , çatılarda doğru , doğal malzeme tercihi ve doğru çatı çözümleri sunmanın
haklı gururunu Başak Kiremit ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. 2012 yılı sonunda geldiğimiz nokta üretim kapasitesi , kalitesi ve
satış rakamları da bunun bir göstergesidir.
Başak Kiremit Ailesi olarak, böyle büyük bir markaya hizmet etmenin bilinciyle,atılımcı ve gelişime dönük bir anlayışla hareket
ediyoruz. Ülkemizdeki ve dünyanın bir çok noktasında ki projelerde daha modern ve kaliteli imalatlar ile çatıya değer katmaya ve
projelerde çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.
Zorlu , rekabetçi bir 2012 yılını birçok başarılara imza atarak geride bıraktık. İyi planlama ve doğru stratejiler oluşturarak inşaat
sektöründeki iniş ve çıkışlara rağmen 2012 yılında daha da güçlenerek 2013 yılına merhaba dedik. Tüm inşaat sektörü olarak
biliyoruz ki , sürdürülebilir ve global olup devamlılığı sağlamak oldukça zordur. Biz Başak Kiremit olarak devamlılığımızı sağlamak
için her geçen yıl,bir önceki yıla göre açıklarımızı kapatarak emin adımlarla ilerliyoruz. Her zaman hedefimiz , müşterilerimizin
doğru ürünler ve doğru çatı çözümleri kullanmasını sağlamak , yenilikçi ürünlerin pazara sunulması ve pazarın büyümesini
sağlamaktır.
Çatı ve cephe sistem çözümlerinde dünyanın kabul ettiği, sektörün en iyi firmaları ile çalışmaya devam ediyoruz. Çatı Pencere
Sistemleri Velux, Yağmur İniş Sistemlerinde Nicoll, Cephe ve Yer Kaplamasında AgrobBuchtall, Metal Kiremitte KD One ile birlikte
stratejiler geliştirerek pazarın büyümesi için tanıtım , fuar ve seminer çalışmalarına önem veriyoruz.
Başarılarımızın sırrı öncelikle işimize verdiğimiz değer ve birlikte çalıştığımız tek yumruk olduğumuz çalışma arkadaşlarımız,
bayilerimiz ve ustalarımıza duyduğumuz saygıdır.
Başak Kiremit’in ulaştığı çizgide büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarımıza , projelerinde tercih ederek bizleri
onurlandıran değerli müşterilerimize teşekkür ederim.
İyiki varsınız...
Saygılarımla.
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YAPI
FUARI

TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN VE BÖLGENİN EN BÜYÜK FUARI
35. TURKEYBUILD YAPI FUARI - İSTANBUL

Başak Çatı & Cephe Sistemleri her yıl olduğu
gibi, 3.salonda ziyaretçileri ile buluştu.
02-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında Tüyap’ta gerçekleştirilen ve bu
yıl 35.si düzenlenen Yapı Fuarları – Turkeybuild; yerli ve yabancı, yapı
sektörüne yön veren tüm firmaların bu yıl da uluslararası buluşma
noktası oldu. Her geçen yıl sektöre olan katkısını büyüten fuar bu yıl,
on binden fazla ürün çeşidini, yeni teknoloji ve hizmetlerini; 1.150
katılımcı firma ve 111.000 ziyaretçiyle buluşturdu.

BAŞAK ÇATI & CEPHESİSTEMLERİ HER YIL OLDUĞU
GİBİ 3
 .SALONDA ZİYARETÇİLERİ İLE BULUŞTU.
Alanında dünyanın en iyi ve en bilinen markası Velux Çatı
Pencereleri ile 2007`den bugüne artarak gelişen işbirliği
neticesinde, çatı pencere pazarında da liderliğini sürdüren Başak
Çatı & Cephe Sistemleri’nin standında sergilenen 5 farklı m
 odel
çatı pencerelerine ve özellikle uzaktan kumandalı (integra)
pencere modeline yoğun bir ilgi vardı.

Dünyanın önde gelen ve inşaat malzemesi konusunda
lider olan Güney Kore firması, KD One’ın Türkiye 

Executive
Distribütörlüğü’nü alan ve beraber “Başak Metal K
iremit”
ürününü geliştiren Başak Çatı & Cephe Sistemleri, fuar
süresince gelen bayilik taleplerini değerlendirdi. Üç farklı model
ve onaltı farklı renk seçeneğinden oluşan Başak Metal Kiremit,
çatı malzemeleri konusunda değişim ve taleplere en iyi çözüm
ve hizmeti sunabilmek amacıyla ürün gamına dahil edildi.
Başak Çatı & Cephe Sistemleri, her tür hava koşullarına uygun,
uygulama kolaylığı sağlayan, estetik ve çevre dostu, ikiyüze
varan ürün çeşitliliğiyle kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

Yurt içi ve dışı pazar payını her geçen yıl biraz daha genişleten Başak Çatı & Cephe Sistemleri, fuarda da ilgi çeken standlar arasındaydı.
Özellikle yerli ve yabancı firma temsilcileri tarafından büyük ilgi gören Başak standı; firma bayileri dışında, mimar, mühendis ve
müteahhit gruplarını ağırladı. Ziyaretçiler tüm ürün çeşitlerine ve özellikle renkli kiremitlere oldukça yüksek ilgi gösterirken bu
doğrultuda gelen t alepler, renkli kiremit sektöründe Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nin pazarı yönlendiren lider marka olduğunu bir
kez daha kanıtlamış oldu.

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, çatı malzemeleri konusunda oluşan değişim ile taleplere en iyi çözüm ve hizmeti s unabilmek amacıyla
ürün listesine yeni bir ürünü; Başak Metal Kiremit`i katmıştır.
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Akrilik Kaplama

“Yeni”
Yeniliğin Öncüsü Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nden

“Başak Metal Kiremit”

Hava Koşullarına Dayanıklı

Seramik Kaplama
Akrilik Rezin Serpme

Yanmaz

Koruyucu Yüzey Kaplama
Çinko - Alüminyum Kaplama
Ana Çelik Metal
Çinko - Alüminyum Kaplama
Koruyucu Yüzey Kaplama

Hafif
Çevre Dostu
Estetik

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 çözüm-

BAŞAK METAL KİREMİT

lerine bir yenisini daha ekledi; Başak Metal Kiremit…
Günümüz toplumlarında teknolojinin yanı sıra kişisel zevklerin hızla değişimi,
sürekli yeni trendlerin oluşması, demografik, ekolojik ve ekonomik şartlardaki

• Üç farklı model ve onaltı farklı renk seçeneğinden oluşan Başak Metal Kiremit, kötü hava koşullarına;

değişimler hemen hemen her sektörde taleplerde değişiklikler oluşturmakta

kar, yağmur, aşırı rüzgar ve UV ışınlarına dayanıklı bir üründür.

ve bu değişiklikler de üreticileri, yeni ürünler ve malzemeler üretmek, d
 ünya

• Başak Metal Kiremit hafif bir ürün olduğundan uygulama sırasında ustalara kolaylık sağlar.

konjoktürünü takip ederek ARGE ve innovative yatırımlar yapmaya teşvik


• Başak Metal Kiremit, uzun ömürlü ve çevre dostudur.

etmektedir.

