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BITMEYEN ENERJI

RÖPORTAJ - GULİZ AYLA

Evimi çok seviyorum!

Koçtaş
Vodafone’la
bir adım önde

Koçtaş güvenli wi-fi hizmeti
sayesinde müşterileriyle
sürekli iletişim halinde kalıyor,
kampanyalarından haberdar ediyor.
Koçtaş Genel Müdürü:
Alp Önder Özpamukçu
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Hazır mısın?

Koçtaş sabit ve mobil iletişim hizmetleri, Wi-Fi Hotspot altyapısını Vodafone tarafından karşılamaktadır. Wi-Fi Hotspot hizmetinden yararlanabilmek için Vodafone Net sabit internet erişiminin olması
gerekmektedir. Servislerin kullanımından oluşan ses, internet ücretlendirmesi müşterinin tarifesinden yapılmaktadır. Servisler 3. kişilere kullandırılamaz. Bilgi için: vodafone.com.tr/Is-Ortagim

ENDER ÇOLAK
Baymak CEO

Durmak Yok

“Zoru sevmek nedir?” Azla yetinmemek, hep daha iyisini istemek, mükemmelin peşinde
koşmak… ‘Zoru sevmek’ tabirini markamızla çok yakıştırıyorum çünkü Baymak markası
49 yıldır, her türlü belirsizlikten kolayca sıyrılabilmiş ve hatta parlamış.”
Sıcak yaz aylarından sonbahara merhaba demeye
hazırlanırken, Baymaklife’ın dopdolu yeni sayısıyla
karşınızdayız. Girişteki paragraf, Baymaklife’ın
Kasım-Aralık 2015 sayısındaki yazımızdan küçük
bir bölüm. Bu alıntıyı yapmamızın sebebi de şirket
olarak “zor” dönemlerde nasıl bir vizyon ve anlayışa
sahip olduğumuzun bir kez daha altını çizmek. Son
dönemde hepimizin malumu döviz kurlarında ciddi
bir dalgalanma yaşanıyor. Kurda yaşanan bu çaplı
bir dalgalanma, Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle
bağdaşmıyor ve büyük bölümünü piyasa tabiriyle
“spekülatif ataklar” oluşturuyor. Ancak biliyoruz ki,
Türkiye hem kamu hem de özel sektör işbirliği ve
kenetlenmesiyle bu süreçten güçlenerek çıkacak.
Böylesi dönemlerde bize ve bizim gibi şirketlere
düşen ise daha fazla çalışmak ve daha fazla
üretmek.
Yazının başında da belirttiğim gibi “zoru sevmek”
tabirini markamızla çok yakıştırıyorum. Çünkü Baymak,
tıpkı Türkiye ekonomisi gibi, geçen yıllarda da “zor
dönem” olarak tanımlanan dalgalanma süreçlerinden
izlediği politikalarla hep güçlenerek çıktı. Baymak
olarak böyle dönemlerde özellikle hız kesmediğimiz
gibi zor zamanlarda esas farkın yaratılacağına inanan
bir vizyona sahibiz. Çatısı altında bulunduğumuz,
sektöründe dünya devi olan BDR Thermea Group’un
da büyük desteğiyle yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize
tam gaz devam ediyoruz. Yılın ilk altı ayına ilişkin
sonuçlarımız da zaten bunun en önemli göstergesi.

Detaylarını dergimizin sayfalarında bulacağınız ilk yarı
sonuçlarımıza göre 2018’in ilk altı ayında toplam ciroda
yüzde 55 büyürken bu dönemde Baymak Ailesi’ne 101
yeni bayi daha kattık. Yılsonu büyüme hedefimiz ise
yüzde 50.
Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde hem
bayilerimiz hem de tüketicilerimiz için de önemli
kampanyalar hazırlığındayız. Son üç yılda 24 farklı
kampanyayla bayi ve tüketicilerimize destek olmuştuk.
Yeni dönemde Türkiye genelinde bölgelerimize yönelik
büyük bir kampanya hareketi başlatıyoruz. İstanbul’dan
başlayan kampanya hareketiyle bayilerimize son model
Fiat Doblo Cargo 1.3 Multi Jet Dizel hediye edeceğiz.
Türkiye’nin diğer bölgeleri için de sürprizlerimiz
olacak. Yine detaylarını içerideki sayfalarımızda
bulacağınız BES kampanyamız kapsamında bayi ve
tesisatçılarımıza yeni kampanyayla devletin verdiği katkı
payı ile bilirlikte toplam 1.000 lira BES primi veriyoruz.
Son olarak okumakta olduğunuz dergi Baymaklife’ın
25’inci sayısı. Yani Baymaklife’ın 5’inci yaşını kutluyoruz.
Baymak olarak burada da durmuyoruz ve gaza
basıyoruz. Şöyle ki, bu sayı itibarıyla yenilenen sayfa
tasarımı ve dopdolu içeriğiyle Baymaklife artık sekiz
sayfa daha fazla. Yani tam 68 sayfa oldu. Birbirinden
güzel konu ve röportajların yanında, son dönemin
gözde konuları, sosyal medya, yapay zeka ve duygusal
zeka alanlarında da dopdolu içerikler yer alacak.
Keyifli okumalar.
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İmtiyaz Sahibi, Baymak Makine Sanayi
ve Ticaret A.Ş. adına
A. ENDER ÇOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alp Korkmaz

06. RAKAMLARIN DILI

Baymaklife’ın ilk baskısının
üzerinden beş yıl geçti.

10. REKOR BÜYÜME

Baymak, 2018 yılının ilk 6 ayında
toplam ciroda yüzde 55 büyüdü.

12.

Yayına Hazırlayanlar
Çetin Bitirgiç
Volkan Binzet
Şahin Özkan
Reklam Sorumlusu
Alp Korkmaz
alp.korkmaz@baymak.com.tr
Fotoğraflar
Coşkun Çeler
Tasarım/Yapım
Haylazkedi
Mahmutbey Caddesi 4. Sokak
No: 12 D: 9 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0850 226 78 96
www.haylazkedi.com.tr

14.

Yayın türü

Bu dergideki yazıların içeriğinin
sorumluluğu yazarına aittir. Dergide
yayınlanan reklamların içeriği ile
teknik ve ticari öz niteliklerine ilişkin
bilgilerin doğruluk ve gerçerliliğinin
sorumluluğu reklam veren kuruluşa
aittir. İki aylık, gayri siyasi, ulusal,
Türkçe kurumsal yayındır.
ISSN 2148-8096
’ın
iki ayda bir yayımlanan
ücretsiz yayınıdır.
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Baymak, tesisatçılara yönelik düzenlediği
yeni kampanyayla 1.000 lira BES primi
verecek.

ÇOK SEVILIYORUZ

Brand Age ve Xsights’ın “Yazın Sevilen
Markaları” araştırması sonuçlarına göre
Baymak en sevilen ilk beş marka arasında
gösterildi.

16. BÜYÜK KOŞU

Baymak, ısıtma-soğutma işindeki
bilgi eksikliğine karşı verdiği savaşta son
üç ayda 18 kentte yaklaşık 150 saat
eğitim verdi.

18.

BIR FIRMA İÇIN EN
DEĞERLI ŞEY

Baymak’ın Self Servis Uygulaması,
tüketicilerin gözdesi haline gelmiş
durumda.

NE KADAR ELEKTRIK

19. ÜRETEBILIRIM?
24.

Eylül 2018

SÜPER BES DESTEĞI

Türkiye’nin en büyük tüketici elektroniği
şirketi Arçelik’ten Baymak’a “Kalite Ödülü”.

Yerel Süreli
Eylül - Ekim 2018 (2 Aylık)

Basıldığı tarih

düzenlediği “Excellence Competition”
yarışmasında Baymak’ın projesi
ödüllendirildi.

15. ‘ÜRETIM’IN ÖDÜLÜ

Yayınlayan
Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak
No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla
34959 İstanbul
Tel: 0216 581 65 00 Pbx
Faks: 0216 304 19 99

Baymak bir yıl sürecek yeni
kampanyasıyla İstanbul Bölgesi’ndeki
bayilerine Fiat Doblo hediye edecek.

ZAFER
13. YALIN
BDR Thermea Group’un her sene

Basıldığı yer

Sanat Çevresi Yayıncılık Matbaa
Ltd. Şti. Bağdat Cd. No: 262
Adatepe - Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 383 80 41
www.sanatcevresi.com

KAMPANYADA
“GAZA” BASIYORUZ

“PV Hesaplama Aracı” ile evinizde
veya iş yerinizde kaç kilowatt
elektrik üretebileceğinizi kolayca
hesaplayabiliyorsunuz.

EFSANENIN HIKAYESI

Merkezi sistemde pazarın adını değiştiren
ve yüzde 31 payla piyasanın hakimi
haline gelen “Lectus” duvar tipi yoğuşmalı
kazanların üretim yolculuğunu fotoğraflar
eşliğinde okuyacaksınız.

28. BIR YILDIZIN DOĞUŞU

42.

DUYGUSAL
ZEKAMIZ
ILE TANIŞALIM

O kadar zeki bulmadığımız
insanların başardıklarını görünce
ayrıca üzülür, kızar hatta çökeriz.
O zaman sizi “Duygusal Zeka” ile
tanıştıralım.

46. KUSURSUZ LOJISTIK

“Sipariş Yönetimi ve Lojistik
Departmanı”, bugün Baymak’ın
müşterilerine sunduğu yüksek hizmet
seviyesinin başlangıç noktası haline
gelmiş durumda.

50. AYDIN’IN HAKIMI

Yedi yıllık Baymaklı Cumalı
Mühendislik’in hikayesi, hizmet
anlayışından ödün vermeden nasıl
başarılı olunacağını çok iyi anlatıyor.

54. EFELER DIYARI

Aydın kuşkusuz Kuşadası, Didim gibi
tatil cennetleriyle ön planda.

56. BAKIM ZAMANI

Kışa girmeye hazırlandığımız şu
günlerde kombi bakımına ağırlık
vermenin tam zamanı.

1.500 LIRA ALTI

KRC Proje henüz 16 aylık
Baymaklı... Ama bu sürede tam 29
milyon lira ciro üretti.

58. EN İYI DIZÜSTÜLER

İnşaat sektörünün güçlü markalarından
Varyap’ın CEO’su Erdinç Varlıbaş,
gayrimenkulün 2019’dan sonra sıçrama
yaparak 2005-2010 yıllarındaki günlerine
döneceğini düşünüyor.

62. REKLAM VERILIR?

38. 2019 SIÇRAMA YILI

41. PROJELERIN RUHU

Kurumsal projeler ile ilgili bu sayıdaki
haberlerimiz Ankara, Muğla ve
Kocaeli’nden…

Piyasadaki mevcut 1.500 lira altı
en yüksek fiyat performansı veren
bilgisayarları araştırdık.

FACEBOOK’TA NASIL
Facebook’ta haftada 20 liraya
şirketinizin hedef kitleye odaklı
reklamını yapabilirsiniz?

66. SAĞLIK KÖŞESI

Göğüs kanserinden korunmanın
yolları…

34.

20.

TRIBÜNLER
COŞTU BIR KERE

Mustafa Keser
kuşkusuz bu başlığı
en çok hak eden
sanatçılardan. Onun
55 yıllık müzik
kariyerine şekil
veren bu mütevazılık
elbette çok zorlu
yollardan geçti.

Taraftarların
stadyumlara
çekilememesi Türk
futbolunun yıllardır en
temel sorunlarından
olageldi. Bu sezonla
birlikte bu sorun
ortadan kalkıyor gibi…

26.

İÇIMIZDEN
BIRI

GELECEĞIN
KAPISI:
YAPAY ZEKA

Yapay Zeka’nın
insansı forma sahip
robotlardan ibaret
bir şey sanıyorsanız
yanılıyorsunuz.
Şimdiden onun
yönlendirmesiyle
yaşamaya başladık
bile…

64.

MUHTEŞEM
SÜRÜŞ
Alfa Romeo ilk SUV
modeli Stelvio bu ayki
test konuğumuz.

Eylül - Ekim 2018

5

RAKAMLARIN DİLİ

SONSUZ TEŞEKKÜRLER
Bu elinizdeki sayı, Baymaklife’ın beşinci yaşına
girişini simgeliyor. Tam beş yıl önce yine
bu zamanlar Baymaklife’ın ilk sayısını
okuyordunuz. O günlerde bu dergiyi
yayınlamaktaki temel amacımız, Baymak
Ailesi’nin üyeleri arasındaki iletişimi
kuvvetlendirmekti. Haberler, söyleşiler,
cihaz tanıtımları, duyurularla
birbirimizden ve işimizden daha
çok haberdar olmak diğer yandan
da sporu, teknolojisi, otomobili,
gezi rehberiyle sıkılmadan
okuyacağınız bir yayın oluşturma
niyetiyle yola çıktık. Geçen beş
sene zarfında Baymaklife’ın
Bu sene içinde tamamlanacak
çekirdek ekibi dışında
ve dünyanın en uzun binası
başta Baymak yöneticileri
unvanını alacak Cidde Kulesi
ve çalışanları olmak üzere
sayamayacağımız kadar çok
insan bu derginin çıkmasında
emek harcadı. Çok sayfa yazdık;
çok kelime kullandık; çok fazla
uzunluğunda olacak. Eğer bugüne
insana değdik. Özetle Baymak’ın
kadar basılmış tüm Baymaklife’ları
ve ailesinin hikayesinden
üst üste dizseydik, Cidde
anlatacak “çok şey” çıktı…

CIDDE
KULESI

1000 metre
Kulesi’nden üç taneye
ihtiyacımız olacaktı.

HER SAYI BIR
FUTBOL SAHASI
Baymaklife’ın basılı her bir sayısını boydan yan
yana dizseydik, bir futbol sahasından en az 25
metre daha fazla bir alana ihtiyacımız olacaktı.
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DÜNYANIN EN
UZUN ROMANI

Bugüne kadar yazılmış en uzun roman 13 bin 95
sayfalık Fransız Madeleine ve Georges de Scudery
tarafından yazılan “Artamene ou le Grand Cyrus”.
Baymaklife elbette bir roman değil ama öyle
olsaydı, “Artamene ou le Grand Cyrus”dan tam

447
tane yazmış
olacaktık.

5 MILYON
SAYFA

İNSANLAR
BIRIKTIRDIK

Baymaklife’ın her
sayısında tam 243 bin
600 sayfa bastık. Bugüne
kadar yayımlanan tüm
Baymaklife’ları hesaba
kattığınızda bu sayı
5 milyon 864 bin 400
sayfaya çıkıyor.

Baymaklife’ın bugüne
kadar yayımlanan 24
sayısı, yaklaşık

400
bin kişiye ulaştı.

ÇOK KONUŞTUK
Baymaklife’da bugüne kadar yapılan
söyleşilerin toplam kayıt süresi

260
saatin biraz altında.

KELIMELER
KELIMELER

VINÇ LAZIM
Bugüne kadar yayımlanan tüm
Baymaklife’lar balya balya bir yere
taşımak isteseydik en az

35 ton

kaldırma gücüne sahip bir vince
ihtiyacımız olurdu.

DEKLANŞÖR
Baymaklife’ın fotoğrafçısı
elbette tekrar çekimler de var
ama bugüne kadar ki 24 sayıda
toplam bin 600’e yakın Baymak
Ailesi’nin üyesini fotoğrafladı.

Her bir Baymaklife
içinde 52 bin ile
60 bin adet kelime
bulunuyor. Bunu
yıla vurursanız
tam 1,25 milyon
kelime ediyor.
Eylül - Ekim 2018
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KARİKATÜR

Mizah dergisi Limon’da çizerliğe başlayan, ilerleyen dönemde Hürriyet,
Gazete Pazar ve Kelebek gazetelerinin, Sabah 1 Numara yayıncılığın illüstratörlüğünü
yapan Can Baytak son olarak Habertürk Gazetesi’nde günlük karikatürler
çiziyordu. Baytak, bundan sonra karikatürleriyle Baymaklife’da olacak.

Bu sene müşteri deneyiminde iklimlendirme sektöründe
çok kanallı erişim gücüyle birinci olduk.
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MERKEZ
SSTEM
ISITMANIN
YEN ADI

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANDA
YILLARDIR 1 NUMARA:

• Yüksek verimli premiks yoğuşma teknolojisi ile tasarruf lu
• 5 yıl sistem garantili*
• Kompakt ölçüler ile kurulumu kolay

Yüksek
Verm

15

Kazan
Kaskad
Bağlanablme

Sessz
Çalışma

Düşük
Emsyon

• Susturucusu ile sessiz
• Özel alaşımlı döküm ısı eşanjörü ile uzun ömürlü
• Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu

Enerj
Tasarrufu

• 2015 - 2018 (1 Ocak - 31 Mayıs) döneminde toplam satılan
Baymak Lectus Yoğuşmalı Kazan 26.340 adettir.
* Tesisatta kullanılacak sirkülasyon pompaları, boyler, genleşme tankı ve
kazan otomasyonunun Baymak’tan tedarik edilmiş ürünler olması halinde,
Lectus yoğuşmalı kazanlar 5 yıl garantili olarak işlem görecektir.

