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Merhaba
Geçti bir yıl daha günümüzden, gecemizden yani ömrümüzden. 2018’i geride bırakırken iyi günleri 
de oldu, haliyle kötü günleri de. Acısı da mutluluğu da. Hüznü de oldu neşesi de…Tüm kötü olayları 
ve olumsuzlukları 2018’e gömerek, gelecek zamana “Ya Nasip” diyelim. 2019 yepyeni bir nefes olsun, 
huzur getirsin ve sevgi akıtsın ruhlarımıza…
Yeni bir yıla başlarken, yepyeni ve taze umutlarla tüm içtenliğimizle “Merhaba” diyoruz bir kez daha.

Her başlangıcı yeni bir umut, yeni bir fırsat olarak görüyor ve her başlangıç ile yeni açılacak kapılara 
sizlerle birlikte heyecanla yürümeyi arzu ediyoruz.

2018 yılı 3.çeyreğinde hep birlikte yaşadığımız, dövizin aşırı artışı ile başlayan ekonomik gelişmeler, 
2019 yılında firmaların rotalarını yeniden düzenleme zorunluluğu getirmektedir. Favori Yapı olarak 
bu olağanüstü dönemi, bayilerine verdiği sözleri tam ve eksiksiz yerine getirmiş olmaktan, paniğe 
kapılmayıp ülkesinin ve firmasının geleceğine güvenerek, normal işleyişini devam ettirmiş olmaktan 
ve her şeyin ötesinde toz bulutları dağıldıktan sonra doğru kararlar vermiş olduğumuzu görmekten 
apayrı bir mutluluk ve gurur duymaktayız.

2019 yılı satış politikalarımızı belirlerken, yine “Çok Satmak Değil, İlkeli Satmak” düsturunu kendimize 
temel prensip olarak belirleyip, iç pazardaki büyümemizi, bizimle birlikte hareket eden bayilerimiz 
üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

İç pazarda belli bir oranda daralma olacağını öngörmekle birlikte, ürün çeşitliliğini sağlayarak üretim 
yapan, inovatif ürünler ile pazarını dinamik tutan, satış politikalarında güven ve istikrarı sağlayan 
firmalar için 2019’un fırsatlar yılı olacağına inanıyoruz.

Büyüyen Türkiye’nin ve gelişen üretim gücümüzün dış pazarlardaki payımızı her geçen gün 
artıracağına inanıyor, 2019 yılının dış ticaret açısından çok verimli bir dönemin başlangıcı olacağını 
düşünerek, dış ticaret politikalarımızı bu bağlamda şekillendiriyoruz.

Yıllar boyunca yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri, artık yurt dışına ihraç ediyor olmaktan 
duyduğumuz mutluluğun yanı sıra, komşu ülkelerimizde marka bilinirliğimizin artması ve hedef 
ülke pazarlarında ürünlerimizin markalarımızla aranır ürünler olmasının haklı gururunu da yaşıyoruz.

Gönlünüz neyi istiyorsa 2019 da gözünüz onu görsün diyerek, en içten duygularımızla mutlu bir yıl 
diliyoruz..

İbrahim ÖZTÜRK
Satış ve Pazarlama Müdürü
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Zaman; sektörel hakimiyet ideali olan firmalar için yarışılması gereken, içinde kaybolmamak için ciddi mücadelelerin 
verildiği en önemli kavramlardan birisidir.

Geçen zaman içerisinde, ticari işletmelerin bir süre sonra yok olduklarının örnekleri oldukça fazladır. Zamana karşı 
yarışan, kendisini yenileyen ve zamanın kurgusunun dışında kendi kurguları ile oyun kurabilen şirketlerin geleceğe 
daha güvenle ilerledikleri gözlenmektedir.

Favori Yapı, 23 yıldır sürekli kendisini, üretim ve satış politikalarını yenileyerek, zamana karşı güçlü duruşunu devam 
ettirmektedir. 2019 Yılı için daha seri üretim yaparak üretim maliyetlerimizi düşürmek ve rekabet gücümüzü daha da 
artırmak temel prensibimiz olacaktır. Yurt dışından, özellikle uzak doğudan Türkiye’ye ithal edilen asma tavan ürünlerine 
uygulana vergilerin halen çok düşük olması, biz ve bizim gibi yerli üreticileri zor durumda bırakmaya devam etmesi, 
sektörümüze verilen desteğin yetersizliğini ifade etmekle kalmayıp, bizleri de daha rekabetçi olmak için yeni formüller 
bulmaya zorunlu hale getirmektedir. 