• 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

Kurulduğu 1969 yılından bugüne; kalite anlayışı, müşteri odaklılığı,

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, her zaman olduğu gibi

teknolojiyi yakın takibi, yenilikçi ve öncü çalışmalarıyla, ilklere imza

müşterilerine en iyi ürünü sunabilmek için 2011 yılı içerisinde

atan, çalışanlarına verdiği önem ve güvenle hergün b
 iraz daha

uzun süren araştırmalar ve görüşmeler sonucu, 2012 yılı Ocak

gelişen, büyüyen ve daha iyi bir yaşam sunabilmek için çalışan

ayında dünyanın önde gelen ve inşaat malzemesi konusunda

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, çatı malzemeleri k
onusunda

lider olan Güney Kore firması, KD ONE ile karşılıklı görüşmeleri

oluşan değişim ve taleplere en iyi çözüm ve hizmeti sunabilmek

tamamlanmış ve KD ONE’ın Türkiye Executive Distribütörlüğü’nü

amacıyla ürün listesine yeni bir ürünü; Başak Metal Kiremit`i

alarak Başak Metal Çatı Sistemleri birimini bayi ve müşterilerinin

katmıştır.

hizmetine sunmuştur.

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.
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ DİSTRİBÜTÖRÜMÜZ- MUN YAPI
MUN
YAPI

Firmamız 1992 yılında, inşaat malzemeleri toptan dağıtıcısı olarak Ankara ve Çankırı
bölgesinde faaliyetine başlamıştır ve 2000 yılından itibaren, İç Anadolu pazarında
genişleyerek faaliyetlerine devam etmektedir.
Mun Yapı A.Ş. kuruluşundan itibaren, Başak Kiremit A.Ş. ile bayilik, il dağıtımı ve son aşamada İç Anadolu Bölge
Distribütörü olarak ticari ortaklığa doğru gelişme kaydetmiştir.

Firmamız, Başak Kiremit A.Ş.’nin üretmiş olduğu, kil
ürünlerinden kiremit grupları, renkli kiremitler ve pres

gruplarının yanı sıra çatı çözüm sistemlerini kapsayan, Velüx
Çatı Pencereleri, Nicoll Yağmur İndirme Sistemleri, nem
bariyerleri, Cotto yer döşeme ürünleri ve çatı ile ilgili her türlü
yardımcı ürünleri ve proje çözümlerinin teminini yapmakta ve
talep halinde uygulamasını da yaparak hizmetlerine devam
etmektedir.
Başak Kiremit A.Ş.’nin İç Anadolu Distribütörülüğü’nün
yanısıra, Çimpor Yibitaş Çimento A.Ş., Çorum Birlik A.Ş.,
Doğaner Alçı A.Ş., Doğan Yalıtım Malz. A.Ş., Hakan Pls. A.Ş.,
Kimtaş Kireç A.Ş., Ode Yalıtım A.Ş.’nin İç Anadolu Bölgesinde
üretmiş olduğu ürünlerinin dağıtımını yapmaktadır.
Ana ilkelerimiz, kaliteli ürün pazarlamak, iyi hizmet ve müşteri
memnuniyetinin azami seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.
Gelişen Türkiye ticari pazarına uyumlu olarak müşterilerimizle
omuz omuza faaliyette bulunduğumuz pazarlarda daha
fazla rolümüzün hep beraber artarak devamını sağlamaya

çalışmaktayız.

BİR
BAYİMİZ

ADAPAZARI BAYİMİZ - ADA TANLAR YAPI

Sakarya’nın inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından
biri olan ADA TANLAR İNŞ. MALZ. TAAH. TİC. LTD.
ŞTİ., ticaret hayatına 1966 yılında zahirecilik ve
inşaat malzemeleri ile adım attı.
İlerleyen yıllarda ise günün şartlarına bağlı olarak inşaat faaliyetlerine daha fazla
yönelmeye başladı.

1976 yılında Başak ailesine katıldı. Bununla birlikte Nuh Çimento, Nuh Beton, Nuh Gazbeton, Devblok ve Ilgaz Tuğla, Lafarge Alçı,
Blokbims, Yeykim, Baumit ve Austrotherm gibi sektörlerinde öncü ve kaliteli firmaların bayiliğini yapmaktadır. Ayrıca 2005 yılından
beri firmamızın yan kuruluşu olan PLANOTEK MÜHENDİSLİK İNŞ.LTD.ŞTİ.’nde mühendislik uygulamaları ve projelendirme çalışmaları
yapmaktadır.
Ticaret hayatında her zaman kaliteli ve uygun malzeme ile müşteri memnuniyeti ve güven unsurunu temel ilke haline getiren firmamız,
Başak Kiremit’in hedefleriyle aynı doğrultuda seneler boyu ilerlerken Başak ailesinin çalışanları ile sürekli irtibat halinde çalışmaktan
da son derece memnundur. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında ve zamanında cevap vererek, Ada Tanlar firması olarak piyasadaki
müşteri memnuniyetimizi gün geçtikçe artırmaktayız.
Senelerin vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde kalite denince akla ilk gelen Başak Kiremit ürünlerini satmak daha da kolay
bir hale gelmiştir. Tabi ki piyasanın bu seviyelere gelmesi Başak Kiremit’in sektörde aranılan ve tercih edilen bir marka olmasından
kaynaklanmaktadır.

Bizler, ADA TANLAR İNŞ.MALZ.TAAH.TİC.LTD.
ŞTİ. sahiplerinden;
Yusuf Tan, İlhan Tan ve Burhan Tan olarak, Başak
çatısı altında o
 lmaktan son derece m
 utluyuz.
Özellikle Yönetim K
urulu Başkanımız Sayın
Füruz Bey’e, Satış Müdürümüz Engin Bey’e,
Bölge Müdürümüz Nevzat Bey’e ve Bölge
Sorumlumuz Ömer Bey arkadaşımıza,
Sevkiyat Sorumlumuz Ayhan Bey’e ve adlarını
sayamadığımız tüm Başak çalışanlarına
göstermiş
oldukları

samimiyetten
ve
ilgiden
dolayı
şükranlarımızı
sunarız.
Saygılarımızla.

Gelecek günlerin hepimiz adına iyilik ve hayır getirmesini dileriz.
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PROJE
RÖPORTAJ

Başak:

Başak:

Arıkan Holding
Genel Müdürü

• Park Village, kimliği olan ve adeta yaşayan bir Proje ve Başak
Çatı & Cephe Sistemleri olarak bu Projeye dahil olmaktan onur
duyduk. Arıkan Yapı’nın diğer projeleri hakkında biraz bilgi
verebilir misiniz?
Habib ARIKAN:
• Arıkan Yapı gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini 2004 yılından
bu yana sürdürmektedir. Bahçeşehir bölgesinde bir özel
eğitim kurumu, Parkway AVM, çok amaçlı ticari bina, Parkcity,
Parkshops ve Parkoffice projelerinde toplamda 200.000 m2
üzerinde inşaat faaliyeti tamamlanmıştır. Sizinde ifade ettiğiniz
gibi üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız Park Village projemizin
çalışmaları devam etmektedir. Arıkan Yapı olarak hayata
geçirdiğimiz Park Village konseptini çoğaltmak ve daha fazla
tüketiciyle buluşturmak temel hedefimizdir. Bu anlamda Park
Village 2. ve 3. Faz hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca Park Village projemizin yanı başında özel eğitim kurumu
projelendirmesi sürmektedir. Çeşme’de Park Village projesi
için arazi geliştirme çalışmamız sürmektedir. İstanbul Anadolu
yakasında Park Village projesi geliştirebilmek için ayrıca
arayışımız bulunmaktadır.

Habib Arıkan’la
keyifli bir röportaj

Bizim eserlerimize
attığımız imza

“Farklılık ve Kalite”dir.”