Eylül - Ekim 2018
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BİZDEN HABERLER - İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

REKOR BÜYÜME

Baymak, büyümesine hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılının ilk
altı ayında toplam ciroda yüzde 55 büyüyen şirket, aynı dönemde
101 yeni bayiyi bünyesine kattı. Baymak’ın yıl sonu büyüme
hedefi ise yüzde 50’nin üzerinde.
Baymak, 2017’yi rekor büyümeyle
kapatmış ve yılın sonunda yapılan
Antalya’daki bayilerinin katıldığı
“Büyük Aile Buluşması”nda CEO
Ender Çolak bu rüzgarın 2018’de de
devam edeceğinin güçlü sinyallerini
aldıklarını ve özellikle ErP ile birlikte
büyüme temposunun artacağına
işaret etmişti. Öyle de oldu. Baymak,
2018’in ilk altı ayında cirosunu
geçen senenin aynı dönemine göre
yüzde 55 arttırdı. Şirketin ilk yarı
yıl performansını değerlendiren
Baymak CEO’su Ender Çolak,
Baymak’ın 2013’ten bu yana her
dönemde sektörün üzerinde büyüme
kaydettiğinin altını çizdi. Çolak, hızlı
ve sürdürülebilir büyümenin en
önemli kaynağı olarak ise yüksek
müşteri memnuniyeti ve her mevsim
kullanılabilen geniş ürün gamını
gösterdi. 2018 yılsonu hedefini ise
“yüzde 50’nin üzerinde büyüme”
olarak açıkladı.
101 YENİ BAYİ AİLEYE KATILDI
2018’deki bir büyüme alanı da bayi
teşkilatında oldu. İstisnasız Türkiye’nin
her yerinde ulaşılabilir olmasına büyük
yatırım yapan Baymak bu çerçevede
yılın ilk yarısında
101 yeni bayiyi
ailesine kattı. Bayi
yapılanmasıyla
ilgili olarak
“Gücümüzü
artırmaya devam
edeceğiz” diyen
CEO Çolak,
“Bu büyüme dört
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mevsim kullanılabilen ürün gamıyla
birleştiğinde elde edilen başarı
Baymak’ı lider konumda sürdürülebilir
kılıyor” diye konuştu. Doğalgazın
yeni geleceği bölgeler başta olmak
üzere yeni yetkili servisler de ailemize
katıldı.
Zaten Baymak’ın büyümesinde
geniş ürün gamının etkisi büyük.
Şirket 2018’in ilk yarısından geçen
yılın aynı dönemine göre yoğuşmalı
kombide adet bazında yüzde
15 büyüdü. Yoğuşmalı kazanda
ise pazar liderliği devam ettirildi.
Son dönemin gözde ürünü olan
ısı pompalarında ise yüzde 87
gibi oldukça çarpıcı bir büyüme
gerçekleşti. Klimada ise sektörde
yaşanan küçülmeye karşın Baymak
yüzde 4 büyüyerek pazar payını
artırdı.
RUSYA’YA İHRACAT BAŞLADI
Baymak’ın büyümesinde rol
oynayan unsurlardan biri de
ihracat. Bu sene
Rusya
pazarına
giren

şirket bu sayede ihracat cirosunda
önemli bir artış bekliyor. Global bir
marka olma yolunda ciddi katkı
sağlayacak Turquality programına
da dikkat çeken Çolak, “Turquality
kapsamında alınacak marka
desteğiyle Batı Avrupa, Avrasya
ve Kuzey Afrika pazarında hızla
büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.
BİLİNİRLİĞİ EN
YÜKSEK MARKA
Müşteri memnuniyetini her
zaman ön planda tutan Baymak,
düzenli olarak uyguladığı Gizli
Müşteri araştırmasıyla hem
bayilerin hizmet performansını
yükseltiyor hem de tüketicilerin
memnuniyetini artırıyor. Bağımsız
araştırma kuruluşu GFK tarafından
yapılan Türkiye iklimlendirme
pazarı araştırmasında da
Baymak’ın kombide bilinirliği
ve tercih etme oranı en yüksek
marka çıkmıştı. “Baymak kombi
markaları arasında değeri en
yüksek olmayı başardı” diyen CEO
Çolak, “Tüketicilerimizin gözünde
güvenilir, kaliteli, dayanıklı ve
teknolojik ürünlere sahip marka
olarak öne çıkıyoruz.”

BAYMAK AKADEMİ AÇILDI
Baymak’ın son dönemdeki
hızlı büyümesinde satış sonrası
hizmetlerdeki başarısının payı da
oldukça yüksek. Ender Çolak da
buna işaret ediyor. “Sahada ihtiyaç
duyulan eğitim eksikliklerinin
giderilmesi için kurulan Baymak
Akademi, ücretsiz olarak eğitime
ihtiyaç duyan herkese açık.
Akademi ile hedefimiz sadece
Baymak Ailesi’nin değil, tüm sektör
çalışanlarının ve gelecek nesillerin,
insana değer veren, konusunda
en üst donanıma sahip şekilde
ülkemizi ileri taşımasına katkı
sağlamak” diyor ve devam ediyor:
“Bu kapsamda kurduğumuz güçlü
altyapının yanı sıra eğitimlerimizi
Akademi’nin de dışına taşıdık.
Türkiye genelinde bu yıl 27 kentte
bin 500 katılımcıyla 200 saate
yakın eğitim verdik. Önümüzdeki
dönemde de bu eğitimler yoğun
bir şekilde devam edecek.”

Eylül - Ekim 2018
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Kampanyada
“GAZA” BASIYORUZ

Son üç yılda 24 farklı kampanyayla bayi ve tüketicilerine destek olan
Baymak bir yıl sürecek yeni kampanyasıyla İstanbul Bölgesi’ndeki
bayilerine Fiat Doblo Cargo hediye edecek.
Son üç yılda birbirinden farklı
toplam 24 kampanyayla gerek
bayisine gerek ise tüketicisine
her koşulda destek olan Baymak,
şimdi de Türkiye genelinde
bölgelere yönelik büyük bir
kampanya hareketi başlatıyor.
Hareketin başlangıç noktası ise
İstanbul Bölgesi. Şirket, geçen
ay ile birlikte sadece İstanbul
Bölgesi için yaklaşık bir yıl sürecek
bir kampanya başlattı. İstanbul
bölgesi pazarında hedefini daima

“liderlik” olarak koyan Baymak,
başlattığı sürpriz kampanyayla
bayilerine ticari araç hediye
ediyor.
BU BAŞLANGIÇ
3 Ağustos 2018 – 31 Temmuz
2019 tarihleri arasını kapsayan
kampanyaya göre Baymak belirli
sayıda yoğuşmalı kombi ve panel
radyatör alan bayilerine son model
Fiat Doblo Cargo 1.3 Multi Jet
Dizel hediye edecek. Kampanyaya
şimdiden yoğun bir katılım söz
konusu. Haberimizin başında
da belirttiğimiz gibi İstanbul,
kampanyanın şimdilik başlangıç
noktası. Baymak yönetimi
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin
diğer bölgelerindeki bayileri
için de sürpriz kampanyalar için
hazırlıklarını sürdürüyor.
DEV KAMPANYALAR
Zira Baymak, son dönemde
bayileri ve tüketiciler
için birbirinden faydalı
kampanyalarıyla sektöre öne
çıkıyor. Son iki yılda geriye dönüp
bakarsak sektörde ses getiren çok
önemli kampanyalar var.
2017’de hayata geçirdğimiz
“iPhone 7”, “Umre Seyahat”,
“Bedava Kombi”, Kharkov
Seyahat” ve “idee Garanti”
kampanyaları ile 2018’de
düzenlediğimiz “Panel Radyatör”,
“iPhone 8/X”, ve “Kredi Kartı”
kampanyaları Baymak’ın son iki
yılda bu alandaki iddiasını da çok
net ortaya koyuyor.
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YALIN ZAFER

BDR Thermea Group’un dünyanın farklı ülkelerinde yer alan üretim tesislerinin
katıldığı ve her sene düzenlenen “BDR Thermea Excellence Competition”
yarışmasında Baymak’ın projesi ödüllendirildi.

Baymak’ın her
zaman olduğu
gibi ekip ruhu ile
gerçekleştirdiği
projede, ilk olarak
Japonya’da ortaya
çıkan ve dünyaya
yayılan “yalın
üretim prensipleri”
hatlarda uygulandı.

Baymak’ın ana hissedarı
konumundaki BDR Thermea
Group’un dünyanın farklı
ülkelerinde yer alan üretim
tesislerinin katıldığı ve her sene
düzenlenen özel bir yarışma
var. “BDR Thermea Excellence
Competition” adı verilen bu
yarışmada BDR bünyesindeki
yalın üretim projeleri yarışıyor.
Baymak bu seneki yarışmaya,
“boyler ürünlerinin kaynak
operasyonlarının yapıldığı hatlarda
2018 itibarıyla başlanan yalın
üretim” projesiyle katıldı. Ve “BDR
Thermea Excellence Competition”
organizasyonunda üçüncülük
ödülünü almaya hak kazandı.
Projede odaklanılan ilk nokta ise
katmadeğer sağlamayan süreçleri
minimize etmekti. Bunların en
başında ise taşıma süreci geliyor.
Projeyle taşımalar elemine edildi

ve boyler üretim hattı baştan
dizayn edildi. Böylece üretim
akışı değiştirildi. Katmadeğer
sağlamayan bazı süreçler de yan
sanayideki tedarikçilerin katkılarıyla
ortadan kaldırıldı.
Buna ek olarak yapılan işleri
kolaylaştırmak adına iş istasyonları
yeniden dizayn edildi. Tüm
bunları yaparken yine yalın üretim
metotlarından olan 5S yani,
“Seiri (Sınıflandırma-Ayıklama),
Seiton (Düzenleme- Yerleştirme),
Seiso (Temizlik), Seiketsu
(Eiketsu–Standartlaştırma- İlk
3S’in sürdürebilirliğini sağlamak)”
uygulandı.
HEDEFLERE ULAŞILDI
Projede, Baymak ekibi
Shitsuke (Disiplin -kuralların
takibi, sürekliliğin sağlanması)
yöntemini hatta uyguladı. Kaizen
(Sürekli iyileştirme) ile de
tüm çalışanların fikirleri
değerlendirilerek yapılan
çalışmalara ortak edildi.
Çünkü hat çalışanlarının
projeye sahip çıkması
herşeyden önemliydi. Bu
sayede başarıya ulaşmak
çok daha kolay oldu.
Projenin sonunda ise “işçilik
maliyetlerinin azalması,
üretim kalitesinin artması, hat
çalışanlarında motivasyonun
yükselmesi, toplam
verimliliğin üst seviyeye
çıkması” hedeflerine ulaşıldı.
Bu da “BDR Thermea
Excellence Competition”
organizasyonunda
üçüncülük ödülünün
kazanılmasını sağladı.
Eylül - Ekim 2018
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Tesisatçılara
SÜPER BES DESTEĞI

Baymak, tesisatçılara yönelik düzenlediği yeni kampanyayla sisteme ilk kez
katılarak girişi yapılan ilk üç yoğuşmalı kombiye 1.000 lira BES primi verecek.
Antalya’daki ilk “Büyük Aile
Buluşması”ndaydı; tarihler
Aralık 2014’ü gösteriyordu.
Baymak CEO’su Ender Çolak
sahnede yaptığı konuşmada ilk
kez “Bireysel Emeklilik (BES)
Projesi”nden söz etmişti. Isıtma ve
soğutma sektöründe bir ilk olan
bu projeyle Baymak hem Ailesi’nin
uzun dönemli refahına katkıda
bulunmayı hem de Türkiye’nin
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sıkıntılı görünen tasarruf sorunun
çözümüne destek vermeyi
hedefliyordu. Baymak’ın her
ay bayisi adına yatıracağı
katkı payının üzerine yüzde 25
devlet katkısı da eklendiğinde
geleceğe yönelik çok önemli
bir birikim söz konusu olacaktı.
Ayrıca BES projesi ile Baymak,
bayi ve tesisatçılara uzun vadeli
bir bağlılık sözü veriyordu.
Ender Çolak’ın bu duyurusunun
üzerinden dört ay sonra yani
Nisan 2015’te Baymak, Türkiye’de
sektöründe bir ilki gerçekleştirerek
bayileri ve tesisatçılar için
BES hesabı açmaya ve katkı
sağlamaya başladı.
Aradan üç seneden fazla bir
zaman geçti. Bugün Baymak’ın
ödediği toplam katkı payı 2,1
milyon lirayı aşmış durumda. Bayi
ve tesisatçılarının hem kendilerinin
hem de aile bireylerinin
geleceğine katkı sağladığı BES
projesinde katılımcı sayısı ise
2 bin kişiye ulaştı. Şimdi ise
Baymak kış sezonuna girerken
BES projesine yine çok iddialı
bir kampanyayla hız veriyor.
Tesisatçılara yönelik düzenlenen
yeni kampanyayla Baymak 1
Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında
sisteme ‘ilk kez katılarak’ giriş
yapılan ilk üç yoğuşmalı kombinin
belirtilen dönemde yetkili servisler
tarafından ilk çalıştırılması
yapıldığında devlet katkısıyla
birlikte toplam 1000 liralık BES
primini hesaplara yatırmış olacak.

‘ÜRETIM’IN ÖDÜLÜ
GURUR DUYUYORUZ
Çalışanlar için zorunlu
hale getirilen Bireysel
Emeklilik Sistemi’ne katılımını
desteklediklerini dile getiren
Baymak CEO’su Ender Çolak,
“Özel sektörde BES’in önemini
fark eden ilk şirketlerden biri
olarak hayata geçirdiğimiz BES
projemizle gurur duyuyoruz” diyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki
bayi ve tesisatçıların ilk kez BES
hesaplarını açarak geleceğe
yatırım yapmalarını sağladıklarına
dikkat çeken Çolak, “Bugün
Baymak Ailesi’nde 2 bin BES
üyesi bulunuyor. 2018 sonunda
bu rakamın katlanarak büyümesini
hedefliyoruz” diyor.
Baymak’ın son üç yıldır gerek
BDR Thermea bünyesinde
gerekse Türkiye’de hızla
büyümesinde bayi ve
tesisatçılarının öneminin altını
çizen Ender Çolak, “Baymak’ı
ülkemiz genelinde tercih
edilir konuma getiren bayi ve
tesisatçılarımız bizler için her
zaman öncelikli konuma sahip, 81
ilde Baymak ailesinin parçası olan
tesisatçılarımıza 2018 ilk yarısında
360 kişi ekledik ve toplam 2 bin
kişilik aktif üye sayısına ulaştık.
Katılım oranı ise en çok İzmir,
Bursa ve Adana’dan” diyor.
BES PROJESI NASIL
ÇALIŞIYOR?
Proje kapsamında Baymak’ın
münhasır bayileri ve bu bayilerden
kombi alan tesisatçılar BES
uygulamasından yararlanabiliyor.
Kombiler tesisata bağlanıp
onaylandıktan sonra Baymak,
her bir kombi başına bayi ya
da tesisatçı adına 80 lira katkı
payı yatırıyor, yüzde 25 devlet
katkısı ile birlikte bu tutar 100 lira
oluyor. Bayi ya da tesisatçı isterse
kendisinin yerine eşinin ya da 18
yaşından büyük çocuğunun adına
sözleşme yapabiliyor.

Baymak’ın İstanbul, Tepeören’deki fabrikası,
yaşanan köklü değişimin de başlangıç noktası.
2012-2013 arasında fabrikanın yenilenmesi
ve yeni hatlar için 20 milyon lirayı aşan
yatırım yapmıştı. Ardından Porshe Consulting
öncülüğünde “yalın üretim” metoduna geçildi.
Böylece Baymak fabrikası, Avrupa’nın en üst
teknoloji ve üretim seviyesine getirildi. İşte bu
değişim sadece tüketicilerden
değil, Baymak’ın iş ortakları
tarafından da ödüllendiriliyor.
Bunun son örneği Arçelik’ten
geldi. Türkiye’nin en büyük
tüketici elektroniği şirketinin
Ürün Temin Direktörlüğü
tarafından 16 Temmuz’da
Fenerbahçe Spor Kulübü
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde
gerçekleştirilen “Climbing
New Peaks” (yeni zirvelere
tırmanmak) temalı Tedarikçi
Zirvesi’nde “Kalite Ödülü”
Baymak’a gitti. Baymak bu
ödülü “yüksek üretim kalitesi”
sayesinde almaya hak
kazandı.

