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Fatih Başıbüyük / Başka İnşaat Firma Yöneticisi

B
aşka İnşaat, şantiyesinde Parker 

Superblack Mobil Asfalt Plenti ile 

üretimlerini sürdürüyor. Firma 

yöneticisi Fatih Başıbüyük, Başka İnşaat 

olarak çok uzun yıllardır asfalt sektöründe 

hizmet veren bir firma olduklarını 

belirterek “Şirketimiz 2000 yılında kuruldu 

ancak daha öncesinde ailemiz uzun yıllardır 

bu sektörün içinde idi. Firmamızın merkezi 

Van'da bulunuyor, Ankara'da da bir şubemiz 

var” dedi. Kendilerinin firma olarak 

daha önceki yıllarda Ankara Esenboğa 

Havaalanı Pisti'nde çalıştıklarını aktaran 

Başıbüyük ,”1999 yılında Kosova'da Nato 

havayollarında çalışmalardımız oldu, orada 

Yenigün İnşaat ile birlikte çalıştık.  Yenigün 

İnşaat ile ayrıca 2001 yılında Batman 

Havaalanı pistinin genişletilmesinde 

yer aldık. 1997'lerde Erciş-Muradiye 

Çaldıran yollarında çalıştık. Adana İl Özel 

İdaresi'nin ve Karayolları 5. Bölge'nin 

işlerinde görev aldık. Firma olarak asfalt 

dökümü konusunda uzmanız, ve kaliteli ve 

hızlı asfalt dökümü konusunda iddalıyız” 

şeklinde konuştu. 

Eğimli arazide asfaltlama 
Geçtiğimiz yıl içinde Van-Erciş yolu projesinde 

asfalt dökümü işini yaptıklarını da hatırlatan 

Başıbüyük, farklı bölgelerdeki asfaltlama 

çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Günde 

2200-2300 ton asfalt dökümü yaptıklarını 

aktaran Başıbüyük, şehirçi çalışmalarda bu 

oranları yakalamının güç olduğunu belirtti. 

Zorlu bölgelerde, eğimli zeminlerde de 

asfaltlama yaptıklarını söyleyen Başıbüyük, 

yüzde 70 eğimli yollarda yaptıkları çalışmalarda 

dahi hızı ve kaliteyi koruduklarının altını 

çizdi. Başıbüyük çalışmalarında kullandıkları 

tüm asfalt ekipmanlarının da kendilerine ait 

olduğunu ifade etti. 

Plent seçimi 
Şantiyelerinde Parker marka 240 ton 

kapasiteli mobil plent kullandıklarını belirten 

Başıbüyük, plentin mobil olmasının kendileri 

için önemli bir avantaj olduğunu ifade 

etti. Plent markasını seçerken verimlilik, 

kaliteli üretimin yanı sıra servise de dikkat 

ettiklerini açıklayan Başıbüyük, kısa olan 

asfalt sezonunda makinenin arıza anında 

servis hizmeti alamamasının müteahhiti çok 

zor durumda bırakacağını sözlerine ekledi.

Kullandıkları M3000, 240 t/s kapasiteli 

Supermobil Asfalt Plenti'nin diğer 

makinelerden teknik özellikleri yöne ile 

önemli farklılıkları olduğunu da aktaran 

Başıbüyük, “Oldukça hızlı bir makine, 

kurulumu ve sökülmesinin kısa sürelerde 

tamamlayabiliyoruz. Plenti aldıktan sonra 

altıncı gün düğmeye basıldı ve asfalt 

üretmeye başladık. Ayrıca gerektiğinde çok 

hızlı servis hizmeti de alabiliyoruz” dedi.l 

Hızlı ve kaliteli serim
Aylardır süren asfaltlama çalışmalarında görev alan Başka İnşaat, serdiği asfaltın üretimini 

240 ton/saat kapasiteli Parker M3000 Supermobil Asfalt Plenti ile gerçekleştiriyor

 Firmanın şantiyesinde kurulu, 240 
ton/saat kapasiteli Parker M3000 

Supermobil Asfalt Plenti'nin öne 
çıkan özelliklerinden birisi de kolay 

ve hızlı kurulum