Başak:
• Park Village için “projenin kalbine insanı koyduk” demiştiniz; diğer projeleriniz içinde bunu söyleyebilir misiniz, yoksa hepsinin
kimliği farklı mı?
Habib ARIKAN:
• Proje geliştirme faaliyetlerimizde odak noktamız her zaman insan olmuştur. İnsanın olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz?
Projelerimiz farklı karakterlere sahip olsa da temelinde ve ruhunda insan doğasına hitap edebilmelidir. Hayatımızın her anında
bizi mutlu edebilecek bir eve sahip olmamız gerektiğine inanmaktayız. Biz projelerimizi sanki kendimiz yaşayacakmışız gibi
düşünür, projelendirir ve imal ederiz. Hiçbir zaman unutmayız ki hayata geçirdiğimiz projelerde insanlar mutlu yaşadıkça Arıkan
Yapı da yaşamaya ve üretmeye devam edecektir.
Başak:
• Projelerinizde, Arıkan Yapı’yı betimlediğini düşündüğünüz, insanlarında fark ettiği, size özel belirleyici unsurlar kullanır mısınız?

• İnşaat sektöründe tedarikçilerinizi neye göre belirliyorsunuz?
Kullandığınız malzemeleri seçerken hangi kriterleri göz önünde
tutuyorsunuz?
Habib ARIKAN:
• Proje koordinatörlüğümüz bünyesindeki ekibimizin titiz
çalışmaları neticesinde tedarikçilerimizi ve malzemelerimizi
seçmekteyiz. Sektörümüzdeki en kritik konulardan biridir tedarikçi
seçimi... Yürüttüğümüz proje çalışmalarında müşterilerimize
vermiş olduğumuz taahhütlerin zamanında ve doğru bir şekilde
gerçekleşmesi için tedarikçilerimizin çalışma prensipleri,
tarihçeleri, ticaretten ne anladıkları ve işlerine duydukları inanç
bizim için en önemli kriterlerdir. Kullandığımız malzeme seçimleri
her projede farklılık gösterse de ürün performansı bizim en önemli
değerlendirme kriterimizdir. Müşterimize teslim ettiğimiz konutta
kullanılan malzemelerle ilgili müşteri geri dönüşlerinin en az
seviyede olmasını temin edecek malzeme kullanımının önemini
bilerek seçim yapmaktayız.

Başak:
• Başak Çatı & Cephe Sistemleri’ni tercih sebebiniz nedir; çözüm
ortaklarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Habib ARIKAN:
• Bizim için Başak firması ile çalışmamızdaki en büyük neden
projemize olan inançları olmuştur. Hayatta inanmadığınız hiçbir
işi başaramazsınız. Başak firmasının tarihçesi, ürün kalitesi,
prensipleri, taahhütlerini zamanında yerine getirebiliyor olması
bizim için çok önemliydi. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde
fazlasıyla mesai harcayan Eksen Mimarlık firmasına burada
değinmeden geçemeyeceğim. Bir projenin nasıl sahiplenileceğine
mükemmel bir örnek oldular diyebilirim. Bir büyüğümüz şöyle
demiş “Ticarette en büyük kurnazlık dürüstlüktür”, biz bu
dürüstlüğü Başak ve Eksen firmalarında gördük. Bu nedenledir ki
Park Village projesinde Başak ürünleri kullanılmaktadır.

Habib ARIKAN:
• Arıkan Yapı olarak geliştirdiğimiz projeler bu güne kadar sektörde hep farklılığın simgesi olmuştur. Şu an yürüttüğümüz Park
Village projesi Türkiye’nin ilk ve tek “Tek katlı” villa projesidir. Bizim eserlerimize attığımız imza “Farklılık ve Kalite”dir.”

Başak:
• Yalnızca kendinizin değil sektöründe çıtasını oldukça yükselttiniz. Doğal olarak gelecekteki projeleriniz merak ediliyor.
Habib ARIKAN:
• Daha öncede ifade ettiğim gibi Arıkan Yapı gelecekteki projelerinde de farklılığın ve ilklerin belirleyicisi olacaktır.
Çalışmalarımızda izlediğimiz yol bize bunu sağlamaktadır. Şu an itibariyle marka tescili yapılmış yirmiden fazla projemizin
karakteristik özellikleri ve kurumsal çalışmaları tamamlanmıştır. Bize kalan yalnızca doğru lokasyonu ve arazi teminini
gerçekleştirmek. Sektörümüzün çıtasını yalnızca biz değil bu sektörü paylaştığımız çok değerli firmalarla birlikte yükselttiğimizi
düşünmekteyim. Lakin önümüzde gideceğimiz uzun bir yol olduğunu da bilmekteyiz. Bu yolun devamında var olabilmenin
farklılık ortaya koymaktan geçtiğine inanmaktayız.
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PARK
VILLAGE

ARIKAN YAPI PARK VİLLALARI

Bir Ege Destanı yazılmış Büyükçekmece Göl Vadisinde
Arıkan Yapı’nın hayata geçirdiği Park Village Villaları
İstanbul’un yanı başı, doğanın kendini en işveli gösterdiği yerlerden biri;
Büyükçekmece Göl Vadisinde oluşuyor Park Village Projesi. Projeyi
alternatiflerinden ayıran ise kimliği…

Arıkan Yapı Genel Müdürü
Habip Arıkan,

“bir hayali
gerçekleştirdiklerini”
söylüyor.
İnsan fizyolojisine en uygun yerleşim modeli olan yatay gelişen
konut tipiymiş işe başlarken hedefleri.

Merdiven ve asansör

olmayan bir ev düşünün, gerçekten nefes aldığınızı hissettiğiniz
yüksek tavanlar, yalnızca hareket kolaylığı kazandırmak için değil,
aynı zamanda paylaşım alanları olarak çok büyük dizayn edilmiş
mutfaklar, evlerin orta yerinde eskinin nostaljisini de yaşayacağınız
ışık aldıran avlular, pergolalı teraslar… Şehrin karmaşasında
örselenmiş tüm insanların ortak hayalidir doğanın kucağında,
geçmişin o kekremsi kokusunu içine çekerken aynı zamanda
geleceği kucaklamak. Park Village Evleri ise tam böyle bir yer.

Tam müstakil evlerin sakinlerine
özel, havuzlu büyük bahçeleri
dikkatimizi çekiyor.
Ege kasabası atmosferinde özlemini duyduğumuz tüm
unsurları modern bir üslupla bir araya getiren Arıkan
Yapı, kendi bahçelerini düzenleyebilmeleri, hatta organik
tarım yapabilmeleri için villa sakinlerine profesyonel
destek vereceklerini söylüyor. Kasaba içerisinde ise bu
mahsullerini paylaşacakları sabah pazarları kurulacak.

KASABANIN SİMGESİ
ZEYTİN AĞACININ HASAT ŞENLİKLERİ !

Bir Ege kasabası hayal etmişler Yapının Mimarları, yaşlı zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. Dumanı tüten köy ekmeğinizi alabileceğiniz
fırınınız, belki öğleyin uğradığınız dostlar meclisinde iki lafın belini kıracağınız köy kahveniz, bulvarın sonunda sizi karşılayan kasaba
meydanı, kütüphanesi, bakkalı…
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Büyüleyici göl ve deniz manzaralı, 312 bin metrekare alan
üzerine 3 farklı metrekarenin 7 ayrı yorumla tasarlanmış 144
villadan oluşan Park Village’da 270 bin metrekare yeşil alanın
ferahlığını yaşayacaksınız. Projenin simgesi olan ve her biri 30
yaşın üzeri 1200 adet zeytin ağacı ise çoktan Kasabanın dört
bir tarafına yerleştirilmiş. Kişilerin müstakil bahçelerinde de
2’şer adet yer alacak zeytin ağaçları, simge olarak kalmayıp
her sene hasat zamanı şenliklerle kutlanacak.
Park Village, birbirinden uzak konumlandırılan villaların yapı
cephelerinde kullanılan taş, ahşap, alaturka kiremit gibi doğal
malzemeler, farklı tip villalarda planlanan iç bahçeler, yüksek
ve ferah iç mekanlar ile hem kasabalı hem de şehirli kimliğiyle
ön plana çıkıyor.