ÇOK SEVILIYORUZ

Baymak peş peşe gelen müşteri memnuniyeti
ödüllerine şimdi de “en sevilen marka” unvanı
eklendi. Brand Age Dergisi ile Xsights Araştırma
ve Danışmanlık işbirliğinde bu sene üçüncüsü
gerçekleştirilen “Yazın Sevilen Markaları” araştırması
sonuçlarına göre Baymak en sevilen ilk beş marka
arasında gösterildi.
Tüketicilerin
gönlündeki yaz
mevsimini en iyi
anlatan reklamları
inceleyen
araştırmaya göre
ısıtma-soğutma
sistemleri
kategorisinde
Baymak, “Füfür
füfür” klima reklam
filmiyle tüketiciler
tarafından beğenilen
markalar arasında
yer aldı.

Klİma

5 yıllık garants,
A++ enerj vermllğ
ve sesszlğyle
füfür füfür
Baymak Klma.

5

YIL

GARANTİ

SOĞUTMADA
A++ ENERJİ
SEVİYESİ

ECO MOD İLE
ENERJİ
TASARRUFU
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SILENCE MOD İLE
ÇOK DAHA
SESSİZ

0,5 °C HASSAS
SICAKLIK
KONTROLÜ
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BÜYÜK KOŞU
Baymak, ısıtma-soğutma işindeki bilgi eksikliğine karşı yürütüğü
mücadelede son üç ayda 18 kentte yaklaşık 150 saat eğitim verdi.
Geçen nisan ayının 24’ünde
Baymak Ürün Müdürü Şahin
Özkan, Trabzon’da bayi kanalından
64 kişiye kombi, ısı pompası gibi
cihazları anlattığı dört saatlik
bir eğitim verdi. İki gün sonra
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bu
kez 65 kişiye yoğuşmalı kombilerle
ilgili eğitim verdi. Dört gün sonra
Zonguldak, Devrek’te üç saatlik bir
eğitimdeydi. Sadece üç gün sonra
bu kez İstanbul’da iki günlük başka

bir eğitimde anlattı. Şahin Özkan
24 Nisan’dan 20 Temmuz’a kadarki
87 günde beş kentte yaklaşık
75 saatlik eğitim verdi. Sadece
Şahin değil, diğer ürün müdürlüğü
yöneticileri Rıdvan Öksüz, Emre
Koçkan, Zafer Ceyran, Buğra
Ekmekçibaşı, Aytuğ Sönmez,
Sanaz Attari hakim oldukları
ürünleri anlatmak için bu 87 günde
18 kente gitti ve 32 farklı başlıkta
yaklaşık 150 saatlik bu eğitim
maratonunda yer aldı.
AKADEMİ DEVREDE
Bu eğitimlere toplamda
bayi ve tesisatçılardan
oluşan 844 kişi katıldı.
Bu eğitimlerin önemli bir
kısmına da yeni açılan
Baymak Akademi ev
sahipliği yaptı. Bayi
kanalının yanı sıra resmi
kurumlardan gelen
mühendislere de ürün,
tesisat çalışması ile ilgili
eğitimler verildi. Şirket dışı
eğitimler ise illerde yer
alan Makine Mühendisleri
Odası (MMO) şubelerinde
yapıldı ve ağırlıklı olarak
oda üyelerine, sektördeki
firma yetkililerine yönelik
düzenlendi. Buna ek
olarak fabrika turunu da
içeren iki günlük eğitim
organizasyonları da yapıldı.
Bu çerçevede Edirne ili
resmi kurum mühendislerine
ve Karadeniz bölgesinden
resmi kurum ile bayi
yetkililerine fabrika gezisi,
akademide ürün eğitimi ve
bir tam gün İstanbul tarihi ve
boğaz gezi turu düzenlendi.
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Iğdır’da 1980 yılından bu yana Baymak bayiliği yapan, ailemizin değerli üyesi
Parlar Ticaret’in sahibi Türesin Parlar’ın vefatı bizleri derin üzüntüye boğdu.
Halit Türesin Parlar, Baymaklife’ın
19’uncu sayısı vesilesiyle yaklaşık bir
sene önce yaptığımız söyleşide, “Küçük
yerleşim bölgelerinde insanlar her şeyden
önce birbirlerini tanır ve sözlerine itibar
eder. Iğdır, Türkiye’ye güneşin doğduğu
yer… Yani çok uzak… Bu nedenle insanlar
için malı aldıkları kişinin sözü değerlidir”
demişti. 1961 yılında baba mesleğiyle ticaret
hayatına atılan Türesin Parlar, bu düsturu
hep hayatının merkezine aldı. Sözünün
eri oldu; insanların güvendiği bir ticaret
erbabı olmayı para kazanmanın her zaman
önüne koydu. 1979’da aile işinin başına
geçtiğinin ertesi yılı da Baymak bayisi oldu
ve aynı anlayışla 1980’den bu yana Baymak
bayrağını Türkiye’de güneşin doğduğu yerde

dalgalandırdı. Zaten yazımızın başlığı da
“Büyük Tecrübe”ydi. Dile kolay tam 38 yıl…
Üstelik sadece Iğdır değil. Türesin Parlar
sınırın öte tarafında da memleketindeki
kadar bilinen bir iş insanıydı. Nahçıvan’da
Baymak’ın en çok tercih edilen marka haline
getirmişti aynı Iğdır’da olduğu gibi. idee’leri
çok severdi. Iğdır’da insanlara idee’yi ve
onun kalitesini ne kadar çok anlattığını,
bunun sonucunda en çok satılan ürünler
arasında girdiğini anlatmıştı.
Müşterisine verdiği güvenle Iğdır’ın ve
tüm Baymak Ailesi’nin örnek iş insanlarından
biri olmayı başarmış Türesin Parlar’ı geçen
ağustos ayının 12’sinde geçirdiği ani bir
rahatsızlık sonrası kaybettik. Hepimizin başı
sağolsun.

Baymak CEO’su Ender Çolak: Yenilikler ve Farklı Düşüncelere Son Derece Açık Birisiydi
Baymak ailesinin en eski üyelerinden
birisinin, çok değerli Türesin Bey’in kaybının
derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tanıdığım göreceli
olarak kısa dönemde, dürüstlüğü ilke edinmiş,
insan olmayı iş hayatının da temeline koymuş
bir değerdi Türesin Bey. Yeniliklere ve farklı

düşüncelere son derece açık olan Türesin
Bey, ‘Yeni Baymak’ anlayışının da en büyük
destekçilerindendi. Kendisini her zaman büyük
bir saygı ve özlemle anacağız. Kendisine
Allah’tan rahmet, değerli eşi ve çocukları ile tüm
Baymak ailesine başsağlığı diliyorum.

Eylül - Ekim 2018
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Bir Firma İçin
EN DEĞERLI ŞEY
Baymak’ın tüketicileriyle güçlü ve hızlı temas noktası oluşturma felsefesinden
beslenen Self Servis Uygulaması, tüketicilerin gözdesi haline gelmiş durumda.
Hangi sektörde olursa olsun,
nihai tüketiciye mal ya da hizmet
satan bir firma için en değerli
şey ne yıllık cirosu, ne de satış
rakamlarıdır. Elbette bunlar firmalar
için olmazsa olmaz parametreden
ancak rakamlarınız ne olursa olsun
hiçbir şey mal ya da hizmet almış
bir müşterinizin, çağrı merkezinizi
arayıp teşekkür etmesinin ve
hizmetinizden memnun kaldığını
söylemesinin yerini tutmaz.
Elbette tüketicilere, geri arayıp
teşekkür sunacak düzeyde hizmet
vermek için vizyonunuzda müşteri
memnuniyetinin her zaman en
önemli değer olması ve tüm
hizmet politikalarınızı da buna göre
geliştirmeniz gerekiyor.
Satış sonrası hizmetlere
büyük önem veren Baymak, bu
konuda hayata geçirdiği sektörün
ilerisindeki uygulamalarının
karşılığını müşterilerinden her
dönem alıyor. Bunlardan en yenisi
kuşkusuz Self Servis. Hayata
geçmesinin üzerinden çok kısa
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bir süre geçmesine rağmen
1.877 kez kullanılan ve yüzde
97,3 tamamlanma oranına sahip
Self Servis’i kullanan tüketicileri
uygulamadan duydukları
memnuniyeti bizzat şirketi arayarak
dile getiriyor. Bunlardan ikisini
sizler paylaşmak istedik.
Sakarya’dan müşterimiz Mithat
Yıldırım çağrı merkezimizi arayarak
memnuniyetini şu şözlerle dile
getirdi: “Baymak Elegant Plus 12
kliması tarafımıza teslim edildi.
İnternet üzerinden montaj kaydı
oluşturduk. Aradan 5 dakika
geçmeden Adapazarı Çağan
Teknik Servisi’nden arandık. 12
Temmuz 2018’de geldiler ve
çok hızlı bir şekilde kurulumu
gerçekleştirdiler. Kendilerine bu
konuda çok teşekkür ederim.
Gerçekten servisiniz çok hızlı
ve anlayışlı. Güleryüzlü servis
elemanları var ve çok ilgililer. Bu
konuda teşekkür etmek istedim.
Bundan sonraki tercihim kesinlikle
Baymak olacak. Teşekkürler.”

Antalya, Manavgat’tan arayan
müşterimiz Sümeyye Yıldız ise
yine İnternet üzerinden self servis
uygulamasıyla servis talebinde
bulunduğunu ve yetkili servisimiz
Çetinler Soğutma’nın hızlı bir
şekilde sorunu çözmesinden
dolayı memnuniyetini iletti.
SELF SERVİS
UYGULAMASI NEDİR?
Baymak müşterilerinin
şirketin Web sayfası üzerinden
servis taleplerini kendilerinin
oluşturabildiği bir uygulama.
Müşteriler bazen bir toplu taşıma
aracında bazen bir toplantı
arasında servis taleplerini Self
Servis Uygulaması ile saniyeler
içinde Web sitesi üzerinden
yapabiliyor. Özetle ihtiyaç duyulan
her an her yerden yetkili servis
talebinde bulunulabiliyor. Böylece
Baymak, müşterilerinin zamanını
en etkin şekilde kullanmalarını
sağlıyor.
Self Servis Uygulaması,
Baymak’ın tüketicileriyle güçlü
ve hızlı temas noktası oluşturma
felsefesinden besleniyor. Bu
felsefe Baymak’ın müşterilerine
temas ettiği her noktada bir
uygulamaya dönüştü. Yapılan
araştırmalar da müşterilerin
yaşadıkları deneyimle ilgili geri
bildirimlerini paylaşmak konusunda
eskiye göre daha cesur olduklarını
gösteriyor. Baymak müşterileri
için geliştirilen sistemde tüm kayıt
ve randevu talepleri, tamamen
online olarak gerçekleştiriliyor.
İletişim bilgilerini giren kullanıcının
cep telefonuna doğrulama kodu
geliyor. Doğrulama kodunu teyit
ettikten sonra adres bilgilerini
doldurarak randevu tarihini ve
saatini seçebiliyor. Talebini
Web üzerinden veren müşteriler
kısa zamanda yetkili Baymak
servisinden hizmet alabiliyor.

Ne Kadar Elektrik
ÜRETEBILIRIM?
Baymak’ın yüksek teknolojili güneş
enerjisi çözümleri, bugüne kadar
başta Emlak Konut GYO olmak üzere
birçok büyük projede kullanıldı. Ancak
Baymak’ın güneş enerjisi alanındaki temel
stratejisi, PV sistemlerinin işyeri ve ev
gibi çatı kurulumlarını da yaygınlaştırmak.
Yayımlanan son düzenlemeler de bu
hedefin yolunu açmış durumda. Örneğin
geçen yılın temmuz ayında yayınlanan
“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile çatı
üzerinde kendi ihtiyacını karşılamak üzere
tesis edilecek güneş enerjisi sistemleri için
yapı ruhsatı ihtiyacı kaldırıldı. Geçen haziran
ayında ise Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 10
kW altı sistemlerde son kullanıcılara vergi
muafiyeti getirildi. Böylece ihtiyaç fazlası
elektriğin tedarik şirketine satışından elde
edilecek gelirlerde kesintilere de son verildi.
KOLAY KULLANIM
Baymak da bu doğrultuda geliştirdiği
“PV Hesaplama Aracı” ile fotovoltaik
panel kurulumunu kolay ve pratik hale
getiriyor. Binanın yönü, çatı eğim oranı,
ortalama elektrik faturası ve bulunduğu ili
girerek kolayca sonuca ulaşabileceğiniz
PV Hesaplama Aracı ile evinizde veya iş
yerinizde kaç kiloWatt’lık güneş enerjisi
santraline ihtiyacınız olduğunu ve kaç
kiloWatt saat tüketim yaptığınızı saniyeler
içinde görebiliyorsunuz. www.baymak.
com.tr üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz
PV Hesaplama Aracı üzerinden sistem
kurulumu konusunda destek almak için bilgi
formunu göndermeniz yeterli.
Eylül - Ekim 2018
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Mustafa Keser
İÇIMIZDEN BIRI

Mustafa Keser kuşkusuz bu başlığı en çok hak eden sanatçılardan. Onun
55 yıllık müzik kariyerine şekil veren bu mütevazılık elbette çok zorlu
yollardan geçti. Onun hikayesi sıfırdan, azimle ve çok çalışmayla nasıl
başarılı olunabileceğini çok iyi anlatıyor.
Geçen nisan ayında Antalya’da
yapılan “Servis Ailesi’nin
Buluşması”nda Mustafa Keser’e
Baymak servislerinin gösterdiği
ilgi inanılmazdı. Yaklaşık iki
buçuk saatlik performansında
çevresinden kalabalık hiç
eksik olmadı. Onunla fotoğraf
çektirmek isteyen kimseyi
kırmadı; tüm masaları dolaşıp
herkesin hatırını sordu; insanlara
takıldı, sohbet etti; istek şarkıları
olabildiğince söylemeye çalıştı;
yer sofrasına bağdaş kurup
Baymak servislerini de çevresine
topladı ve onlarla türküler
okudu. Eğer Mustafa Keser’i
sadece televizyondaki meşhur
programından tanıyorsanız,
net bir şekilde söyleyebiliriz ki,
onun ne kadar başarılı bir sahne
performansı olduğunu anlamanız
mümkün değil. O izleyici ile sahne
arasında bir bağ kurabilen ve
seyirciyi de eğlencenin tam içine
çekebilen ender sanatçılardan.
Yani onu sadece izlemiyorsunuz,
bizzat şovun bir parçası haline
geliyorsunuz. Ve doğal olarak
Antalya’daki o gecede tüm
Baymak servisleri çok eğlendi.
Onun başarısının sırrı kuşkusuz,
sahnede tepeden bakmadan, ki bir
platform kurulmasını bile istemiyor,
seyirciden biri gibi davranması.
55 yıldır da sanatını müthiş bir
özgüvenle bu şekilde icra ediyor,
insanlar onu böyle seviyor. Ama
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bu mütevazılığına rağmen Mustafa
Keser, Türkiye’nin müzik alanında
yetiştirdiği önemli yeteneklerden.
Repertuvarında 4 bin şarkıdan
fazlası bulunuyor; TRT sanatçısı
aynı zamanda Devlet Sanatçısı
unvanına sahip.
Kuşkusuz Mustafa Keser
bu noktaya kolay gelmedi.
1945 yılında Elazığ, Maden’de
Keser, ilk ve orta öğrenimini bu
ilçede yaptıktan sonra eğitimine
Diyarbakır’daki Ziya Gökalp
Lisesi’nde devam etti ama
Sivas’taki 4 Eylül Lisesi’nden
mezun oldu. Babası müzisyendi.
Bu sayede ortaokul ve lise
yıllarında keman, ud, bağlama
gibi enstrümanları iyi derecede
çalmasını öğrendi. Liseden sonra
tahsiline devam edemediği için
kendine müziği meslek olarak
seçti.
Bu nedenle 1965’de İstanbul
göçtü ve çeşitli şarkıcıların
arkasında çaldı ya da söyledi.
Askerlik için gittiği İzmir’de kalmayı
tercih etti ve kentte 15 yıla yakın
çalıştı. Bu arada çaldığı mevcut
sazlara ilaveten yaylı tambur,
mızraplı tambur, buzuki, piyano
gibi birçok enstrümanı ekledi.
TRT İzmir Radyosu’nda mahalli
sanatçı olarak görev çalıştığı
sırada aynı zamanda Çiğli Askeri
Hava Üssü’nde dört yıl memurluk,
market işletmeciliği gibi çeşitli
işlerde yaptı.