Bölgesel ve küresel platformlarda, siyasi ve ekonomik gücü artan Türkiye’nin, yakın gelecekte dünya pazarlarından 
alacağı payın artacağına inanıyor ve Favori Yapı olarak bu değişimin ve büyümenin içerisinde yer almak için dış ticaret 
stratejilerimizi zamanın koşullarına göre yeniliyoruz. 

Türkiye’de sağlamış olduğumuz marka bilinirliğimizi uluslararası pazarlarda da gerçekleştirebilmek için, öncelikle 
hedef olarak belirlediğimiz ülkelerden başlayarak, ülke bazlı verimli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken, 
hedef ülkelerin ürün standart belgeleri konusunda da hassasiyet göstererek, ilgili kurumlar nezdinde belgelendirme 
çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Zamanın değerini bilerek, geçen zamanın arkasından bakmak yerine, gelecek zamana hazır olmak ve zamanın bize 
sunduğu değişime ayak uydurarak büyüyen Türkiye’nin, büyüyen işletmeleri olmak dileğiyle…
               

Emrah CANKUT
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür                                                                                                                                                   

“Zamana karşı yarışmak…”
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İzmir Distribütörümüz Aska Mimarlık Firma Sahibi Sn. 
Lütfü SARAÇ firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile 
toplantı gerçekleştirmiştir.

Yurt dışı ve yurt içinde firmamızı ziyarete gelen 
misafirlerimize yönetim kurulumuz akşam yemeği tertip 
etmiştir.

Balıkesir V.I.P A Plus bayimiz Cam-Mozaik Firma Sahibi Sn. 
Halil AYAZ, eşi ve oğlu ile birlikte firmamızı ziyaret etmiş ve 
Yönetim Kurulu ile toplantı yapmıştır.

İzmir Distribütörümüz Büker Makina Firma Sahibi 
Muhammet ÇIPLAK firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim 
Kurulu ile toplantı gerçekleştirmiştir.

İstanbul Bölge Distribütörümüz Özer Grup Firma Sahibi Sn. 
Muhammet ÖZTÜRK ve Giresun V.I.P A Plus bayimiz Safa 
Yapı Firma Sahibi Sn. Salih SANDAL ile Eski Kayseri Gezisi 
tertip edilmiştir.

Adana V.I.P A Plus bayimiz Sedefoğlu Metal Firma Sahibi 
Sn. Secat SEDEFOĞLU firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim 
Kurulu ile toplantı gerçekleştirmiştir.
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Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Firmamız bünyesinde bulundurmuş olduğu çeşitli üretici 
firma bayilikleri ile asma tavan ve dekorasyon sektörüne 
yön vermekte olan firmalara toptan ve perakende ürün 
temin etme hizmetleri vermektedir. Asma tavan sistemleri 
ve Alçıpan esaslı bölme duvar sistemleri uygulama ve proje 
yüklenme hizmetleri vermekteyiz.

Firmamız 1978 yılından itibaren İzmir de babamız 
tarafından hizmet sektörüne girmiştir. Kaba inşaatta çeşitli 
konut fabrika depo inşaatlarını müşteri memnuniyetini 
ve iş kalitesini baz alarak yıllarca sürdürülebilir hizmetler 
vererek devam ettirmiştir. 2004 yılı itibariyle LİMİTED 
ŞİRKET olarak devam ettirmektedir, sektöründe yedi bini 
aşkın kurumsal referansa sahip olan firmamız işçi disiplini 
iş kalitesi verilen taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi 
ilkesini baz alarak hizmetlerini devam ettirmektedir. 
Ülkemizin doğusundan batısına kadar hemen hemen 
Türkiye geneli hizmet vermediğimiz nokta kalmadı diyecek 
kadar yaygın uygulama ağına sahibiz. 2019 yılı itibariyle 
sektörde ASKA GURUP YAPI MALZEMELERİ A.Ş. olarak ürün 
satış hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz.