Projenin simgesi olan ve her biri 30 yaşın üzeri 1200
adet zeytin ağacı çoktan Kasabanın dört bir tarafına
yerleştirilmiş. Kişilerin müstakil bahçelerinde de 2’şer
adet yer alacak zeytin ağaçlarının mahsulleri, simge
olarak kalmayıp her sene hasat zamanı şenliklerle
kutlanacak.
1000’den fazla zeytin ağacıyla bezenmiş Park 
Village,
dostlarıyla beraber her yıl düzenleyeceği şenlikle
zeytinleri hasat edecek. Toplanan zeytinlerin bir kısmı

zeytinyağı olurken; kalan kısmı, ara sıra köy meydanında
düzenlenecek etkinliklerle tüm dostlar bir araya gelip,
hasatın meyvelerini tadacak.
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PROJE

Taraklı 200 milyon dolarlık
yatırımla termal şehre dönüşüyor

2 bin 500 kişiye dolaylı 400 kişi ye ise
bünyesinde istihdam sağlayacak.
Projenin tam olarak hizmete girdiğinde gerek Taraklı ilçesine, gerekse Sakarya ekonomisine önemli katkılarının olacağını ifade eden
Ahmet Genç, şu anda devre mülk satışlarının devam ettiğini, projenin ikinci ve üçüncü etaplarında ise başta Avrupa ve Ortadoğu
olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de satış hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon
hastanesinin 50 yataklı ve günlük 300 poliklinik yapabileceğini kaydeden Genç,

“Kaplıca tedavisi doktorlarımızın kontrol ve takibinde yapılacak. Bu proje
Türkiye’nin dünyaya açılan prestij projesi olacak” diye konuştu. Genç, Taraklı
Termal Şehir Projesi’nin 700 dönüm arazi üzerinde hayata geçirileceğini
belirterek, “Projemizde, akıllı binalarla doğaya saygıyı temel alarak doğanın

Uluslararası sakin şehir ağı Cittaslow’a adını yazdıran Sakarya’nın Taraklı ilçesi,
200 milyon dolarlık termal şehir projesi ile yılda 180.000 den fazla konuk
ağırlamaya hazırlanıyor.

bütün imkânlarından yararlanacağız” şeklinde konuştu.

“Projemizde, akıllı binalarla
doğaya saygıyı temel alarak
doğanın bütün imkânlarından
yararlanacağız.”

Yapımına 2011 yılında başlanan projenin 2014 yılında tamamlanması öngörülmekte. Proje bünyesinde 1.270 daire, spa ve
alışveriş merkezi, kongresalonları, sportif alanlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi bulunmakta. TTNET’in ‘’Mümkünlü’’
kampanyasıyla adını duyuran Taraklı turizmde ki ilerlemesini Termal Şehir Projesi ile taçlandırmakta. Toplam nüfusu 3.480 e
yaklaşan Taraklı’da projenin hizmete açılması ile 1.270 dairede yılda 30.480 devre mülkün kullanımı sağlanacak.
Proje kapsamında on beş günlük dönemlerde 6.000 yıllık
180.000 den fazla kişinin konaklanması planlanmakta. İlk
etabının 2014 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanması
planlanan proje hakkında bilgi veren Taraklı Termal
Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, yatırım
çalışmalarına başlanan termal şehrin tatil, sağlık, kongre
ve kültür turizmine hizmet verebilecek alt yapıya sahip
olacağını belirtti. Genç, projenin aynı anda ve aynı alanda
birden fazla turizm seçeneği sunabilen Türkiye’nin önemli
projelerinden biri olduğunu söyledi. Böyle bir termal tesisi
kurmaya karar verdiklerinde Türkiye’nin 4 ayrı bölgesinde
araştırma yaptıklarını ifade eden Ahmet Genç,

“Bu bölgelerin içinde Taraklı da yer
alıyordu. Bozulmamış doğası, tarihi İpek
yolu üzerinde oluşu, tedavi amaçlı rezervi
yüksek t
ermal suyu, büyükşehirlere
yakınlığı, mevsimlerinin her birinin ayrı
güzellikte yaşandığı eski bir Osmanlı

yerleşim yeri olması ve sahip olduğu
daha birçok özelliği nedeniyle Taraklı’yı
seçtik” diye konuştu.

2.900 nüfuslu Taraklı’nın bu proje ile termal şehre
dönüştürüleceğini vurgulayan Genç, “Taraklı’nın 
sahip
olduğu doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile örtüşen
mimari 

tarzda bir proje hazırladık. Hazırladığımız proje
ile tatil, sağlık, kongre, kültür turizmi aynı alan içerisinde
yılın 4 mevsiminde yapılabilecek. Yılda 30.480 devre mülk
kullanımı sağlayan ve 25 kişiden 1.500 kişiye kadar hitap
edebilecek toplantı, 
konferans ve kongre salonları ile
bunları destekleyecek çeşitli sosyal tesislerin yer aldığı
projemiz tamamlandığında aylık 12.000 yakın insanı burada
ağırlayabileceğiz. Bu da Taraklı nüfusunun dört katı demek.
Devre mülklerin tamamı münferid tapulu olacak ve alıcılar
istedikleri gibi tasarrufta bulunabilecek.”

“Taraklı’nın sahip olduğu
doğal güzellikleri ve tarihi
dokusu ile örtüşen mimari
tarzda bir proje hazırladık.”
Taraklı Termal Şehir Projesinde Başak Kiremit ürünleri tercih edilmiştir.
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BAYİ
GEZİSİ

BAYİ TOPLANTISI 2012 THAILAND - PATTAYA

Dünyanın En Gizemli Yerlerinden
Pattaya’da, Hep Birlikteydik…
Başak Çatı & Cephe Sistemleri, 2012
Bayi Toplantısını Thailand-Pattaya’da
gerçekleştirdi.
17-26 Mart’ta 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
buluştu.
150 kişilik bir katılımla gerçekleşen Bayi Toplantısı’nda 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. Organizasyonda;