Mustafa Keser’in
repertuarında 4
bin şarkı olduğu
söyleniyor. Kendisi
“İnanın sayı vermem
mümkün değil. 55
yıllık birikim var
sadece” diyor.

MUSTAFA
KESER

1975 yılında TRT’de
çalışmaya başlayan
Keser, 1982’ye kadar TRT
İzmir Radyosu’nda mahalli
sanatçı olarak görev yaptı. Kani
Karaca’dan müzik dersleri aldı.
Aynı yıl TRT’nin açtığı yetişmiş
sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat
Müziği dalında kazandı ve TRT
İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı
olarak göreve başladı. 1989’da
TRT’den ayrılan ve İstanbul’a
yerleşen Keser’in ünlenmesini
sağlayan program kuşkusuz HBB
isimli televizyonunda yayımlanan
“Mustafa Keser ve İstekleriniz”
programıydı. İleriki yıllarda bu
programı Kanal 6, Samanyolu ve
Flash televizyonlarında “Mustafa
Keser Sizlerle” ismi altında devam
etti. Bu dönemde Altın Kelebek,
Magazin Gazetecileri Derneği

ve benzeri birçok
müzik ödülü kazandı.
Üç oğlu bulunan Keser,
halen “Keser Müzikhol” adlı
kendi gazinosunda ve çeşitli
konser çalışmalarıyla da müzik
yaşantısına devam ediyor.
Baymak’ı kırmayarak Servis
Ailesi’nin buluşmasına katılan
Mustafa Keser bu vesileyle
Baymaklife da bir söyleşi verdi.
Şimdi sizi Keser’in dünyasıyla baş
başa bırakıyoruz.
l Babanız çok iyi keman
yapar ve çalarmış. Babanız ve
baba tarafı akrabalarınızın sanat
kabiliyetinin yüksek olması sizi
müziğe mi yönlendirdi? Nasıl
geçti çocukluğunuz?
Müziğe karşı yeteneğim
genlerimizden geliyor sanırım.
Eylül - Ekim 2018

21

RÖPORTAJ - MUSTAFA KESER

için çok çalıştım. Bu doğrultuda da
“Devlet Sanatçısı” olup buralara
kadar geldim.
l Çoğu sanatçının hayatında
tanınmadan önce zorlukla geçen
bir dönem var. Siz müziğe ilk
başladığınızda ne gibi zorluklar
yaşadınız? Lise sonrası İstanbul
günlerini anlatabilir misiniz?
Tabii ki zorluk yaşadığım
zamanlar oldu, çok çalışarak emek
vererek ilerledim. İyi müzisyenlerle,
iyi hocalarla, iyi gazinolarda
çalıştım.
l İzmir’de 15 yıldan fazla
kaldınız. Nasıl bir dönemdi,
bahsedebilir misiniz?
23 sene İzmir’de yaşadım.
Gazinolarda çalıştım. O zamanlar
müzisyenlerin ve ses sanatçılarının
kendilerini idame ettirmeleri
için ideali TRT’de çalışmaktı.
TRT’ye girmek için çalıştım ve
çabaladım… Sonunda da yetişmiş
ve kendimi geliştirmiş Türk Sanat
Müziği solisti olarak TRT’ye girdim.

Bana müzik
dünyasının
“mendilli
fenomen”i
diyorlar. Aslında
unvan veya
fenomen diye bir
şey yok, o benim
sembolüm oldu.

Tabii ki ailemizin de sanat ile
ilgilenmesi bana yol gösterdi. Lise
yıllarımda birkaç enstrüman çaldım
ve sonrasında okul hayatıma
devam etmeyince müziği kendime
meslek olarak seçtim. Bu yönde
kendimi geliştirip en iyi müzik
adamlarından bir olacağıma
inandırmıştım kendimi.
l Çok erken denilecek
yaşlarda keman, ud, bağlama
gibi enstrümanları iyi derecede
çalmayı öğrenmişsiniz. Bu
durum meslek hayatınızda size
ne gibi avantajlar getirdi?
Avantaj olarak görmüyorum
aslında. Müzik alanında ilerlemek
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l Kani Karaca’dan müzik
dersleri hayatınıza ne kattı?
Tabii ki Kani Karaca’dan bir
şeyler öğrenmek çok önemli. Bana
çok şey kattığını düşünüyorum.
Bu eğitim ile birlikte kabiliyetimin
de bana yardımcı olduğunu
söyleyebilirim.
l Bir dönem repertuvarınızda
4 bin şarkı olduğu yazılmıştı. Şu
anda repertuarınız da kaç şarkı
var? Bu kadar parçayı bilmeyi
neye borçlusunuz?
Sayı olarak vermem mümkün
değil. Çok fazla çalışmanın bir
ürünü, 55 senelik bir birikim.
l İstanbul’da size ait olan
Keser Müzikhol’de sahne
alıyorsunuz. Çok da yoğun
ilgi olduğunuz biliyoruz. Peki
gençlerin ilgisi nasıl?
Keser Müzikhol Göktürk’e

Bana aslında ‘iki üniversite bitirir’
diye söylerlerdi. Ama çeşitli
nedenlerden okuyamadım. Ama
müzisyen olmasaydım el becerim ile
alakalı işler yapabilirdim.

ARTIST MUSTAFA KESER
taşındı. 20 ile 30 yaş arası
gençler geliyor Keser
Müzikhol’e. İlgilerinden çok
memnunum.
l Size müzik
dünyasının “mendilli
fenomen”i diyorlar.
Bu unvan hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Unvan veya fenomen
diye bir şey yok, o bizim
sembolümüz oldu.
l Düğün Dernek 2’den
sonra film ya da dizi teklifi
geldi mi? Sinema ya da
dizi, oyunculuğa nasıl
bakıyorsunuz?
Teklifler geliyor fakat o iş
çok zor bir iş, çok zaman
ayırmak gerekiyor. Şu anda
böyle bir şeye çok sıcak
bakmıyorum açıkçası.
l En sevdiğiniz ilk beş
türkü nelerdir?
İlk beş türkü yok.
Yüzlerce Binlerce türkü var…
Hepsi çok güzel…
l Dönem dönem “keşke böyle
olmasaydı da sahnelerden uzak
olsaydım” dediğiniz oluyor mu?
Hayır, hiç öyle bir şey olmadı.
Böyle bir düşüncem olsaydı
sahnelerde olmazdım.

Mustafa Keser,
çok olmamakla
birlikte 55 yıllık
sanat yaşamında
filmlerde ve dizilerde
de oynadı. İlk
filmi 1965’deki
“Son Darbe”ydi.
İstanbul’a yeni
geldiğinde Yeşilçam
Sokağı’nda bir
handa kalıyordu.
Göksel Arsoy ile
Sevda Ferdağ’ın
başrolde oynadığı “Son
Darbe” adlı sinema filmine
bağlamacı aranıyordu.
Bu öğrendiğinde hemen
Yeşilçam Sokağı’ndaki
seçmelere katıldı ve
rolü kaptı. Sonrasında
uzun bir ara var. Ta ki
1986’da Levent Kırca’nın
meşhur şovu “Olacak O
Kadar”a kadar. Orada
kendisini oynayan
Keser, 15 yıl sonra

“Cesur Kuşku” adlı tv
dizisinde rol aldı. 2004’te
ise “Şeytan Ayrıntıda
Gizlidir” tv dizisinde
“Şeco” karakteriyle konuk
oyuncu olarak yer aldı.
Ve nihayet çok sevilen
2015 yapımı “Düğün
Dernek 2: Sünnet”te yine
kendisini oynadı. Ama film
ve dizilerde oynamaya
pek sıcak bakmadığını,
çok fazla emek ve vakit
gerektiğini söylüyor.

l Müzik hayatınızda
olmasaydı hangi mesleği
seçerdiniz?
Bana aslında iki üniversite bitirir
diye söylerlerdi. Ama o dönem
çeşitli nedenlerden okuyamadım.
El becerimin de üst düzeyde
olduğunu düşünüyorum. Birçok
enstrüman çalıyorum. El becerim
ile alakalı işler yapabilirdim.
Eylül - Ekim 2018
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EFSANENIN HIKAYESI
Merkezi sistemde pazarın adını değiştiren ve yüzde 31 payla piyasanın
hakimi haline gelen “Lectus” duvar tipi yoğuşmalı kazanların üretim
yolculuğunu fotoğraflar eşliğinde okuyacaksınız.
Aslında Lectus ile söylenecek
çok fazla şey yok. Herhalde
ısıtma-soğutma sektöründe gelmiş
geçmiş övülmesine, özelliklerinden
bahsedilmesine en az ihtiyacı
olan ürün Lectus. Zaten 2012’de,
Türkiye’de piyasaya sunulduğunun
ilk yılında bile yoğuşmalı kazan
pazarını alt üst etti. Hatta Baymak
CEO’su Ender Çolak’ın Antalya’daki
“Aile Buluşması”nda anlattığı
gibi “şok etkisi” yarattı, “fiyatıyla,
kalitesiyle, ulaşılabilirliğiyle,
kurulumunun basitliği ve
işlevselliğiyle”… O günden bu yana
(2017 sonu itibarıyla) satışları altı kat
artan Türkiye’nin en prestijli merkezi
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sistem ısıtma cihazı haline geldi
ve büyük projelerin vazgeçilmezi
haline geldi. Peki sadece 2017
büyümesi adet bazında yüzde
15 olarak gerçekleşen Lectus
neden bu kadar sevildi? Toplumun
genelinde ‘kazan’ kelimesi genellikle
devasa boyutlarda, gürültüyle
çalışan cihazları çağrıştırır. Ama
Lectus daha çok bir kombiye
benziyor, sessiz, tasarımıyla çok
şık. Yani algımızdaki kazan dairesi
görüntüsünün içine pek uymuyor.
Üstelik geleneksel bir kazandan
daha yüksek verimlilik ve performans
vaat ediyor. Buna ek olarak çok
geniş bir yelpazede çeşide sahip,

Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazanların yolu üretim bandına düşmeden önce kaynakhaneye
uğruyor. Burada gövdeleri presleniyor ve kaynak işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından
elektrostatik toz boya işlemi uygulanıyor. Kaynakhanedeki tüm bu işlemlerin ardından
Lectus’lar montaja uygun hale geliyor.

İstanbul, Tepeören’deki Baymak yerleşkesinde
bulunan fabrika bünyesinde Lectus duvar
tipi yoğuşmalı kazanların 65, 90,115 ve
160 kW’lik modelleri bu bantta üretiliyor.
Bu bant aynı zamanda entegre bir hat.
Lectus’un yanı sıra Baymak’ın Premix
teknolojisine sahip kombilerinin de montajı
yapılabiliyor. Baymaklife olarak bu çekimi
gerçekleştirdiğimizde ortak üretim yapılıyordu.

kaskada imkan veriyor böylece her
türlü ihtiyaca cevap verebiliyor. Aynı
zamanda Lectus Ailesi, Baymak’ın
“çevreye duyarlı ürünler” vizyonunu
tam anlamıyla karşılıyor.
İşte bu cihazın üretimi de aynı
kendisi gibi yüksek teknoloji
gerektiriyor. Baymak’ın İstanbul,
Tepeören’deki yerleşkesinde
bulunan fabrikasında bulunan
Lectus üretim hattı da buna uygun
olarak tam otomasyonla çalışıyor.
Robotların ve yüksek teknolojili
test araçlarının kullanıldığı bu hatta
çıkacağınız yolculuk, Lectuslar’ın
neden bu kadar başarılı olduğunu
da çok iyi anlatıyor.

Lectus kazanların
üretimi, bir numaralı
istasyonda
başlıyor. Burada
Lectuslar sonraki üç
istasyonda yapılacak
bağlantı, elektriksel
ve sızdırmazlık
ekipmanlarının
gövdeye yerleştirilmesi
işlemlerine
gönderilmek üzere
banda yerleştiriliyor.

Lectus ikinci
istasyona girdiğinde
bantta görev
yapan operatör,
cihazın gövdesinin
üzerine bağlantı
ekipmanlarının
ve sızdırmazlık
malzemelerinin
montajını yapıyor.
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Lectus bandının kalbi üçüncü
istasyonda atıyor. Şahin
Özkan’da “esas işlemin burada
yapıldığını” vurguluyor. Zira
üçüncü istasyon, Lectus’un
kalbinin yani yanma işlevinin
gerçekleştiği eşanjör
grubunun montajın yapıldığı
yer. Burada yanma işlevini
gören alüminyum magnezyum
silisyum döküm eşanjör ve
buna entegre edilmiş yanma
grubunun Premix teknolojili
fiber kaplamalı eşanjör ve
brülör grubu takılıyor. Dördüncü
istasyon Lectus’ların gaz
valfi ve fan grubu montajı için
ayrılmış durumda.
Üçten sonraki diğer kritik işlemin
yapıldığı yer beş numaralı
istasyon. Zira burada Lectuslar’ın
beyni yani elektronik kart
grubunun montajı yapılıyor.
Zaten bu istasyonda iki çalışan
bulunuyor. Demonte halde
bulunan elektronik kartlar
“terminal blok kutusu” adı verilen
ve cihazın beynini dış etkenlerden
yani nem ve rutubetten
etkilenmesini önleyen izoleli bir
kutuya monte ediliyor. Buna ek
olarak emniyet sistemini sağlayan
sensör grupları ve bunlara ait
kablo bağlantıları da burada bir
operatör tarafından hazırlanıyor,
diğeri ise kabloların irtibatını
sağlıyor. Bu kablo uçlarının her
biri emniyet sistemi, gaz valfi
sensörlere bağlı.
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Altıncı
istasyonda
Lectuslar’ın
baca emniyetini
sağlayan baca
adaptörünün
ve borusunun
montajı yapılıyor.
Ayrıca gaz
valfinin önünde
bulunan
susturucu da
bu istasyonda
ekleniyor. Ve
cihaz çalışmaya
hazır hale
getiriliyor.

Lectuslar’ın her birinin ayrıntılı olarak test edildiği yedi nolu
istasyona “Final Testi” de deniyor. Bu istasyonda Lectus’a
enerji olarak doğalgaz, su ve elektrik beslemesi yapılıyor, yanma
işlevi gerçekleştiriliyor ve çalıştırılıyor. Test esnasında emniyet
elemanları kontrol ediliyor; performans ve kapasite değerleri
ölçümü yapılıyor. Ya hata varsa… Öncelikle Lectus hattının
manuel kullanıma izin vermediğini yani montaj sürecinin
operatörlerin müdahalesine açık olmadığını söyleyelim. Hattın
otomasyonu ve yazılımı bu şekilde tasarlanmış.

Son istasyon ise ambalajlama öncesindeki paketlemeye hazırlık. Burada
cihazın içine pompa için montaj kablosu ve yoğuşma sifonu ekleniyor.
Buna ek olarak kullanma kılavuzu ve montaj şablonu gibi dokümanlar
konuluyor. Seri numarasına ait etiketler yapıştırılıyor. Ardından Lectus’un
kapağı kapatılıp paketleme istasyonuna gönderiliyor.

Operatörlerin tasarrufunda hiçbir şey yapılamıyor. Şahin
Özkan, “her şekilde bu testi kesinlikle geçmek zorundadır.
Başka türlüsü mümkün değil” diyor. Dolayısıyla eğer Lectus’ta
operatörden ya da kullanılan parçalardan kaynaklı bir hata
olduğu belirlenirse orta kısımda yer alan arıza bandına otomatik
olarak gönderiliyor. Oradan da hatanın kaynaklandığı istasyona
yönlendirilir. Burada gerekli işlemin yapılmasının ardından
tekrar final test istasyonuna geliyor ve en baştan tekrar teste
tabi tutuluyor.