Müşteri memnuniyetini sağlamak için, sektörel beklentileri tespit edip, ürün ve hizmetlerimizi 
mevzuata, Ulusal ve  Uluslararası standartlara uygun kalitede sunmak, yaptığımız işin kalitesinden 
kendimizi sorumlu tutmak, bilgi paylaşımını ve kurumsallığı önemsemek, verimsizlik ve israfı 
önlemek, süreçlerimizi sürekli iyileştirerek kalite yönetim sistemimizin etkinliğini artırmak, koşulsuz 
müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşteriyi proaktif takip etmek, sektördeki Ulusal ve Uluslararası 
gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek, tüm birimlerimizle çevre bilincine sahip olmak ve 
doğal eko-sistemi korumak.

ASKA MİMARLIK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT DEKORASYON
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DALSAN Alçı, Anadolu’da M.Ö. 9000’li yıl-
lardan bu yana bireysel olarak kullanılan, 
sağlıklı ve dayanıklı yapı malzemesi alçının, 
ülkemizde endüstriyel düzeyde üretimini 
başlatan köklü bir kuruluş olup neredeyse 
Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir firmadır.

DALSAN Alçı, 1932 yılında Kayseri’de, 
mahallenin ekmek fırınını kullanarak pişirip, 
havanlarda dövülerek diş alçısı üretimi 
ile başladığı alçı üretimini, Kayseri’de ilk 

imalathanesini kurarak geliştirmiştir. Dalsan Alçı, 1955 yılında Kayseri’den Ankara’ya taşınarak, 
yavaş ama emin adımlarla büyüyerek sektöre yön vermeye başlamıştır. 

DALSAN Alçı bugün, modern ve son teknolojiyi kullanan, Ankara ve Gebze Tesisleri’nde, yılda 1 
milyon ton eşdeğeri alçı esaslı ürünler üretmektedir. Bunlara ek olarak, kuru duvar sistemlerinde 
kullanılan galvanizli profiller de yine bu tesislerde üretilmektedir. 

DALSAN Alçı, kaliteli üretim ilkesini benimseyerek geliştirdiği üretiminin yanında, tüketiciye 
doğru ve kaliteli ürün ulaştırma hedefiyle, pazar payını her geçen gün arttırmaktadır. 
Sektörün eğilimlerini, beklentilerini, farklı algılarını önemseyen ve izleyen DALSAN Alçı, sürekli 
öğrenen bir işletme olmayı başarmıştır. Firma bünyesinde öğrenmeye verilen önem, ürün 
yelpazesinin çeşitliliğine ve tüketici taleplerinin etkin şekilde karşılanmasına zemin hazırlamıştır. 

DALSAN Alçı’da sürekli öğrenme ortamının hakim olması bilgi ve becerilerin yaratıcılıkla 
harmanlanıp daha iyi ve çevre dostu üretimin en önemli dinamiğini oluşturmaktadır. 

DALSAN Alçı’nın gelecek için öncelikli hedefi, dünya alçı ve alçı levha üretimindeki teknolojik 
yarışta, üretimine artı değer katarak, en önde yer almaktır. Bugün sahip olduğu bilgi birikimi ve 
ARGE çalışmalarına verdiği önem ve yatırımları sayesinde duvardan duvara, zeminden – çatıya, 
bir yapının ihtiyacı olan tüm ürünleri sunmaktadır.

DALSAN ALÇI
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20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Turab Expo fuarında bulunulmuştur. Stant 
alanımızda Dış Ticaret Yönetmenimiz Sn. Hasan 
COŞKUN bulunarak ziyaretçilerle birebir ilgilenip 
sektörle ilgili istişarelerde bulunmuştur.

Mega Çelik Kapı Firma Sahibi Sn. Abdullah YAŞAR 
ve Genel Müdürü Sn. Bülent DUMLU firmamızı 
ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile toplantı 
gerçekleştirmişlerdir.

Van V.I.P A Plus bayimiz fabrikamızı ziyaret 
etmiştir.

Mardav Yalıtım Firma Yöneticileri firmamızı 
ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile toplantı 
gerçekleştirmişlerdir.
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Vedat Ali EĞRİDAĞ Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Harun DUTAR 2007 Aralık ayında Muhasebe Müdürü olarak işe 

başlamış ve görevine hala devam etmektedir.