Yüzer Çarşı, Hayvanat Bahçesi, Nong Noch Tropikal
Bahçeleri, Timsah Çiftliği, Gem World Jewerly, Dünyaca
ünlü Alcazar Show ve Koh Larn Mercan Adası
uğranılan yerlerden.
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2011 yılında
başarı elde eden bayilerimizin
plaketle onurlandırılmasının
ardından,
Başak Bölge Satış Sorumluları ve Proje Sorumluları ile aramıza yeni
katılan arkadaşlarımızın bayilere tanıtıldığı Kurumsal toplantıda,
konuşma yapan Başak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Füruz Karık,
geçmiş sezon ü
 zerine bir değerlendirme yaparak, değerli Başak
Bayileri ile birlikte bir aile olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Yeni çıkan ürünlerimize dair bazı bilgileri aktararak, 2012 yılının çok
verimli bir yıl olacağını belirtirken sezonun herkese hayırlı olmasını
diledi.
Satış Müdürü Sn. Engin Çizer, genel satış grafiği üzerine yaptığı
konuşmasında yeni işbirliğimizin meyvesi olan “Başak Metal
Kiremit” i bayilere tanıttı. Konuşmasının sonunda tüm satış ekibini
davet eden Çizer, ekibiyle gurur duyduğunu belirtti.
İşbirliği yaptığımız Velüx firmasının Türkiye Müdürü Sn. Hakan Yantır,
hazırladığı sunumda Pencere, Güneş Tüneli ve Çatı Çıkış Kapağı
ürünleri ile ilgili faydalı bilgiler verdi.
Ayrıca Ege-Akdeniz Bölge Müdürü Sn. İsmail Kösemen ve Proje
Sorumlusu Sn. Gökhan Taşkıran’ın sunumları ile toplantı oldukça
verimli ve güzel geçti.
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İsmini “Güney Batı Muson Rüzgarı”ndan alan Pattaya,
bembeyaz kumsalları, masmavi suları, eşsiz eğlenceleri ve her köşesinden tarih, doğa ve kültür çıkan egzotik bir
şehir. Pattaya, denilince akla ilk gelen devasa Buda heykeli ve tabi ki meşhur Alcazar Show’u; ancak şirin bir köpeği
besler gibi Million year stone parkında timsah beslemediyseniz, sarmaş dolaş boyna dolanan pitonlarla ve k
 aplanlarla
photoshop olmadan yan yana fotoğraf çektirmediyseniz, çok büyük bir alan üzerine kurulmuş Botanik ve Orkide
bahçelerine sahip Nong Nooch Tropical Garden & Dance Show’u, orman içinden denize kadar devam eden maceralı fil
safarisini, temsili evlilik seramonisini kaçırdıysanız tam anlamıyla Pattaya’yı yaşamış sayılmazsınız.
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Denizin dibindeki zengin mercan resifleriyle
bezenmiş gizemli hayata, altı cam olan
kayıklarla göz kırpabilir veya maceranın tam
ortasına dalış yapabilirsiniz.
Mercan adası, kızgın kumun ardındaki
mavinin sizi hipnoz eden işveli hali...
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ÜYESİ OLDUĞUMUZ DERNEKLER

ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği), çatı konusunda kamuoyunu ve sektörünü bilinçlendirme
amacı ile çatı malzemeleri üreticileri distribütörleri ve uygulamacı firmaların desteği ile kurulan bir sivil
toplum örgütüdür. 10 Temmuz 2002’de İstanbul’da kurulmuştur.
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Hedefleri:
Türkiye’de çatılarda olması gerekli standartların belirlenmesini temin etmek.
Bu standartları belirlerken diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip, Türkiye şartlarına adaptasyonunu
sağlamak.
Çatı altlarının kullanılabilir mekanlar haline gelmesini temin edebilecek çalışmalar yapmak, mevzuatta bu
konudaki kısıtlamaları kaldırıcı girişimlerde bulunmak.
Oluşturulan çatı standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli uygulayıcıları temin etmek.
Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, döviz tasarrufu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Tüketici haklarını koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak.
Sektör içinde haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınmasını ve etik anlayışın yerleşmesini sağlamak.
Çatı konusunda detayların standartlarını oluşturarak, uygulamalardaki yanlışlıkların kaldırılmasını
sağlamak, bu konuda sektörü ve kullanıcıyı bilinçlendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, yapılan bilimsel
çalışmaları üniversitelerle paylaşmak.

İMSAD, 28 yıldan beri sektörün sorunlarını çözmeye çalışan, sektörü birleştiren sivil toplum örgütü
konumundadır. Lider üretici şirketleri ve sektörel dernekleri bir araya getirerek sektörde, iş ve güç birliğini
hedefleyen bir çatı örgütü olarak yapılanmaktadır.

20

3

Kuruluş Amaçları:
Çatı malzemesi üreten, dağıtan, uygulama yapan firmalar ile çatı konusunda çalışma yapan bilim adamlarını
ve meslek gruplarını biraraya getirerek, iş konularında görüş ve fikir birliği dayanışmasını sağlamak.
Dünyadaki geçerli teknoloji ve standartları yakalamak için güç ve iş birliği yapmak.
Ülkemizdeki çatı sektörünün gelişmesine, büyümesine ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmak.

İmsad’ın Amacı ve Hedefleri:
İnşaat sektörüne büyüyen, karlı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla; toplum bilincini
geliştirmek, etik kurallara uygun, iş yapmayı özendirmek, bütününün çıkarlarını gözetmek, sektörü yurtiçi
ve yurtdışında temsil etmek.
Üstlenilmiş Hedefler, Katılımı Sağlayacak Hedefler, Gelişim Sağlayacak Hedefler, Katma Değer Sunacak
gibi hedefleri, dört ana başlık altında da topluyor. Ayrıca, İmsad’ın hedeflere yönelik belirlenen p
 rensiplerini;
Bütünsellik, Uzlaşım, Temsil, İşbirliği olarak belirliyor. İmsad hedefleri doğrultusunda vereceği hizmetleri,
komiteler ile gerçekleştirecektir.

Ama hepsinde,
gülen yüzler...

TUKDER, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Mayıs 1997 yılında resmi olarak kurulmuştur. Derneğin
amacı, üyeler arası dayanışmayı sağlayarak, ortak amaçlarını ülkemiz yararına gerçekleştirmektir.
Tukder’in faaliyetleri kısa sürede etkisini göstermiş ve kendisini ilgili yerlerde hissettirmiştir. Türkiye’de
yönetim bazlı faaliyetlerin Ankara’da yoğunlaşması, dernek merkezinin Ankara’ya taşınmasını gerektirmiş
ve Şubat 2000 tarihinde Ankara’ya taşınmıştır.
Tuğla ve Kiremit Sanayi ülkenin dört bir tarafına dağılmış birçok fabrika ile inşaat sektörüne hizmet eden,
bugüne kadar gündemde ciddi olarak yer alamayan, potansiyeli oldukça büyük önemli bir topluluktur.
Türkiye’de binlerde kişi bu sektörden geçinmekte, alış veriş ilişkisi kurmaktadır.
Bu büyük camia kendisini Tukder ile daha iyi ifade edecek, ileri hedeflere kolaylıkla yol alacaktır.

1969’dan bugüne...
1969’dan
bugüne...
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HAYATI ES GEÇMEYİN
YAŞAMAYI BEKLEYEN ESKİŞEHİR VAR...
Eskişehir’in en nezih yerinde yaşam kalitesi yüksek, yenilikçi ve modern bir proje
yükseliyor. Çoğu insan için tüm ihtiyaçlarının tek bir y erde pratik çözümler bulduğu
hizmet alımı çok önemlidir. Hele ki bahsi geçen hizmetler yüksek standartlardaysa...
Profesyonel yönetim hizmetleri ve kira garantili sistemiyle, hem ev sahibinin hem de kiracının haklarını gözeten, aynı zamanda
yatırım yaparak karlı bir işletme modeline sahip olunabilecek bir proje bu; ama dahası da var…
Şehrin en geniş ve nezih yerinde yükselen projenin, etrafındaki peyzaj çalışmaları kadar iç mekanda, konutların orta yerinde
oluşturulan avlusuyla da dikkat çekiyor. Adeta eskinin o sıcak kaynaştırıcı ananesinin usta ellerde modern yapıyla nasıl tekrardan
hayat bulduğunun bir kanıtı.