Lectus artık paketlenmeye hazır. Bu işlem bir robot vasıtasıyla el
değmeden yapılıyor. Robot paketlenen Lectus’u banttan indiriyor ve
sevk edilmek üzere ayrılmış rafa taşıyor.
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Bir Yıldızın
DOĞUŞU
KRC Proje henüz 16 aylık Baymaklı... Ama bu sürede yüksek cirolara ulaştı.
2018’i ise yüzde 50 büyümeyle tamamlamak isteyen şirketin bu çarpıcı
büyümesinin arkasındaki sırrı öğrenmek için lütfen okumaya devam edin!
KRC Proje’nin İstanbul,
Ümraniye’deki İmes Sanayi
Sitesi’nin hemen karşısındaki
depo da dahil olmak üzere bin
metrekarelik dört katlı genel
merkezinde cumartesi sabahının
erken saatleri olmasına rağmen
sevkiyat var. Baymak logolu
bir kamyondan cihazlar içeriye
taşınıyor. Kısa bir süre sonra
da şirketin İstanbul geneline
dağılmış 10 alt bayisine ürün
dağıtımı yapmak için yükleniyor.
KRC proje henüz 16 aylık
Baymaklı, Nisan 2017’de
kuruldu ve ertesi ay faaliyetlerine
başladı. Şirketin 30 yaşındaki
Yönetim Kurulu Başkanvekili
Hamza Karaca geçen bu sürede
elde ettikleri sonuçlardan hayli
memnun görünüyor. Öyle de
olmalı zira KRC Proje 16 ayda
ısıtma-soğutma sektöründe
emsaline nadir rastlanabilecek
bir başarı öyküsü yazdı.
“Nihayetinde işin içinde para
dönüyor ama bu karşılıklı güven,
dürüstlük ve sevgiye dayanan bir
alışveriş” diyor Hamza Karaca,
“Bunu korumayı bilirseniz
ve doğru da bir sistem inşa
edebilirseniz işlerinizin müşteri
tarafında kötü gitmesi gibi bir
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Nihayetinde işin içinde para dönüyor ama bu karşılıklı
güven, dürüstlük ve sevgiye dayanan bir alışveriş.
Bunu korumayı bilirseniz işlerinizin müşteri tarafında kötü
gitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.
durum söz konusu olamaz” diye
de ekliyor. 2018’den de döviz
kurunun ekonomi üzerinde
yarattığı baskıya rağmen bir hayli
umutlu. “Kur baskısı düzeldiği
vakit, ki düzeleceğine inanıyoruz,
çok iyi ciroyla kapatacağımızı
düşünüyoruz” diyor.
Baymak’ın İstanbul münhasır
ana bayisi KRC Proje’nin bu başarı
hikayesinin nasıl gerçekleştiğini
Hamza Karaca, Baymaklife’a
anlattı.

30 yaşındaki
Hamza
Karaca 10
yıldır ısıtmasoğutma
sektörünün
içinde…
Bu işin her
kademesinde
çalışmış.
Şimdi ise beş
ortaklı KRC
Proje’nin
hem ortağı
hem de
karar alıcı
konumunda.

l Öncelikle mesleğe nasıl
girdiğinizle başlamak istiyoruz.
KRC Proje’nin kuruluş sürecine
giden yolda neler oldu?
Uzun yıllardır ticaretle
uğraşan bir aileden geliyorum.
İlk dükkanımızın kuruluşu 1946
yılına uzanıyor. O günden bugüne
hep bir dükkanımız olmuş. Ev
tipi tüp satışından beyaz eşya
mağazasına kadar farklı işler
yapmışız aile olarak. Özetle ticaret
aile işimiz. Son olarak Trabzon’un
Of ilçesinde bilinen bir markanın
lastik bayiliğini yapıyorduk. Ben de
çocukluktan beri babamın yanında
ticareti öğrendim, ki ailemizde
çocuklar okulla iş arasında sürekli
mekik dokur. 2007’de evlenip
askere gittim. Döndüğümde ise
Of’tan ayrılıp inşaat malzemeleri
satışı yapan ve aynı zamanda
inşaat projeleri gerçekleştiren
amcamların yanında çalışmak için
İstanbul’a geldim.
l Babanız bu kararınızı nasıl
karşıladı?
Tek çocuğum. Küçüklüğümden

beri de babamla çalışıyorum.
Sanıyorum onun da aklında işi
bana bırakmak vardı. O nedenle
İstanbul’a gelme kararımı açınca
karşı çıktı. Hatta hiç hoşlanmadı.
Dedem ve babam çok üzüldüler
ama ticareti farklı yerlerde
arama geleneği devam ettiği için
nihayetinde kabul ettiler. Zaten
askerden geldikten bir hafta
sonra amcamların yanında işe
başlamıştım. Çok kararlıydım.
l Of’ta hazır bir iş dururken
neden İstanbul’a gelip böyle bir
maceraya atılmak istediniz?
Of küçük bir ilçe. Bir ayağımız
da İstanbul’da olduğu için burada
daha iyi şeyler yapabileceğimi
düşünüyordum. Zaten babamla
da o günlerde lastik işini İstanbul’a
taşımalı mıyız yoksa başka
bir iş mi yapmalıyız diye uzun
uzun konuştuk. İnşaat yapmayı
düşünüyorduk. Hatta babamla
birlikte 2013’te konut da yaptık.
Ama günümüz inşaat koşulları pek
tat vermedi. O nedenle devam
etmedik. Babam da lastik işini
kapattı. Şimdi ise yaylaya taşındı.
l İstanbul’da ilk başlarda
neler oldu?
Amcamların oturmuş bir düzeni
vardı. 1991’den beri KRC Yapı adı
altında inşaat malzemeleri satışının
yanısıra inşaat da yapıyorlardı. Ben
gelmeden de, 2004’te, ilk yerleri
olan Beşiktaş’tan ayrılıp Kavacık’a
taşınmıştı şirket. Ben de işe en alt
kademeden, depodan başladım.
İşi öğrenmek için çuvalla mal
taşıdım. Sonra satış, muhasebe,
Eylül - Ekim 2018
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“Para değil hedef odaklı
bakıyoruz. Elbette bunun
neticesinde para geliyor. Ama
öncelikle rakamdan ziyade ilişkileri
sağlam tutmanın peşindeyiz.”

l Neden ayrı bir yapılanmaya
gerek duydunuz ve KRC Proje’yi
kurdunuz?
10 sene boyunca bu işin her
alanında çalıştım. O noktadan
sonra bir şube gibi değil de, ayrı
bir firma, KRC Projeyi kurduk.

KIŞA HAZIRLIK
l Kış sezonu
başlıyor. Ne tür
hazırlıklar yaptınız ve
beklentileriniz nelerdir?
Baymak’ın İstanbul
özelinde bir kampanyası
var kışa yönelik: 400
kombi, 1.000 metretül
panel ve Fiat Doblo…
Bu kampanya özellikle
uygulamacı alt bayilere
yönelik. Bunun bize
çok büyük bir destek
sağlayacağına
inanıyoruz. Diğer taraftan

2018, biliyorsunuz ErP’ye
yani enerji verimliliği
direktiflerinin geçiş yılı.
Dolayısıyla yoğuşmalı
kombinin öne çıkacağı
bir yıl. Yoğuşmalı
kombiye yönelik Baymak
gerekli adımları çok
önceden atmıştı, bu
konuya da hazırlıklıyız.
Bir de BES var. Alt
bayilerimiz BES’e çok ilgi
gösteriyor. Onlara olan
faydasını çok iyi anlamış
durumda.

finans derken yıllar içinde satış ve
satın alma müdürlüğünü üstlendim.
l Peki ısıtma-soğutma
sektörüyle nasıl tanıştınız?
Aslında KRC Yapı, 2004’te
Kavacık’a taşındığında ürün
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portföyüne ısıtma ve soğutmayı da
eklemişti. Hatta taşınmayla birlikte
Baymak’ın Lambert markasının
bayiliği alınmıştı. Ama genel olarak
tüm markalarla çalışıyorduk. Zaten
Beşiktaş’tan Kavacık’a gelme
nedenimiz de Beykoz’a doğalgazın
yeni gelmesiydi. 2008’de işe
başladığımda zaten KRC Yapı’nın
inşaat malzemesi işi çok azalmıştı
sonra tamamen bıraktık. Çünkü
amcamlar bıraktılar, amca
çocuklarım da inşaata ağırlık
verdiler. Hal böyle olunca bir
yerden sonra inşaat malzemesi
işimize engel olmaya başladı. Zira
ısıtma soğutma işleri büyümüştü.
Yani KRC Yapı’nın ana işi zaten
ısıtma soğutma haline geldi.

l Baymak ile zaten
çalışıyormuşsunuz ama
münhasırlık kararını nasıl
verdiniz?
KRC Yapı’da başka markaları
alıp sattık hatta başka bir
markanın bayiliğini de aldık ama
yürütemedik. Hiçbiri Baymak ile
çalışmanın tadını vermedi. Yedek
parçanın bol ve uygun olması,
yerli ve marka olması bizi cezbetti.
Ayrıca Baymak’ın ürün yelpazesi
piyasaya göre çok geniş.
Yaklaşımları da bizim anlayışımızla
örtüşüyor. Tabii öncesinde de
tanışıyoruz KRC Yapı vasıtasıyla.
Tanıdığımız insanlar olduğu için
güven ilişkisi kurmak zor olmadı.
2004’ten beri Lambert bayiliği de
yapınca bu uzun süreli beraberlik
tam anlamıyla bir iş ortaklığına
dönüştü. Nihayetinde Mayıs
2017’de tam anlamıyla Baymak
münhasır bayisi olarak başladık.

Hamza Karaca’nın
iki oğlu var.
Baymaklife ile
görüşeceği gün iki
oğlu da ofisteydi.
Karaca, “Ailemizde
adettir: Çocuklar
okulla iş arasında
sürekli mekik
dokur” diyor.

l Referandumun hemen
ertesi… Nasıldı ilk aylar?
Şu anda 10 çalışanımız var
ama ilk başladığımızda sadece
iki kişiydik. Zaten ilk üç ayda
amacımız satış yapmaktan
ziyade bir sistem kurmaktı. Bunu
çözdükten sonra her ay kademeli
olarak bir kişi ekibimize katıldı.
Ekibimizdeki herkes ilk kez bu
alanda çalışıyor. Buna özellikle
dikkat ettik ve sıfırdan alıp eğitimler
vererek belli bir tecrübeye, bilgi
birikimine gelmelerini sağladık.
Bizim gibi şirketlerde genelde 10
kişilik kadro çok az olur. Ancak
biz “yatırım yapacağız ve böyle
büyüyeceğiz” dedik ve yola öyle
çıktık. Ciddi bir sistem kurduk ve
buna da kaynak ayırdık.
l Sistemle kastınız nedir?
Sektörümüzde genelde şöyle
bir sıkıntı olduğunu farkettik: Bir
müşteri arayıp projesiyle ilgili
teklif istediğinde yanıt alması
en erken bir haftayı buluyor. Biz
bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak
için iki çalışan istihdam ettik. Bu
arkadaşlarımız günde ortalama
30 talebi yanıtlar ve teklif verir. Bu
da müşterinin daha hızlı hareket
edebilmesini sağlıyor dolayısıyla
memnuniyeti artıyor. Örneğin
20 daireli bir binanın ısıtma ve
soğutma farketmez teklifinin
hazırlanması 10 dakikadır. Bu
sürede teklif karşı tarafa iletilir.
Ardından da konuşmaya başlarız,
“eksikler neler, değişmesi

gerekenler var mı” diye… Hemen
neticelendirmeye çalışırız. Bu
bizim olmazsa olmazlarımızdan…
l Bu hızı nasıl sağlıyorsunuz?
İçerde kurduğumuz bir yazılım.
Kendimiz yazdık. Bu bir avantaj.
İkinci olarak söylediğim gibi bizim
gibi şirketlerde 10 kişi çalışmaz.
Normalde beş kişi çalışır ve üstelik
herkes her işi yapar. Ama biz her
bir departman için iki kişi istihdam
ediyoruz ve herkesin kendi işine
odaklanmasını sağladık. Bizde
görev tanımları bellidir ve herkes
işi neyse onu yapar. Depoyla
ilgilenen bellidir, satışı yapan da
muhasebeyle ilgilenen de…
l KRC Proje olarak çok kısa
sürede çok hızlı bir büyüme
yakalamış durumdasınız. Bunu
bekliyor muydunuz?
Kesinlikle bekliyorduk. Çünkü
belli bir hedef ve stratejiyle bu
işe yatırım yaptık. Örneğin güçlü
bir ödenmiş sermaye yapısıyla
çıktık ve bunu da bir sene içinde
dört katına çıkardık. KRC Proje
olarak yeni kurmuş olabiliriz
ama aslında sektörde çok eski
bir firmayız. Piyasada ciddi bir
bilinirliğimiz var. Buna ek olarak
alt bayi yapılanmasına ciddi önem
veriyoruz. Herkesin kabul edeceği
üzere İstanbul, Türkiye’nin bir
özeti, büyük bir pazar. 14 ay içinde
10 tane alt bayiye ulaştık. 2019’da
bu sayıyı 20’ye çıkarmak istiyoruz.
Buna ek olarak hızlı karar aldık.
Eylül - Ekim 2018
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Alt bayi yapılanmasına ciddi önem
veriyoruz. 14 ay içinde 10 tane
alt bayiye ulaştık. 2019’da bu
sayıyı 20’ye çıkarmak istiyoruz.

PREMIX’I SORUYORLAR
Tüketici bilinçleniyor.
Eskiden oda termostatı
çok büyük bir teknoloji
gibi görülüyordu şimdi
cep telefonuyla kontrol
edilen ürünleri talep
ediyor. Bu sene klimada
bunu çok yaşadık. Önce
Wi-Fi özelliğinin olup
olmadığını öğrenmek
istiyorlar. Ayrıca biliyor
da…
Yoğuşmalıda da
benzer bir durum var.
Tüketiciler çok bilinçli bu
konuda. Daha tasarruflu
ve kaliteli cihazların
geleceği açıklandığından
bu yana konvansiyonel
kombi satışlarımız
muazzam derecede
azaldı. Hatta yoğuşmalı

bir kenara “Premix”
teknolojisine sahip
olmasını istiyor. Yani bu
detaya kadar konuya
hakim bir tüketici profili
var artık karşımızda. Bu
nedenle de bizim de
aynı bilgi derecesine
sahip olmamız gerekiyor.
Sektörümüzde en önemli
eksiklerden biri eğitimli
çalışan. Piyasada
bilgi eksikliği ciddi bir
sorun. Çoğu usta “ben
yaparım” diye bakıyor.
Öyle değil. Bu nedenle
Baymak Akademi’nin
açılması çok önemli.
Biz de açılışına gittik.
Orası sektör için çok
kritik bir rol üstleneceğini
düşünüyorum.