Nurhan YILDIRIM 2017 Ocak ayında Finans Müdürü olarak işe 

başlamış ve görevine hala devam etmektedir.

Ali KARATAŞ 2009 Haziran ayında Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak 

işe başlamıştır. Ocak 2017 itibariyle İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak 

görevine hala devam etmektedir.

Mustafa KAYAPINAR 2016 Temmuz ayında Mali İşler Yönetmeni olarak 

işe başlamış ve görevine hala devam etmektedir.
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Favori Yapı 1.Uluslararası İş Ortakları Toplantısı 1-4 Kasım 2018 tarihinde Kayseri Radisson Blu Hotel’de 
yapıldı. Toplantıya 22 ülkeden 30 firma, 55 iş ortağı katıldı. Toplantımız süresince misafirlerimize 
fabrika gezisi yaptırılarak firmamız tanıtıldı. Ayrıca şehrimiz Kayseri’nin tarihi ve kültürel mekanları 
gezdirildi. Kayseri yöresine ait yöresel yemek ve Anadolu’nun çeşitli yemek lezzetleri sunuldu.
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Favori Yapı 1. Uluslararası İş 

Ortakları Toplantısı
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Kapadokya bölgesinde düzenlediğimiz kültür turuyla, bölgemizin tarihsel zenginlikleri 
gezdirildi. Aynı gün akşam kayadan oyulmuş bölgenin en büyük restoranında düzenlediğimiz 
yemekli Türk gecesinde bütün misafirlerimiz keyifli ve eğlenceli saatler geçirdi.  

Toplantımızın son günü misafirlerimize Erciyes Dağı’nda sucuk ekmek partisi düzenlendi. Teleferikle 
zirve gezisi yapılıp öğleden sonra misafirlerimizi ülkelerine uğurladık.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Mustafa Kemal ÇEVGEL, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim 
ÖZTÜRK ve Dış Ticaret Müdürümüz Sn.Ayhan ÖZTÜRK, 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’a 
iş ziyaretinde bulundular.

Alin İthalat İhracat Danışmanlık Şirketi Firma Sahibi Sn.İbrahim ALİN ve Sn.Mohamed HUSSEİN 
firmamızı ziyaret etmiş ve Dış Ticaret Birimi ile toplantı gerçekleştirmişlerdir.
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İsrail İş Ortağımız fabrikamızı ziyaret ederek, Dış Ticaret müdürümüz Sn. Ayhan ÖZTÜRK ile toplantı 
gerçekleştirmiştir.

Firma Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Sn. Vedat Ali EĞRİDAĞ ve Sn. 
Mustafa Kemal ÇEVGEL 29 Kasım - 
5 Aralık tarihleri arasında Belarus’a  
iş seyahati düzenlediler. Bu 
seyahatle çeşitli firmalarla ticari 
görüşmeler yapıldı.

Gürcistan bayimiz firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirmiştir.
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Favori yapı müşteri odaklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunma hedefini 2019 yılında da kendine 
baz alarak ve Kayseri merkez fabrikasında metal üretimi adı altında 30x30, 60x60,60x120,30x60 
Lay-on Lay-ın, Clıp-ın ve T-24 taşıyıcı modelleriyle sektörün güçlü firmalarından biri olarak 
yoluna daha da hızlı ve güçlü devam etmektedir. Aylık 100.000 m² metal panel kapasite ile 
gerek iç piyasa da gerekse dış piyasada sektörün önde gelen firmalarının raflarında yer almaya 
başlaması ise ayrı bir gurur ve övünç kaynağıdır.
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Proje Adı
Mardin Nusaybin TOKİ Projesi

Projede Kullanılan Ürün
Clip-in Asma Tavan 

Projede Kullanılan Ürün
Metrajı 5300 m2

Yüklenici Firma
Dibay inşaat

Proje Adı
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre 

Kültür Merkezi

Projede Kullanılan Ürün
Ahşap akustik, petek 

Projede Kullanılan Ürün
Metrajı 2200m2

Yüklenici Firma
Birtam inşaat

Proje Adı
Hatay SGİM Hizmet Binası 

Projede Kullanılan Ürün
Clipin 60x60, Clipin 30x30 

Projede Kullanılan Ürün
Metrajı 1800m2 350m2

Yüklenici Firma
HC Mühendislik
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