Yapının mimarları Başak Grup, her
şeyi taşıdıkları gibi yeşili de taşımışlar
tasarımın içine…
Daire girişlerinden sarkan dikey bahçeler, yaşayan balkonlar…
Hausekeeping, lostra dan gelen ayakkabılarınızı yerine yerleştirip
evinizi temizlerken, sizde cafenizde kahvenizi yudumlayıp,
maillerinize bakabilir veya komşularınızla vakit geçirebilirsiniz.
Çok çalışkan bir mizacınız var ve diğer şeylere vakit ayıramıyorsunuz
veya tam tersi; her iki durumda da Başak Residence’ın size sunduğu
yaşam tarzı ile nefes alacaksınız. 54 ile 84 metrekare arasında
değişen dairelerin inşa edildiği projede kişisel kullanım alanları,
TV kablo sistemlerinden a
nkastresine, intercom sistemlerinden
kablosuz internete ihtiyaç duyabileceğiniz tüm donanıma sahip ve
son derece elegant bir şekilde dizayn edilmiş.
Lounge hizmetlerinde ise sanat eğitimleri veya ofis ve s ekreterya
hizmeti alabilir, çalışmalarınızı sergiletip iş görüşmeleriniz
için toplantı salonlarını kullanabilirsiniz. Catering ve yemek
hizmetlerini ister evinize isterse talimatınızla hazırlanan

organizasyon veya partiye alabilirsiniz. Kuru t

emizlemeden
gelen kıyafetleriniz tamam, çocuğunuzu kreşe bıraktınız ve
organizasyona hazırsınız.

2006 yılında faaliyetlerine başlayan Başak Konut, şimdiye kadar hayata geçirdiği tüm projelerinde olduğu gibi sunduğu hizmetlerden
yalnızca birkaçından bahsettik. Başak Rezidans projesinde de marka kimliğini ortaya koymuş. Birbirinden farklı yorumlanmış evlerin
her biri minimal tasarımlarla eşyanın görseliğini fonksiyonla sentezleyerek her bir zerresini adeta insanın hizmetine sunmuş. Size düşen
bunun keyfini sürmek…
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Has Beton, müşteri odaklı
çalışma prensibi ile her geçen
gün müşteri portföyünü
genişletmektedir.

Agregasan A.Ş,
yılda 1 milyon tonun
üzerinde agrega üretiyor.
Ocak 2011’de, Eskişehir il merkezine 25 kilometre uzaklıktaki

Has Hazır Beton, 1969 yılında kurulan BAŞAK
KİREMİT’e ait Başak Grup bünyesinde 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, müşteri odaklı çalışma prensibi ile her geçen
gün müşteri portföyünü genişletmektedir.

Yukarıkaracaören Köyü’nde kurulup kırma ve öğütme tesisi
olarak faaliyet gösteren Agregasan A.Ş. yılda 1 milyon tondan f azla
üretim gerçekleştiriyor. “Üretilen kırma taş, mıcır, kum, balast
ve diğer yan ürünler, müşteri portföyünde bulunan Devlet Demir
Yolları, Hava Meydan İşletmeleri, 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
kepçeyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürekli gelişmeyi hedefleyen Has Hazır Betonun 2012 yılı yatırımları
sonucunda, 120 m³/sa ve 160 m³/sa kapasiteli beton santrali ile 2 adet 90
m³ saatlik 36 metrelik, 2 adet 60 m³/sa’lik 32 metrelik ve 1 adet 60 m³/sa’lik
24 metrelik son sistem beton pompaları bulunmaktadır. Tedarikçilerinden
mineral katkı ve çimento teminini gerçekleştirmek amacı ile 2 adet silobası
mevcuttur. Müşteriye en hızlı şekilde ulaşabilmek için arttırdığı taşıma filosu ise, 8 adet 12 m³’lük, 10 adet 10 m³’lük, 2 adet 9 m³’lük ve 2 adet 7 m³’lük
transmikserlerden oluşmaktadır.
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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6. PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU

Kentlerin
kimliği toprak,
sanatla buluştu.
Sempozyumun daimi en büyük destekçisi
Başak Çatı ve Cephe Sistemleri

Bu sene 6.’sı düzenlenen Uluslararası
Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun
ilk yılından bu yana ana sponsoru olan
Başak Çatı & Cephe Sistemleri, bir kere
daha kente, sanata ve sektöre olan
desteğini en üst düzeyde gösterdi.

Ustalar Unutulmadı…

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli

Sempozyum açılış programında Eskişehir Tepebaşı

uygulayıcılarından olan Başak Çatı & Cephe S
 istemleri, 10 E
 ylül

Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de tuğla ve

2012 Pazartesi günü başlayıp 23 E
 ylül 2012 Pazar günü sona eren

kiremit sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan ustalara

6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ana

şükran belgesi vererek onurlandırdı.

sponsorluğunu üstlenip Eskişehir’in pişmiş toprak ü
 retiminin,
sanayisinin ve sanatının gelişimine katkı sağlıyor.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu; tarihi, coğrafyası ve
Sempozyum süresince katılan sanatçıların oluşturduğu

kültürel mirası ile farklı bir yeri olan, üzerinde yaşadığımız bu

eserler ise yine kentin dört bir yanını süslüyor.

toprakların önemini tüm dünyaya sunmaya devam ediyor.
Başak Grubu olarak bizde sanatın, tarihsel kültürle birleştiği bu

Ulusal ve Uluslararası platformda her geçen yıl daha önemli bir organizasyon h
 aline
gelen Sempozyum, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek
kuruluşları ve Eskişehir halkının destek vermesi ile büyük başarılara imza atmaya
devam ediyor. Bu sempozyum ile toprak sanatla buluşuyor ve sanata farklı bir boyut
kazandırıyor; bu yeni boyutta kent kimliği ile özdeşleşiyor.
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Anadolu’nun en güzel ve en yaşanabilir kentlerinden biri
olan Eskişehir,
özellikle 1999 yılından beri daha modern ve çağdaş bir kent olma yolunda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Gerek altyapı g
 erekse üstyapı
planlamaları, gerçekleştirilen düzenleme ve değişimler sonunda Eskişehir, Türkiye’de ve dünyada örnek kent olarak g
 österilmeye
başlandı. Eskişehir’i görmeye gelen yerli ve yabancı turist hareketi de bunun en çarpıcı kanıtıdır. Tüm bu hareketler kente ekonomik
ve sosyal açıdan büyük artılar katıyor.

SANATLA BULUŞTU TOPRAK, SANATIN ELİYLE ŞEKİL BULDU

Kentimizdeki tüm bu gelişmelerin yanı sıra, tarihine ve kültür
mirasına s ahip çıkmanın ve bunu gelecek nesillere aktarmanın
öneminin bilincinde olan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet
Ataç’ın ilk başkanlık d
 öneminde başlattığı ve Eskişehir’e önemli
eserler kazandırdığı Pişmiş Toprak 
Sempozyumu ile Eskişehir,
ünlü pişmiş toprağını gelecek nesillere, artık gelenekselleşen bu
bilimsel ve sanatsal etkinlikle aktarıyor.