İnşaat firması olmamız avantaj. 27
senedir ticaret yapıyoruz. Ayrıca
satın almalarımız nakit veya kredi
kartıdır. Aynı şekilde satışlarımızın
yüzde 97’si de nakit ve kredi kartı.
Çok küçük bir vadeli satışımız
var. Bu da sermayemizin ayakta
durabilmesi için çok önemli bir
etken. Buna ek olarak İstanbul’un
her noktasına sevkiyatımız var.
Hızlıyız, kararlıyız, memnuniyet var.
Bunun sonuncunda başarı geliyor.
Nihayetinde işin içinde para
dönüyor ama bu karşılıklı güven,
dürüstlük ve sevgiye dayanan bir
alışveriş. Bunu korumayı bilirseniz
işlerinizin müşteri tarafında kötü
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gitmesi gibi bir durum söz konusu
olamaz.
Ayrıca müşteriyi bekleyerek
satış olmaz. Gidilmesi gereken
bir proje varsa her türlü desteği
sunmaya gayret ediyoruz.
Gerekiyorsa süpervizörlük
yapıyoruz gerekirse en doğru
şekilde uygulanabilmesi için
destek veriyoruz. Yani müşterinin
ihtiyacı neyse o hizmeti verdik.
Para değil hedef odaklı bakıyoruz.
Elbette bunun neticesinde para
geliyor. Ama öncelikle rakamdan
ziyade ilişkileri sağlam tutmanın
peşindeyiz.
l Kombi, klima ve kazandaki
yüksek hacimli satışları
yapmanız da inşaat projelerinin
etkisi nedir?
Bu rakama ulaşmamızda proje
satışlarımız etkili oldu. Zaten
ağırlıklı olarak uygulayıcı firmalar,
usta grupları ve büyük proje
firmalarıyla ağırlıklı çalışıyoruz.
Tabii diğer markalar işe kombi
diye bakıyor. Ama Baymak öyle
değil. Ürün çeşidi çok olduğu için
her dönem iş yapabildik. Güneş
panellerinin yüzünü görmemiştik.
Ürünü bile tanımıyorduk. Bu yıl
şimdiden 16 çatı kurulumu yaptık.
Baymak’ın ürün gamının
genişliği bizim için gerçekten
bir fırsat. Diğer markaların
bayilerinden çok iyi biliyoruz ki
sadece kombi, şofben satabiliyor
olmanın rahatsızlığını yaşıyorlar.
Oysa biz de teknik ürünler çok
fazla. Böyle bakarsak kombi,
şofben, boyler, yaz ayındayız
klima ciddi anlamda satıyoruz.
Ayrıca tüm ürün gruplarımızın
üzerine çıktık. Böyle olacağının
farkındaydık. 2017 aslında oldukça
zorlu bir yıldı seçimlerden kaynaklı
olarak… Ama hevesliydik. Akşam
10’da 11’de eve gidiyorduk.
Tabii bir de irade olması lazım
hevesin yanında. Kavacık’ta
satışın başındaydım. Ama kendi
ideallerim, düşüncelerim vardı

ama nihayetinde çalışandım,
karar alıcı konumda değildim, çok
uygulayamıyordum. Burada bunu
hayata geçirebildim.
l Neydi bu fikirler, KRC
Proje’de hayata geçirdikleriniz
neler oldu?
Mesela kampanyalar.
Burada kampanya geliştirme
konusunda çok daha hızlı hareket
edebiliyoruz. Örneğin hemen
Baymak’ın kredi kartı kampanyasını
hayata geçirdik. Diğer taraftan
alt bayilerimize büyük destek
sağladık. Tabelayı Baymak veriyor
ama mağazanın iç tasarımı
tamamen bayiye ait. Biz alt
bayilerimize bu yatırımı yaptırmadık
ve dükkanlarını A’dan Z’ye anahtar
teslim hazırladık. Kombilerini
verdik, cari hesapta finansör olarak
kolaylık sağladık. Özetle onların
da yürüyebilmelerine ve işlerini
büyütebilmelerine odaklanmasını
sağlayacak ufak ufak destekler
verdik. Risklerini üstlendik ve
Baymak ile aralarında bir balata
işlevi gördük.
l Alt bayileri nasıl seçtiniz?
Alt bayi kesinlikle bizim için çok
önemli. Formaliteden alt bayilik
yapmadık ve yapmayacağız.
Onları seçerken uzun görüşmeler
yaptık. Planlarımızı anlattık,
onlarınkini dinledik. Güvenilir
insanları seçmeye gayret ettik.
Onların gerçekten bu bayrağı alıp
taşıyabilecek bütçe ve heveste
olmasını gözettik. Çok şükür
şimdiye kadar da yanılmadık.
Satışlarımızı da uygulayıcı alt
bayilerimiz üzerinden yapmaya
gayret ediyoruz. Önceliğimiz satışı
onların yapması yönünde.
l 2018’in döviz kuru
nedeniyle ticaret açısından hayli
zorlu bir yıl olacağı görünüyor.
Sizin açınızdan yıl nasıl başladı
ve nasıl gidiyor?
Bu dönemde herkes bir

şekilde yatırımını yapıyor. Elbette
karamsar olan çok iş insanı var.
Ama biz kur baskısı düzeldiği
vakit, ki düzeleceğine inanıyoruz,
çok iyi ciroya kapatacağımızı
düşünüyoruz.
l Bu sene için yazın çok sıcak
geçeceği yönünde bir beklenti
vardı. Bunun da klima satışlarını
çok artıracağı konuşuluyordu.
Ama yaz pek sıcak geçmedi. Bu
satışlara yansıdı mı?
Evet, öyle oldu ama bunun
satışlarımıza olumsuz bir yansıması
olmadı. Hatta bu sene geçen
senenin bir hayli üzerinde satış
adedi yakaladık.
Eylül - Ekim 2018
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Tribünler
COŞTU BIR KERE
Taraftarların stadyumlara çekilememesi Türk futbolunun yıllardır en temel
sorunlarından olageldi. Bu sezonla birlikte sanki bu sorun ortadan kalkıyor
gibi… Geçen yıl yani 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de seyirci ortalaması
bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. Ama kulüp ve federasyon temsilcilerine
göre tribünlerde asıl patlama bu yıl yaşanacak.
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Ağustos ayının ortası itibarıyla 18 kulübün kombine
satışları 170 bine ulaştı. Geçen sezonda stada
gitmeyen Fenerbahçe taraftarı, bu sezon toplamda
39 bin 350 adet kombine kartı satın aldı.
Hasret bitti ve Süper Lig’de
yeni sezon başladı. Ancak
geçmiş yıllardakinin aksine
transfer sezonu oldukça sönük
geçti. Spor kulüplerinin içinde
bulunduğu ekonomik tablo
nedeniyle önceki yıllarda alışılan
gelen yıldız transferler yapılmadığı
gibi “pastanın üzerindeki çilek”
diye nitelendirilecek ya da uğruna
özel uçak indirtilip kaldırtılacak
oyuncuların da esamisi okunmadı.
Süper Lig’de transfer sezonu bu
denli sönük geçerken asıl ilginç
gelişme ise tribün cephesinde
yaşanıyor. Geçmiş yılların aksine
statların doluluk oranları her geçen
yıl hızla artıyor. Evet, belki gelinen
rakamlar hala 80 milyon nüfusu olan
ve deyim yerindeyse futbolla yatıp
kalkan bir ülke için hala yeterli değil
ama son dönemde yaşanan artış
oldukça umut verici.
Peki nedir bu umut verici
rakamlar? İsterseniz gelin hep
birlikte bakalım. Geçen yıl yani
2017-2018 sezonunda Süper
Lig’de seyirci ortalaması bir önceki
yıla göre yüzde 43 artarak 12 bin
821 kişiye ulaştı. Bu rakam 20152016 futbol sezonundaki 6 bin297
kişilik ortalamanın iki kat arttığını
gösteriyor. Kulüp ve federasyon
temsilcilerine göre tribünlerde
asıl patlama bu yıl yaşanacak.
Beklentiler ise sezon ortalamasının
15 bin rakamını çok rahat geçeceği
yönünde. Zaten kulüplerin şu ana
kadar kombine satış rakamlarına
bakıldığında da beklentiler
doğrultusunda ilerlendiği görülüyor.
3,9 MİLYON KİŞİ
STADYUMLARDA MAÇ İZLEDİ
2016-2017 futbol sezonunda 2,7
milyon kişi stadyumlarda izlerken

KOMBİNE KART SATIŞINDA
FENERBAHÇE LİDER
Takım
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor
Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Teleset Mobilya Akhisar
Bursaspor
Medipol Başakşehir
Kayserispor
Göztepe
Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Kasımpaşa
Kardemir Karabükspor
Gençlerbiriliği
Osmanlıspor
TOPLAM HASILAT (milyon TL)
* Kombine satışı olmadı

KOMBINE KART SATIŞ ADEDI
2017-2018
2018-2019
20150
39350
31212
35600
30100
30809
9838
10120
13200
10112
8865
6610
1975
6600
20800
6105
8350
5920
10840
4918
3805
4300
17000
2900
*
2550
1438
900
5662
310
5520
40
1925
*
*
*
157.7
224.1

SEYİRCİ ORTALAMASINDA ORANSAL
BAZDA EN FAZLA ARTIŞ AKHİSARDA
2016-2017 2017-2018 Artış/ Azalış
Seyirci Ort. Seyirci Ort.
Oranı (%)
TM AKHİSARSPOR
2.177
5.795
166%
GALATASARAY A.Ş.
18.865
40.778
116
KAYSERİSPOR
5.403
10.894
102
FENERBAHÇE A.Ş.
16.405
29.035
77
KASIMPAŞA A.Ş.
1.385
2.450
77
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3.271
5.112
56
BURSASPOR
15.025
20.723
38
TRABZONSPOR A.Ş.
15.309
20.128
31
GENÇLERBİRLİĞİ
2.524
3.262
29
ANTALYASPOR A.Ş.
11.918
14.554
22
A.ALANYASPOR
4.506
5.415
20
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.446
29.562
-3
KARDEMİR KARABÜKSPOR
3.739
3.554
-5
A.KONYASPOR
14.300
12.151
-15
OSMANLISPOR FK
3.766
1.718
-54

bu sayı 2017-2018 sezonunda
3,9 milyona ulaştı. Eğer bu sezon
beklenildiği gibi 15 bin ortalama
seyirciye ulaşılması durumunda bu
rakamın 4,6 milyon kişiyi geçebilir.
Eylül - Ekim 2018
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SÜPER LİG SEYİRCİ
ORTALAMASI
GEÇEN SEZON

2014-2015
Süper Lig seyirci ortalaması

6297

% 43 ARTTI

2015-2016
Süper Lig seyirci ortalaması

8395

2016-2017
Süper Lig seyirci ortalaması

8940

2017-2018
Süper Lig seyirci ortalaması

12821

4 BÜYÜKLER DIŞINDA SEYİRCİ
ORTALAMASINDA 10 BİNİ GEÇENLER

Bursaspor

Antalyaspor

Konyaspor

Kayserispor

20723 14554 12151 10894
SEYİRCİ ORTALAMASINI
EN FAZLA ARTIRAN
KULÜP AKHİSARSPOR
2016-2017 sezonu

2017-2018 sezonu

Artış oranı

2177
5795
166
%

SÜPER LİGDE MAÇLARI
STADYUMDA İZLEYEN
KİŞİ SAYISI
2016-2017

22.7

MİLYON KİŞİ

2017-2018

3.9

MİLYON KİŞİ

Geçen sezon üç büyükler arasında
seyirci ortalamasını en fazla
artıran kulüp Galatasaray oldu.
Sarı Kırmızlar bir önceki sezon 18
bin 865 olan seyirci ortalamasını
geçen yıl 40 bin 778’e yükseltti.
Fenerbahçe’nin seyirci ortalaması
16 bin 405’ten 29 bin 35’e çıkarken
Beşiktaş’ın seyirci ortalaması ise 30
bin 446’dan 29 bin 562’ye geriledi.
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Dört büyükler dışında seyirci
ortalamasını geçen kulüpler ise
20 bin 723 ile Bursaspor, 14 bin
554 ile Antalyaspor, 12 bin 151 ise
Konyaspor ve 10 bin 894 ortalama
ile Kayserispor oldu. Bu kulüplerin
ortak özelliği ise hepsinin statlarının
yeni olması. Yani taraftarlar yeni
ve konforlu statlara maç izleyeme
gitmeye başlamış.
EN FAZLA KOMBİNE KART
SATIŞI FENRBAHÇE’DE
Ağustos ayının ortası itibarıyla
18 kulübün kombine satışları 170
bine ulaştı. Ancak kulüp temsilcileri
bu sayının daha da artmasını
beklediklerini söylüyor. Kombine
satışlarında yaşanan artışta
kuşkusuz dört büyükler arasındaki
rekabetin de etkisi büyük oldu.
Ali Koç’un başkan seçilmesi ve
camianın tekrar bütünleşmesinin
yarattığı atmosfer ile Fenerbahçe
bu sezon kombine satışını en çok
artıran takım olurken Galatasaray,
Beşiktaş ve Trabzonspor da bir
önceki sezona göre daha fazla
kombine satmayı başardı. Anadolu
kulüplerinin satışları bir önceki
sezona göre düşük seyretse de,
sezonun ilk haftalarının ardından
rakamların artması bekleniyor.
Geçen sezonda stada gitmeyen
Fenerbahçe taraftarı, bu sezon
toplamda 39 bin 350 adet
kombine kartı satın aldı. En çok
kombine kart satışı yapan ikinci
takım ise Galatasaray oldu. 20172018 futbol sezonunu şampiyon
olarak tamamlayan ve bu sezon
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele
edecek olan sarı-kırmızılı takım
toplamda 35 bin 600 adet kombine
kart sattı. Son iki sezondur kendi
evinde adeta kapalı gişe oynayan
Beşiktaş da bu sezon, bir önceki
yıla göre daha fazla kombine
satmayı başardı -30 bin 100 adetten
30 bin 809’a yükseldi. Trabzonspor
da bir önceki yıla göre kombine kart
sayısını arıran takımlar arasında.
Bilindiği kulüpler stat kapasitelerine

Dört büyükler
dışında seyirci
ortalamasını
geçen kulüpler
ise 20 bin 723
ile Bursaspor,
14 bin 554 ile
Antalyaspor,
12 bin 151 ise
Konyaspor
ve 10 bin 894
ortalama ile
Kayserispor
oldu. Bu
kulüplerin
ortak özelliği
ise hepsinin
statlarının yeni
olması.

göre kombine kart satışı yapıyor
ve kapasitenin tamamını kombine
şeklinde satmayıp maç başı satışlar
için de bilet ayırıyor.
KASALAR KOMBİNE
SATIŞIYLA DOLDU
Kombine kartlara ilgi patlayınca
kulüplerin kasası da adeta doldu.
Süper Lig’de 18 takım bir önceki
sezon toplamda 157,7 milyon lira
kombine geliri elde ederken bu
rakam, bu sezon daha şimdiden
yüzde 42 artarak 224 milyon liraya
çıktı. Satışların devam ettiği göz
önüne alındığında bu rakamın daha
da artması muhtemel.
Öte yandan kombine
kartlarındaki “yeniden satış”
yani maça gitmeyecek taraftarın
kombinesini kulüplerin yeniden
satışa sunması ve bunun üzerinden
kombine sahibine de pay verilmesi
uygulamasıyla kulüpler hatırı sayılır
bir gelir elde etmeye başladı. 20172018 sezonunda 52 bine yakın
kombine veya maç bileti yeniden
satışa sunuldu. Bu uygulamayı
en çok kullananlar Beşiktaş ve
Galatasaray taraftarları olurken
kulüpler bu uygulama sayesinde
5,6 milyon liralık gelir kazandı.

Beşiktaş taraftarı bu konuda öncü
olurken son iki sezonda 49 bin 780
bin taraftar biletlerini yeniden satışa
sundu ve hem kendileri hem de
kulüpleri kazandı.
BİLETİ OLAN 100 KİŞİDEN
25’İ MAÇ GİTMİYOR
Süper Lig verileri incelendiğinde
en dikkat çekici konulardan biri
bilet aldığı halde maça gitmeyen
taraftar grubu. Süper Lig’de bileti
veya kombinesi olduğu halde maça
gitmeyen kişi ortalaması yüzde
25. Yani bileti olan 100 kişiden
25’i maça gitmiyor. Bileti veya
kombinesi olduğu en fazla maça
gitmeyen seyirci ise yüzde 57 ile
M. Başakşehir taraftarları oldu.
Bu alanda en az maça gitmeyen
taraftar grubu ise yüzde 7 ile
Göztepe. Stadyum doluluk oranına
bakıldığında ise bu alanda lider
yüzde 77 ile Galatasaray. Sarı
Kırmızıların seyirci ortalaması 40
bin 778. Galatasaray’ın 40 bini
geçen ortalaması Süper Lig’in son
dört sezondaki en yüksek seyirci
ortalaması oldu. Haliyle en fazla
seyirci ağırlayan stadyum da
693 bin 221 kişi ile Türk Telekom
Stadyumu.

Geçen yıl yani 2017-2018 sezonunda Süper
Lig’de seyirci ortalaması bir önceki yıla göre yüzde
43 artarak 12 bin 821 kişiye ulaştı. Bu rakam
2015-2016 futbol sezonundaki 6 bin 297 kişilik
ortalamanın iki kat arttığını gösteriyor.
Eylül - Ekim 2018
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2019 Sıçrama
YILI OLACAK
İnşaat sektörünün güçlü markalarından Varyap son 15 yılda 5 milyon metrekare
inşaat üretti. Bugünlerde taahhüt işleri dışında toplamda 1,4 milyar liralık üç
proje yürüten Varyap’ın CEO’su Erdinç Varlıbaş, gayrimenkulün 2019’dan sonra
sıçrama yaparak 2005-2010 yıllarındaki günlerine döneceğini düşünüyor.

Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç
Varlıbaş, “Sektörde arz fazlası olduğunu düşünmüyorum.
Buna bağlı bir kriz de yok. Yüksek faiz ve dalgalı döviz kuru
durumlarında en önemli çıkış yolu sakin kalabilmek” diyor.
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Türkiye’nin en köklü gayrimenkul
şirketleri arasında yer alan Varyap,
LEED kayıtlı ilk lüks yeşil konut
projesi “Meridian” ile sektöre farklı
bir bakış açısı kazandırmıştı. Uphill
markasıyla konut işini baştan
şekillendirmişti. Emlak Konut
GYO ve Varyap-Gap İnşaat Ortak
Girişimi’nin geliştirdiği Metropol
İstanbul, Doğu Ataşehir’de dünyanın
en büyük karma projelerinden biri
olarak yükselmeye devam ediyor.
1975’ten bu yana Türkiye’nin
farklı coğrafyalarında gayrimenkul
geliştirme, inşaat ve müteahhitlik
faaliyetleri gösteren Varyap,
taahhüt projelerinde de çok
önemli deneyime sahip. Trabzon
Belediye Hizmet Binası, İstanbul
Çağlayan’da Avrupa’nın en büyük
Adalet Sarayı, İstanbul Ali Sami
Yen Spor Kompleksi Türk Telekom
Arena, Ankara Danıştay Başkanlığı
bunlardan sadece bazıları.
Son 15 yılda 5 milyon metrekare
inşaat üreten Varyap bugünlerde
taahhüt işleri dışında toplamda 1,4
milyar liralık üç proje yürütüyor.
“Bodrum Yalıkavak” ve Atina’daki
“Varyap Akrapoli” konut ile Trabzon
Yomra Sanayi Sitesi projelerine
devam eden şirket, aynı zamanda
Adalet Bakanlığı için taahhüt işleri de
yapıyor. Gayrimenkul sektöründeki
gelişmeleri ve Varyap’ın planlarını
şirketin Yönetim Kurulu Başkan

“Yalıkavak
Residences, Hotel
& Beach” projesi
120 milyon euro
değere sahip. 52
adet özel rezidans
ve 100 odalı
dünyaca ünlü
Hyatt Grubu’nun
işleteceği otel
ile kendine özel
iskele ve plajdan
oluşuyor.

Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş
Baymaklife’a anlattı.
l Öncelikle sıcak gündemle
başlamak istiyoruz. Kurlardaki
hareketliliğin gayrimenkul
sektörüne yansımaları nasıl
oluyor?
Mevcut durumda yüksek faiz
oranları ve artan kur hareketleri
insanımızda kararsızlığa ve
yatırımlarını finansal enstrümanlara
kaydırmalarına sebep oluyor. Yoksa
sektörde arz fazlası olduğunu
düşünmüyorum. Buna bağlı bir kriz
de yok. Yüksek faiz ve dalgalı döviz
kuru durumlarında en önemli çıkış
yolu sakin kalabilmek. Güncel piyasa
koşullarında en büyük avantajımızın,
yeni kurulan hükümetimiz ve onun
yeni iş yapış biçimi olduğunu
söyleyebilirim. Tüm sektörlere
yönelik daha etkin, hızlı ve kararlı
adımlar atılacağını gözlemliyoruz.
İnşaat ve gayrimenkul sektörünün
yanında bankacılık ve finans
sektörünü de çok iyi bilen Hazine ve
Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın
Türkiye inşaat sektörü için bir avantaj
olduğunu düşünüyorum.
l Geleceğe pozitif
bakıyorsunuz yani…
Yeni hükümet sistemi ve
değişen küresel konjonktürle
birlikte önümüzdeki birkaç yılda

ülke ekonomimizin daha da
gelişeceğine bununla birlikte
ekonomik refahımızın bugünün üçdört katına çıkacağını öngörüyoruz.
Sektör temsilcileri olarak aynı
kararlılık ve inançla üretmeye devam
ettiğimiz sürece, hükümetimiz ile
yakın temasta kalarak, umuyoruz
ki düşen faiz oranlarıyla birlikte
özellikle önümüzdeki yıldan sonra
2005-2010 arasındaki yükselişin
bir benzerini hatta daha büyüğünü
yaşayacağız. Diğer bir ifadeyle
2019’dan sonra inşaat sektörü büyük
sıçrama yapacak. Yeni dönemde
Varyap olarak kendimizi 2020’de
başlayacağımız yeni projelere
hazırlıyoruz.
l Gündeminizde hangi projeler
var?
Varyap olarak son 15 yılda 5
milyon metrekare inşaat ürettik ve
başarıyla teslim ettik. Halihazırda
Bodrum Yalıkavak, Trabzon Yomra
Sanayi Sitesi ve Atina’daki Varyap
Akrapoli konut projelerine devam
ediyoruz. Ayrıca Adalet Bakanlığı’na
yaptığımız taahhüt işleri sürüyor.
l Yalıkavak projenizin yatırım
değeri nedir?
“Yalıkavak Residences, Hotel
& Beach” projesi 120 milyon euro
değere sahip. 52 adet özel rezidans
ve 100 odalı dünyaca ünlü Hyatt
Eylül - Ekim 2018
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“Ekonomik refahımızın bugünün üç-dört katına
çıkacağını öngörüyoruz. Umuyoruz ki düşen faiz oranlarıyla
birlikte özellikle önümüzdeki yıldan sonra 2005-2010 arasındaki
yükselişin bir benzerini hatta daha büyüğünü yaşayacağız.”

ÜÇ AYDA YARISI SATILDI
l Atina’daki proje
satışa sunuldu mu
ve kentte yeni proje
planlarınız var mı?
Akropoli projesinde
Yunanistan’ın önde gelen
inşaat şirketlerinden
Salfo ile ortaklığımız
var ve bu da büyük
bir avantaj sağlıyor.
Atina’da 2020’ye
kadar 100 dairelik
projeksiyon yaptık ve
bunu etaplandırdık.
Bu yatırımların toplam
maliyeti 75 milyon euro
olacak. Atina’nın tarihiyle
ünlü yapısı Akropol’e
yürüme mesafesindeki
projeye bu nedenle
“Varyap Akropoli” adını
verdik. İlk etabın mayıs

ayında lansmanı yapıldı
ve yüzde 50’si satıldı.
Ağırlıklı olarak Türk,
Lübnan ve Rusya’dan
müşteriler satın aldı. 250350 bin euro aralığındaki
üniteler, konumu ve yeni
bina oluşu sebebiyle
kira getirisi yüksek evler
olarak öne çıkıyor. Şu
anda Atina da ev almak
isteyenler 1960’lardan
kalma eski evleri
bulabilirler. Yeni bina
olarak sadece Varyap
Akropoli var. Atina
merkezde, iki yeni arsa
da ve Güney Atina’da
sahilde bir proje ile
toplam 100 konutu 2020
sonuna kadar üretmeyi
planlıyoruz.

Grubu’nun işleteceği otel ile kendine
özel iskele ve plajdan oluşuyor.
2019 yazında teslim edilecek
projedeki konutların inşaatı büyük
ölçüde tamamlandı. İç mimarisinde
Türkiye’nin son yıllardaki en başarılı
tasarım gruplarından Maçka’daki St.
Regis Otel ve Morini gibi projelerin
tasarımcısı Kontraist ile çalışıyoruz.
l Bu projenin detayları
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Proje esnek bir mimariye sahip
ünitelerden oluşuyor. Bu da gelen
talep doğrultusunda terzi usulü
müşterilerimizin beklentilerini
karşılamamıza olanak sağlıyor.
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Örneğin, 1+1 ile 4+1 aralığında
hem tek katta hem de dublex ve
roof top dublex olarak çeşitli üniteler
mevcut ama bunlar birleştirilerek
çok özel şekle ve büyüklüklere
sahip, benzeri olmayan üniteler de
oluşturabiliyoruz. Satışa sunulan son
30 rezidansta Türk müşterilerimize
artan kur baskısını ortadan
kaldırmak için yeni yıla kadar euro
kurunu 4,99 liraya sabitleyerek
yüzde 15’e yakın bir avantaj
sağlayacağız. 70 ile 225 metrekare
aralığında değişen büyüklüğe
sahip projemizdeki fiyatlar 385
bin euro’dan başlıyor. Bu fiyatlarla
böyle bir lokasyona ve bu özelliklere
sahip başka gayrimenkul bulmak
Bodrum’da zor.
ÇAĞDAŞ SANAYİ SİTESİ
l Trabzon’da bir de sanayi
sitesi inşa ediyorsunuz. Bu proje
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu projeyi Trabzon Yomra’daki
50 bin metrekarelik kendi arsamızda
hayata geçiriyoruz. Trabzon kent
merkezine 10 dakikalık konumu,
liman ve havaalanına beşer dakikalık
mesafede 50 ile 1.000 metrekare
arasında değişen büyüklükte
toplam 370 üniteden oluşan Yomra,
Türkiye’de yapılan en çağdaş ve
en kullanışlı sanayi sitesi. İçinde
kuaförden restoranlara hatta otelden
eczaneye kadar her türlü sosyal
imkan mevcut. Metrekare fiyatları
ise KDV dahil 3 bin 500 -4 bin 500
lira arasında değişiyor. Toplam 250
milyon liralık bu yatırımın lansmanını
mart ayında yaptık ve projenin
yüzde 30’u üç ayda satıldı.

KURUMSAL PROJELER

PROJELERIN RUHU

Kurumsal projeler ile ilgili bu sayımızdaki haberlerimiz Ankara, Muğla ve
Kocaeli’nden… Bir eğitim kurumu olan Final Okulları, Muğla Ortaca’da
beş yıldızlı bir konut ve Kocaeli Başiskele’de lüks bir villa projesi…

1

FİNAL OKULLARI YERLEŞKESİ - ANKARA

ÖĞRENCİLERİMİZİN
ISINMASI BİZE EMANET
Baymak’ın geniş ürün gamı ve kusursuz servis hizmetleri
Türkiye’nin en köklü kurumlarının da Baymak ürünleri tercih
etmesinde en önemli etken. Bu kurumlardan biri de köklü
eğitim kurumlarından Final Okulları. Ankara, Keçiören
yerleşkesinde ısıtma sistemlerinde Baymak ürünlerini tercih
eden Final Okulları için Baymak iki adet yer tipi yoğuşmalı
kazan, frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve boylerler
ile komple paket olarak ısıtma sistemi çözümü sundu.

2

ORTACA EGE EVLERİ - MUĞLA

YENİLENEBİLİR ENERJİ
ÜRÜNLERİMİZ GÜNEYE İNDİ
Muğla’daki Ortaca Ege Evleri projesi yarı olimpik havuzu,
kamelyaları, akıllı ev sistemleri, güvenlikli ve Muğla’nın
ortasında bulunmasının avantajlarıyla güneye yerleşmek
isteyenler için önemli artılarıyla 5 yıldızlı bir proje olarak
hayata geçirildi. Yerden ısıtma ve fan-coil ile soğutma
sistemi sağlanan projede 46 adet Baymak BHMM70
Monoblock invertör, beş adet BHMM90 Monoblock
invertör ısı pompası tercih edildi.

3

HİRAZEN VİLLALARI - KOCAELİ

VİLLA PROJESİNDE
BİREYSEL SİSTEMLER
Kocaeli, Başiskele’de hayata geçirilen ve her bir
ayrıntısında lüksü, doğallığı ve konforu buluşturan Villa
Hirazen, 32 adet özel villa, 20 adet ikiz villa ve kendinizi
özel hissedeceğiniz çeşitli sosyal alanlardan oluşuyor.
Bahçeler, peyzaj düzenlemeleri, özel havuzlu villalarıyla
lüks konfor ve doğayı birarada sunuyor. Kocaeli’nde
örneği nadir bulunan bu özel projede bireysel sistemleri
olarak Baymak yoğuşmalı kombiler tercih edildi.
Eylül - Ekim 2018
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DUYGUSAL
ZEKAMIZ ile Tanışalım
O kadar zeki bulmadığımız, bizim gibi diplomaları olmayan veya yeterince
güçlü etiketi olmayan insanların başardıklarını görünce ayrıca üzülür, kızar
hatta çökeriz. O zaman sizi “Duygusal Zeka” ile tanıştırma zamanı geldi.

DUYGUSAL
ZEKA
DILEK YILMAZ

“Ne yaparsam yapayım
istediğim başarıyı
yakalayamıyorum”, “Bizim
çocuğa her olanağı sunduk
bir türlü başarılı olamadı”,
“Parlak ve gelecek vaat eden
bir eğitim aldım ama hala
istediğim gibi ilerleyemedim”,
“Bir sürü yeteneğim var ama öne
çıkartamıyorum.”
Kim bilir, bunlar ve benzeri ne
kadar çok cümleyi ya söylemiş
ya da duymuşuzdur. Her zaman
daha fazla bilgi öğrenmek,
deneyim yaşamak, daha zeki
olmak, daha çok eğitim almak
bizi gitmek istediğimiz yere
götüremiyor. Yeteneklerimizi
en üst seviyede kullanmak; bir
hedef belirleyip ona ulaşmak; zor
durumların üstesinden gelmek,
yolumuza çıkan engelleri çok rahat
aşabilmek isteriz. Üstelik aslında o
kadar da zeki bulmadığımız, bizim
gibi diplomaları olmayan veya
yeterince güçlü etiketi olmayan
insanların başardıklarını görünce
ayrıca üzülür, kızar hatta çökeriz.
O zaman sizi “Duygusal Zeka” ile
tanıştırma zamanı geldi.
NASIL KULLANILACAĞINI
BİLMEK
Mutlaka biliyorsunuzdur,
kulağınıza çalınmıştır bir yerlerden.
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Kendisi “bizi varolan gücümüzün
çok ötesine götürebilecek bir
özel aygıt gibidir” ancak nasıl
kullanacağımızı bilmediğimiz
için evin bir kenarına tıkıştırılmış,
atıl duran gıcır gıcır eşyalarımıza
benzer. Oysa bu aygıtın
tam olarak hayatımızdaki
kolaylaştırıcılığını keşfetmek nasıl
olurdu? Kendimizi, duygularımızı
ve kim olduğumuzu gerçekten
ve dürüstçe anlamaya zaman
ve enerji harcamak her gün
hayatımıza yepyeni yaratımlar
olarak gelecektir.
“Duygusal zeka” hem
kendimizin hem başka insanların
duygularını anlama ve tanıma
sayesinde davranışlarımızı kontrol
etmemizi, ilişkilerimizi yönetmemizi
sağlar. Peki adı üstünde bu
duygusal zekanın “duygu” kısmı
ile biraz uğraşalım. Kadın ağlar,
çok duygusaldır. Erkek saklar,
duyguların varlığı zayıflıktır.
Hele iş yerinde işe duygular hiç
karıştırılmaz, ciddi ve mantıklı
olunur. Yine yanılıyoruz. Ben
söylemiyorum, bilim söylüyor.
Nasıl mı? Gün içinde beş
duyumuzun her biri tarafından
ayrı ayrı veriler toplanıp elektrik
sinyalleri şeklinde omuriliğimizin
üst kısmından beynimize doğru yol
alır. Hedef rasyonel bir davranış

geliştirmektir. Hücreden
hücreye aktarılan veriler
olmazsa olmaz durak
olan limbik sisteme
uğramadan mantıklı
düşünme ve davranma
sonucuna bir arpa boyu
yol alamaz.
DUYGULARIN
ÜRETİLDİĞİ YER
Peki neresidir
bu limbik sistem?
Duyguların üretildiği yer.
Yani bir olay karşısında
ilk sırada mutlaka
duygusal tepkilerimiz
oluşur. İster belli edelim ister
etmeyelim! İşte duygularımızın
üretildiği ve ilk tepkimizi
oluşturmamızı sağlayan limbik
sistemle, rasyonel düşünmenin
gerçekleştiği “Rasyonel Düşünme”
bölgesi duygusal zekamıza
fiziksel kaynaklık eden beyin
bölümlerimizdir.
ÖZGÜR VE ESNEK
BİR YAPISI VAR
Peki zeka kısmına da bir
bakalım mı? Uzun yıllar IQ
testinden anladığımız şey çok az
insanın zeki olduğu geri kalanların
ise ortalama olduğu üzerineydi.
Bizi bilimsel ölçümlere göre
akıllı olarak tanımlayan parçadır
doğru. Bilişsel zekamız (IQ) bize
doğuştan gelir, esnemez. Yani
yeni bir bilgi edindiğimiz zaman
bu bizi daha zeki yapmıyor
fakat daha donanımlı yapıyor.
Duygusal zekamızın (EQ de
denir) bilişsel zekamız (IQ)
gibi bir yapısı yoktur. Öyle pek
ölçümlere gelmez. Özgür, esnek
bir yapısı vardır. Zeki olmak
tanımı duygusal zekanın varlığı ve
işlevi ortaya konduğundan beri
çok değişmiştir. Zaten yüksek
zeka sahibi insanların zamanın

sadece yüzde 20’sinde ortalama
zekalı insanlardan daha başarılı
olmaları, buna karşılık ortalama
zekaya sahip insanların yüksek
zekalıdan zamanın yüzde 70’inde
başarılı olmaları duygusal zekanın
varlığının kanıtı oldu. Aslında tam
da birbirini tamamlayan modüler
parçalardır bilişsel ve duygusal
zeka.
Elbette onları tamamlayan
çok önemli bir parçamız daha
vardır. Kişiliğimiz ! Biz henüz çok
küçükken oluşmaya başlar, kim
olduğunuzu anlatan bir kimlik
kartı gibidir. Tüm resmi görmek ve
üzerinde çalışmak için bu üç farklı
bileşenimize ihtiyacımız var.
Öyleyse yaşadığımız
sürece geliştirmeye devam
edebileceğimiz EQ sayesinde
ve ona eşlik eden eşsiz bilişsel
zekamız ve benzersiz kişiliğimizle
bulunduğumuz yerden yüksek
sıçramalar gerçekleştirmek
elimizde. Hayata dair sahici olan
tüm hedeflerimizi ve hayallerimizi
bizi daima desteklemeye hazır
duygusal zekamızın varlığını
keşfe çıkalım. Bir daha ki
yazımızda adım adım duygusal
zekamızın gelişimini sağlayacak
destekleyicilerimizle tanışıyor
olacağız.