Başak Çatı & Cephe Sistemleri’de sektörün bir parçası ve bu kente
sahip çıkma görevinin bilinci içinde Pişmiş Toprak Sempozyumu’na
katkı sağlamayı sürdürerek bu oluşumun bir parçası olmaktan
büyük gurur ve mutluluk duyuyor.
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OLYMPOS

Anadolu Uygarlığının Önemli Kültür Mirası

“Olympos” yeniden
hayat buluyor!!!
Anadolu’nun güneybatısında, antik adıyla “Likya Bölgesi’nde” yer
alan Olympos, tarihi süreç içindeki önemli konumunun yanı sıra
günümüzde de turizm açısından yoğun ilgi çeken bir antik kenttir.
Günümüzde Antalya İli’ne 80 km. uzaklıktaki kent derin bir vadi
içinde konumlanır. Doğusundan Akdeniz’e açılan Kent ortasından
geçen Olympos Çayı (Göksu) ile ikiye ayrılır.
Günümüze ulaşan veriler, Olympos’un Roma Döneminde
tanınmış bir yerleşim olarak Likya Birliği’nin üç oy hakkına
sahip altı kenti arasında yer aldığını gösterir. Olympos, dağların
arasında korunaklı doğal liman içermesi nedeniyle M.Ö.2.
yüzyılın başlarından itibaren önemli bir merkez olmuştur.
Olympos’la ilişkisi bilinen ve korsan olarak anılan Zeniketes,
aslında topraklarını Roma Yönetimine karşı savunma amacıyla
mevcut düzene karşı duran bir Olympos’ludur. Zeniketes’in
Olympos’daki hakimiyetinden rahatsız olan Roma İmparatorluğu
M.Ö.79’da Zeniketes’e ait tüm kuvvetleri ortadan kaldırmıştır.
Roma İmparatorluk çağında kent tekrar Likya Birliği’nin seçkin
üyelerinden biri olur. Günümüzde kentin kuzeyinde yer alan

mezar yazıtından Markus Aurelius Arkhepolis’in, Likya Birliği’nde
Lykiarkh (Birlik Başkanı) görevinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Günümüzdeki veriler, erken Hıristiyanlık döneminin Olympos’da
güçlü şekilde var olduğunu göstermektedir. Olympos’un ve Lykia
Bölgesi’nin ilk piskoposu olan Methodios, Ortodoks geleneğe
göre Olympos’un piskoposu olmuştur. M.S.6.yüzyıl sonrası için
Olympos hakkında, özellikle M.S.7.yüzyılda Akdeniz’de e
tkili
olan Arap akınları nedeniyle bilgilerimiz sınırlıdır. Bölgede
M.S.6.yüzyıldan itibaren etkisini gösteren doğal afet ve salgın
hastalıklar kent hakkında bilgi sahibi olmamızı engelleyen
diğer unsurlardır. 15.yüzyıl’da Osmanlı egemenliği altına giren
kentte, yerleşim olmayışı dikkati çeken bir unsurdur. Kent, 18.
ve 19. yüzyıllar ile 20. yüzyıl başlarında Yörükler tarafından kışlak
olarak kullanılmıştır.
Olympos antik kenti kazı çalışmaları 2006 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi’nden bilimsel bir ekip tarafından y ürütülmektedir.
Başlangıç olarak kentin günümüzdeki konumunu ve mevcut
arkeolojik kalıntılarını belgelemeye yönelik çalışmalar sonrası
sayısal olarak hazırlanan topografik kent planı yapı türlerini
ve dönemlerini gösterecek şekilde tamamlanmıştır. Yapılan
bu çalışmalar sonucunda, kent planı sahip olduğu bütün yapı
stoğu ile topoğrafik plana ve uydu fotoğrafı üzerine aktarılmış,
böylece kentin günümüzdeki durumu bütünüyle saptanarak
belgelenmiştir.

Olympos’un kent dokusu olarak
göze çarpan özelliği,
ortasından geçen Olympos Çayı
(Göksu)’na göre şekillenmesidir.

Olympos’un göze çarpan en belirleyici özelliği, Roma dönemi
ile erken hıristiyanlık ve sonrasında erken Bizans döneminin
okunabildiği bir kent dokusu yansıtmasıdır. Ortasından geçen bir
nehirle kent kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmakta ve birbirine üç
gözlü bir köprüyle bağlanmaktadır. Ortaçağ dokusunun ağırlıklı
olarak izlendiği kuzey kentte suyla ilgili kutsal yapıların varlığı
Anadolu arkeolojisi için özgün örnekler olarak belgelenebilir. Roma
dönemi tapınağının yer aldığı kutsal alanın hıristiyanlık döneminde
Piskoposluk merkezi olarak tasarlandığı son yapılan çalışmalarla
netleşmiştir. Bu alanda özellikle Vaftizhane, Şifahane (Locus
Sanctus), Kabul salonu (triclinium), transeptli bazilika, rölik şapeli
ve bunlara bağlı hizmet mekanları alanı tanımlayan usurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2012 sezonunda yapılan çalışmalar
sonrası ortaya çıkan ve piskoposluk merkezinin batısında yer alan
yapı komplekslerinin de ziyaret ve şifa merkezlerinin yakınında
olması gereken hizmet birimleri olması muhtemeldir.

Antik Kentin güney bölümü ağırlıklı olarak Roma dönemi
yapılarını barındırmaktadır. Gerek mimari üslupları,
gerekse boyutlarıyla dikkati çeken Tiyatro, Hamam, Liman
Bazilikası gibi yapılar dönemlerinin önemli prestij yapıları
olarak saptanabilir. Söz konusu yapılar zaman içinde
doğal yollarla ve insan eliyle hasar görmelerine rağmen
anıtsallıklarını yitirmemiştir.
Nehrin kuzey ve güneyi boyunca devam eden liman duvarları
ilginç bir kuruluş olarak karşımıza çıkar. Günümüze ulaşan
izlerden temelinin Hellenistik dönemde atıldığı anlaşılan
liman duvarı nehrin denizle buluştuğu yere kadar devam
eder. Kentin ilk kuruluşunda gemilerin denizden nehire
girerek buradaki liman depolarında 

yükleme-boşaltma
işlemi yaptıkları düşüncesi kuvvetle muhtemeldir.
Günümüze ulaştığı şekliyle değerlendirildiğinde bu
kısımdaki yapıların Ortaçağ’da kısmen değiştirildikleri
izlenir.

2006 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmaları kentin aynı zamanda bir ören yeri ve halkın kullanımına
açık plaj içermesi nedeniyle koruma ve kullanma dengeleri gözetilerek gerçekleştirilmektedir. 2012
sezonunda Başak Şirketler Grubu’nun sağladığı katkı ile kazı ve onarım çalışmalarına Nisan ayında
başlanmış, halen devam etmektedir.
Prof.Dr.B.Yelda Uçkan, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir
Daha detaylı bilgi için:
http://www.olymposproject.com/
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ANTALYA RESTORASYON FUARI

İŞ’TE BULUŞMA NOKTASI

SPONSORLUKLAR

SPONSORLUKLAR

Geçmişten Günümüze
Kiremit Sergisi

Eskişehir İş dünyası
İstihdam için bir
araya geldi.

Çatıder bünyesinde, Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nin de dahil olduğu
Türkiye kiremit pazarının 4 öncü firmasının işbirliğiyle hazırlanan

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından
“İş’te Buluşma Noktası” adı
altında düzenlenen Eskişehir
istihdam etkinliğinde, Başak ailesi
olarak bizde yerimizi aldık.

Geçmişten Günümüze “Kiremit” Sergisi, 18-21 Kasım 2012 tarihleri
arası Antalya Yapex Fuarında ziyaretçilerle buluştu.

Kiremidin doğuş ve gelişim serüveninin tarihi,
numuneler ve poster panolarla anlatıldığı sergide
günümüz ihtiyaçlarının ve teknolojik olanakların
geliştirdiği modern ve estetik kiremitlerde sergilendi.

Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nin ve diğer öncü firmaların
aynı zamanda tarihi kiremit örnekleriyle katkıda bulunduğu
sergide, ulaşılabilen en eski kiremit olan düz kiremitten
başlayarak; Osmanlı mimarisine yön vermiş olan Osmanlı
(Alaturka) kiremidi, tüm dünyaya yayılan Marsilya kiremidi

İş ve işçi arayanların bir araya geldiği ve çeşitli
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin
birlik oluşturduğu etkinlik kapsamında stand

açan Başak Çatı & Cephe Sistemleri, iş bulmak
isteyen kişilere çalışmaları hakkında bilgi vererek
başvuruları kabul etti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri
Yusup Balcı, İşkur İl Müdürü Hasan Yoldaş’ta standımızı ziyaret edenler arasındaydı.

ile Seraporto ve Porto model kiremit numuneleri de yer aldı.

ESİDER TOPLANTI

Başak Çatı & Cephe Sistemleri’nin restorasyonu için
kiremit bağışladığı Bilecik’teki Atatürk Köşküne ait, 1930’da
çatılarında kullanılan marsilya kiremitler ise büyük ilgi
gördü. Üniversite öğrencilerine de kiremit tarihini görmeleri
için bir fırsat oldu.

Dönemin Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, diğer bürokratlar ve
belediye başkanlarının ilgi odağı olan serginin, hem yapı fuarı hem de

restorasyon fuarı kapsamında yer alması nedeniyle gerçekleştirilen toplantı
ve törenlerin katılımın yoğunluğu ve anlamı büyüktü.
Serginin genişletilmesi ve kamuyla paylaşılması hususunda Çatıder ve
ÇEKÜL “Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Ve Tanıtma Vakfı“ öncülüğünde,

Balkan Üniversitesi Rektörü Abdul Rauf Pruthi

Makedonya-Üsküp, İş dünyası toplantısı.

işbirliğini önümüzdeki yıllara taşıma kararı alan firmalar, başarılarını
perçinleyerek rekabetin her zaman birinci planda olmayacağını ispatladı.
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“İŞ VE İNŞAAT KAZALARI” TEMALI KISA FİLM FESTİVALİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Adına
Başak’tan Büyük Destek..

SPONSORLUKLAR

ROFİFE - IV. ROTARY FİLM FESTİVALİ

SPONSORLUKLAR

Başak Çatı & Cephe Sistemleri, sosyal sorumluluk projelerine devam
ediyor. İş kazaları ve işçi güvenliği konusuna dikkat çekmek ve bu
konuda toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 22 Mayıs’ta
2.si düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, bu yıl iş
ve inşaat kazaları temasını, kısa film boyutunda ele alarak uluslararası
katılımlı bir yarışma düzenlendi. “Uluslararası İş Kazalari Kısa Film
Festivali” başlıklı yarışmaya katılan yirmi kısa film arasından ödüller
sahiplerini buldu.

A

nadolu Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık F
 akültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Arslan ve
Yrd.Doç.Dr S
 erkan Kıvrak’ın,
başarıyla düzenlediği “İş Sağlığı ve İşçi
Güvenliği Çalıştayı” ile “İş ve İnşaat Kazaları”
Temalı Kısa Film Festivaline sponsor olarak

Sanata ve sanatçıya her zaman
destek olan Başak Çatı &
Cephe Sistemleri, 24 Mart’ta
düzenlenen IV. Rotary Kısa Film
Festivali ROFİFE’deydi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
gala gecesine de katılan Başak Çatı & Cephe S
 istemleri, Ödül töreninde,
festivale sağladığı destekten dolayı Eskişehir Rotary Kulübü tarafından
onur plaketine layık görüldü.

K

urmaca, Belgesel, Animasyon
ve 
Reklam Filmi olmak üzere 4
kategoride yapılan Uluslararası Kısa Film
yarışması, 
modern sinema sanatı yoluyla
yaratıcı kişiliklerin bir araya getirilmesi ve
sinema sanatı ile dünya barışına katkıda

bulunmak için organize ediliyor.

katkıda bulunan Başak Çatı & Cephe Sistemleri,
Festivale sağladığı destekten dolayı plaket ile
onurlandırıldı.
Başak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Füruz
Karık’ın

da

konuşmacı

olarak

katıldığı

festivalde iş kazalarına “Kısa Film” ile sanatsal
bir platformda çözüm bulmaya çalışıldı.
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Tepebaşı Belediye Başkanı
Dt. Ahmet Ataç’tan Ramazan Ziyareti

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI

ZİYARET

SPONSORLUKLAR

“İnsanlık el ele”
sloganıyla Türkiye genelinde 30 Mayıs – 14
Haziran tarihleri arasında 135 ülkeden bin 500
öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda, Türkiye’nin
41 ilinde ve 65 farklı sahnesinde öğrenciler,
Türkçe’nin renklerini izleyicilerle buluşturdu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı nedeniyle yaptığı ziyaretlerinde Başak
Çatı & Cephe Sistemleri’ni de unutmadı.
Başak Ailesinin çalışanları ve yöneticileriyle bir araya gelen ve üretim tesislerini gezen başkan
Ataç, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başak Kiremit’i ziyaret edip yetkilileriyle görüşen Ataç,
burada fabrikayı g
 ezerek işçilerle de sohbet etme imkânı buldu. Başkan Ataç, Başak Kiremit’in
işkolunda önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Türkçe Sevdalıları
Yunus Emre’nin
Torunlarıyla Buluştu...

Eskişehir Valiliği, Yunus Emre Kültür
Sanat Sevgi ve Barışa Çağrı Derneği
(YUSEV), Belediyeler ve Başak Çatı &
Cephe Sistemleri’nin de içinde yer aldığı
sponsorların üstlendiği o
rganizasyonun
ilk ayağı Eskişehir’de düzenlendi. Atatürk
Stadyumu’nu dolduran binlerce kişinin
katıldığı olimpiyatlar, yoğun yağışa
rağmen izleyenler tarafından büyük
ilgi görürken; stadyuma giremeyen
izleyiciler için de stadyum dışına konulan
LED ekranlarla programı izleme imkanı
sunuldu.

Programda
öğrenciler,
Türkçe’nin
sevilen şarkı ve şiirlerini dinleyicilerle
buluştururken, yöresel halk oyunları
ve Kırkpınar güreşi gösterisi de büyük
alkış aldı. Başta protokol olmak üzere,
binlerce vatandaş yağmura aldırmadan
Türkçe
sevdalılarının
söyledikleri
şarkılara eşlik etti. Program sonunda
bütün öğrenciler “Yeni bir dünya”
şarkısını söyledi.

46 I Başak Çatı & Cephe Sistemleri I SAYI: 12 YIL: 2013

Azerbaycan Ziyareti

Bu yıl Türkiye’de
onuncusu, Eskişehir’de
ise ikincisi düzenlenen
10. Uluslararası Türkçe
Olimpiyatları, 25 ülkeden
65 öğrencinin katılımıyla
Yunus Emre’nin torunları
Eskişehirliler ile buluştu.
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Velux Çatı Pencereleri Danimarka Üretim Tesisi Ziyareti
VELUX

USTA
EĞİTİM

USTA EĞİTİM

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Isparta, Seydişehir, Beyşehir, Akseki ve Vize’de gerçekleşen
2012 Usta Eğitim Seminerlerimiz 2013’de de devam edecek.

Velux Çatı Pencereleri İstanbul Eğitim
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Başak Ailesi Birlikteydi

Marmara Bölge Bayileri İle Yapılan İftar Yemeği
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