Duygusal Zeka,
bizi varolan
gücümüzün
çok ötesine
götürebilecek
özel bir aygıt
gibidir.
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HABER - DEPARTMANLARIMIZ

KUSURSUZ LOJISTIK
Baymak sadece bu yılın ilk yedi ayında 6 bin 811 kargo ve bin 746 kamyon
teslimatı gerçekleştirdi. Bu üstün başarının gerçekleşmesini sağlayan
“Sipariş Yönetimi ve Lojistik Departmanı”, bugün Baymak’ın, müşterilerine
sunduğu yüksek hizmet seviyesinin başlangıç noktası haline gelmiş durumda.
Günümüzde “tedarik zinciri
yönetimini” etkileyen en önemli
faktör, artan rekabet koşullarında
değişen müşteri taleplerine hızlı
cevap verebilmek. Müşteriler, talep
ettikleri ürün ya da hizmete yüksek
hizmet seviyesinde ulaşmak
istiyor. Dolayısıyla siparişin
alınması ve dağıtım süreci bir
işletme için hayati önem taşıyor.
Geçmişte Baymak’ın bayileri
ve servislerinin yakındığı temel
sorunlardan biri, işte bu konuydu,
yani sipariş teslimlerinde yaşanan
gecikmelerdi. Ama BDR Thermea
satın alması sonrasında değişen
birçok kritik iş süreçten biri de
sipariş yönetiminin kusursuz bir
işleyişe kavuşturulması oldu.
İlk günden itibaren Baymak bu
konuya ciddi önem verdi ve yatırım
yaptı. Sipariş portalı “BBOS”un
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hayata geçirilmesi, altı farklı
lokasyonda bölge depolarının
açılması, İstanbul şehir içi dağıtım
operasyonundaki yenilikler ve SAP
sistemine geçiş bu yatırımların
sadece bazıları… Bu yatırımların
sonuçları gerçekten çok çarpıcı.
Örneğin altı bölge deposunun
açılmasıyla Baymak, bayilerine
daha yakın konumlanmış oldu. Bu
da hem teslimat süresini kısalttı
hem de taşıma maliyetlerini azalttı.
SAP sistemine geçiş ise süreçlerin
tamamen entegre hale gelmesiyle
izlenebilirlik, raporlama ve
planlama yeteneğini üst seviyeye
çıkardı.
İşte tüm bu operasyonun
arkasında “Sipariş Yönetimi ve
Lojistik Departmanı” bulunuyor.
“Sipariş Yönetimi ve Lojistik”,
Baymak içinde tüm Türkiye bayi

“Sipariş Yönetimi ve Lojistik” dokuz kişilik ekibiyle bayi ve
bayi dışı kanal siparişlerinin alınması, dağıtımının doğru zaman
ve koşullarda yapılmasından sorumlu olan departman.
ve bayi dışı kanal siparişlerinin
alınması, dağıtımının doğru zaman
ve koşullarda yapılmasından
sorumlu olan departman.
Toplam dokuz kişilik ekibiyle tüm
Türkiye’deki sipariş yönetimi ve
dağıtım operasyonlarını yönetiyor.
Ve bu ekip bugün Baymak’ın,
müşterilerine sunduğu yüksek
hizmet seviyesinin başlangıç
noktası haline gelmiş durumda.
BBOS’den tamamen dijital ortamda
alınan siparişlerin, Baymak bayi ve
müşterilerine en kısa zamanda ve
en uygun koşullarda gönderilmesi
için çalışan ve müşteri hizmet
seviyesini en yüksekte tutmayı
hedef edinen bu ekip, satış
kadrosu, risk yönetimi ve üretim ile
organize bir şekilde çalışıyor. Bu
sayede Sipariş Yönetimi ve Lojistik
departmanı 2018’in ilk yedi ayında
ulaşılması zor bir rekora imza attı.
Departman şehir içinde bin 551,
şehir dışında 5 bin 260 kargo
ile bin 746 kamyon teslimatını
başarıyla gerçekleştirdi.

BBOS’den tamamen dijital ortamda alınan siparişlerin, Baymak bayi ve
müşterilerine en kısa zamanda ve en uygun koşullarda gönderilmesi için
çalışan ve müşteri hizmet seviyesini en yüksekte tutmayı hedef edinen bu ekip,
satış kadrosu, risk yönetimi ve üretim ile organize bir şekilde çalışıyor.

YILDIZ EKİBİ TANIYALIM
l Hülya Ermert
Sipariş Yönetimi ve Lojistik
Bölümü’nde 2014’ten beri yöneticilik
yapan ve tüm Türkiye’deki sipariş
yönetimi ve dağıtımı sürecinden
sorumlu olan Ermert, 2003’ten beri
Baymak Ailesi’nin üyesi.
l Soner Uçar
2009’dan beri Baymaklı olan
Uçar’ın çağrı merkezinde başlayan
Baymak serüveni 2011’de Sipariş
Yönetimi ve Lojistik Bölümüne geçiş
yapmasıyla devam etti. “Al-sat”
sürecinin yönetiminden sorumlu
olan Uçar, 2017’den beri departman
şefliği görevini yürütüyor.

l Eyüp İlter
Departmanın en eski üyelerinden.
13 yıldır Sipariş Yönetimi’nde görev
yapıyor. Doğu ve Güneydoğu
Anadolu ile İstanbul Anadolu
Yakası’ndan sorumlu.
l Melek Duman
Karadeniz ve Güney Marmara
bölgelerinden sorumlu olan Duman,
12 yıldır Baymaklı.
l Elif Ecercan
Sipariş Yönetimi’nde bayi dışı kanal
sorumlusu olarak görev yapıyor.
l Kezban İlkadlı
Henüz birinci yılını tamamlayan
İlkadlı, İç Anadolu, İstanbul Avrupa

Yakası ve Trakya bölgelerinden
sorumlu.
l Okan Ökmen
Ege ve Akdeniz bölge sorumlusu
Ökmen, departmanın yeni
üyelerinden.
l Serap Demirci
Bölümün en yeni üyesi. Henüz üç
aydır Baymaklı. Al-sat süreçlerinin
yönetimi konusunda Soner Uçar ile
birlikte çalışıyor.
l Zafer Kızıltaş
Depo operasyon sorumlusu olarak
görev yapan Kızıltaş, nakliye ve
depo operasyonlarının denetimi
görevini yürütüyor.

Eylül - Ekim 2018

45

İÇİNİ AÇTIK - MAGNUS

DEVLER LIGI
Kazan aleminin kuşkusuz en gösterişli ve yüksek teknoloji
cihazı Magnus. Ve tabii ki Baymak’ın en güçlüsü. Magnus’u Baymak
Ürün Müdürü Şahin Özkan’ın rehberliğinde inceliyoruz.

Baymak Ürün
Müdürü Şahin
Özkan, Magnus ile
ilgili beklentilerinin
hayli yüksek
olduğunu
anlatarak “2019’un
Magnus’un yılı
olacağını” söylüyor.

46

Eylül - Ekim 2018

Baymak’ın İstanbul,
Tepeören’deki merkezinin girişinde
yer alan showroom’a gezdiğinizde,
kombisinden kazanına
hidroforundan boylerine hatta
güneş panellerine onlarca cihaz
arasında garanti veriyoruz tek bir
cihazın önünde hepsinden fazla
zaman geçirmek isteyeceksiniz.
Onun adı Magnus. Daha önce
hiç karşılaşmadıysanız, şöyle tarif
edelim; yolda arkası şeffaf bir
Audi Quattro görmeye benziyor.
Yoğuşma teknolojisi ile yüksek

verim, kompact boyutları ve
ağırlığına karşın kolayca hareket
edebilecek kadar çevik… Magnus
kesinlikle kazan dünyasının
en gösterişli cihazı ve tabii ki
Baymak’ın geniş ürün ailesinin
kuşkusuz en güçlü üyesi.
Hollanda teknolojili bir yer tipi
yoğuşmalı kazan olan Magnuslar
Baymak’ın ürün portföyüne Mart
2014’te katıldı. Geçen zamanda
ağırlık merkezi sistem kaskad
yapılan büyük konut projeleri
olmak üzere devlet kurumları,
kampüs binaları, gaz dönüşüm
istasyonlarının kazan daireleri ve
öğrenci yurtlarını içeren onlarca
farklı projede Magnuslar tercih
edildi.
Magnus’un avantajı gücünden
geliyor. Zira 285 kw’den başlayıp
1.300 kw’ye kadar giden tam
12 farklı modeliyle büyük çaplı
ve ısı ihtiyacının yüksek olduğu
her projede yüksek verim ve
tasarruf sağlıyor. Bu sayede hem
alandan tasarruf ediliyor hem de
maliyetler aşağı çekiliyor. Üstelik
diğer kazanlara göre düşük baca
gazı sıcaklığıyla yüksek emisyon
değerleri üretiyor ve yüksek
verimlilik (yüzde 109,6) sağlıyor.
Magnus bu gücüne rağmen
hayli şık tasarımlı ve kompakt
bir ürün. 72 cm genişliğiyle ve
altındaki dört adet döner, oynar
başlıklı tekerleğiyle her yere
girebiliyor ve sığabiliyor. Baymak
Ürün Müdürü Şahin Özkan,
Magnus ile ilgili beklentilerinin
hayli yüksek olduğunu anlatarak
2019’un Magnus’un yılı olacağını
söylüyor.

BENI ALAN KAZANIR
Magnus’un standart çalışma
basıncının 7 bar olması sayesinde
yüksek katlı yapılarda ilave bir eşanjör
uygulamasına gerek kalmadan direkt
olarak uygulanması mümkündür.
Ayrıca kazan kendinden geri akım
klapeli olup baca uygulamalarında
fiyat avantajı sağlamakta ve sektörde
rakiplerine göre önemli ölçüde fark
yaratmaktadır.

ÇOK
SESSIZIM

İHTIYACINIZ KADAR ISITIRIM
Magnus’ların en can alıcı özelliklerinden biri
her zaman kazanın maksimumda değil ihtiyaca
bağlı olarak çalışabilmesidir. Yani yeterli ısıtmayı ve
istenen değeri sağladığında, eğer kullanılan sistem
kaskad ise kazanlar kendi içerisinde modülasyon
yaparak tek tek devreden çıkar ve tasarruf
yapmaya başlar. Böylece gereğinden fazla ısının
üretilmemesini sağlıyor. Tekli sistemlerde de kendi
içinde 1’e 5 oranında modülasyon yapılabiliyor. Bu
şekilde klasik kazan sistemlerine göre minimum
yüzde 20 tasarruf sağlanabiliyor.

Kazan dairelerindeki
en büyük sıkıntı yüksek
ses problemidir ki
bazı durumlarda
binanın ilk iki katı
kazanın çalışma sesini
duyabilir. Magnus
ise bulabileceğiniz
en sessiz kazan.
Öyle ki 61 desibelin
altında çalışıyor. Bu
bir kazan dairesi için
gayet ideal bir düzey.
Hatta kazan altındaki
kendine montajlı
tekerlekleri sayesinde
de titreşimi absorbe
edebilmektedir.

ÇOK ÇEŞIDIM VAR

Kuşkusuz Magnus premix brülörlü yoğuşmalı kazanlar,
model ve kapasite açısından Baymak’ın en geniş ürün
ailelerinden biri. Öncelikle Magnuslar kasa ve gövde olarak
ikiye ayrılıyor. “Magnus I” modeli 285 ile 650 kw arasında altı
model, “Magnus II” ise iki kazanın birbirine entegre edilmesiyle
oluşuyor ve 570 ile 1300 kw arasında yine altı modele sahip.
Yani Magnus Ailesi toplam 12 farklı kapasiteden oluşuyor.
Ayrıca ihtiyaca göre 15 adede kadar bir sistem üzerinde
kaskad yapılarak kapasiteler genişletilebiliyor. Böylece bir
adedin kapasitelerinin yetmediği yerlerde kaskad sistemler
oluşturularak ihtiyaçlara kolaylıkla cevap verebiliyor.

Eylül - Ekim 2018

47

İÇİNİ AÇTIK - MAGNUS

HER YERDEN GEÇERIM,
HER YERE SIĞARIM

Magnus gayet şık tasarımlı bir kazan. Ebatları itibarıyla 72 cm
genişliğe sahip ve altında dört adet döner, oynar başlıklı tekerlek
var. Rakiplerine göre bu tasarımın en önemli avantajı, her türlü dar
alandan geçme kolaylığı sağlaması. Bu sayede dar koridorlarda,
dönemeçlerde kolaylıkla geçiş olanağı sağlıyor ki bu gerçekten basit
ama çok kullanışlı olabilen bir özellik. Zira bu özellik Magnus’un
taşınması ve kurulumunu çok kolaylaştırıyor. Kazan dairlerinde az
yer kaplıyor. Diğer taraftan kompakt tasarımı olması sayesinde alan
tasarrufu sağlıyor. Bu çok önemli çünkü metrekareler artık daha
değerli ve kazan dairelerine artık o kadar büyük alanlar ayrılmak
istenmiyor. İşte Magnus küçük kazan dairelerini mümkün kılıyor.

TASARRUF
BENDEN SORULUR
Normal yer tipi çelik kazanlarda
baca gazı sıcaklığı 190 – 210
derecedir. Premix brülör
teknolojisine sahip yoğuşmalı
kazan Magnus bu baca gazı
sıcaklığından istifade ederek
tasarruf sağlıyor. Magnus tesisattan
gelen dönüş suyunu baca gazının
sıcaklığından yararlanarak ön
ısıtma yapar. Böylece baca gazı
içindeki gizli ısı diye tabir edilen
sıcaklık geri kazanılır. Bu sayede
baca gazı sıcaklığı 80 derecenin
altına düşüyor ve yakıttan tasarruf
sağlanıyor.
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KUTU GIBIYIM
Magnus aslında paket bir
ürün. Premix eşanjör grubu,
yanmayı sağlayan fiber kaplı
paslanmaz çelik brülör grubu,
gaz valfi grubu, modülasyonlu fan
ve bu sistemin tüm otomasyonunu
ve emniyetini sağlayan kontrol
panosuyla set olarak sunuluyor.
Altında yoğuşma tavası var
ki yoğuşan suyun burada
toplanarak yoğuşma sifonuyla
nötrolizasyon kaplarıyla giderlere
irtibatlandırılması sağlanıyor.
Ayrıca açılabilen servis kapağı
sayesinde Magnus yoğuşmalı
kazanların periyodik bakımlarında
uzman teknik ekipler kazanın
bakımını, temizliğini çok rahatlıkla
yapabiliyor.

baymak.com.tr

SU
ÇOK GÜZEL
GELSENE!
Baymak Aqua Prismatic Jet,
çift ısıtıcı teknolojisi sayesinde
suyu çok daha hızlı ısıtarak
zamandan tasarruf sağlar,
banyo keyfinizi ikiye katlar.

2 adet x 2kW ısıtıcı
kullanabilme imkanı*
Akıllı programlanabilme * *
Donma koruması * **
4 farklı kapasite * ***

*İster tek, ister çift ısıtıcı kullanabilme imkanı sağlar. **Evden çıkarken ayarlayın, döndüğünüzde sıcak suyunuz hazır olsun.
***Cihaz içindeki su sıcaklığı 5 °C’nin altına düştüğünde cihaz devreye girerek kendini donmaya karşı korur.
****50, 65, 80 ve 100 litrelik 4 farklı kapasite seçeneğinden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.
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BAYİLERİMİZ - CUMALI MÜHENDİSLİK

Genç yaşta
AYDIN’IN HAKIMI
Yedi yıllık Baymaklı Cumalı Mühendislik, Aydın ve Nazilli’de bulunan iki
şubesiyle birlikte 2017’de 400’e yakın kombi, 200’ün üzerinde klima satışı
gerçekleştirdi ve toplamda yaklaşık 3 milyon liralık bir ciro üretti. Cumalı
Mühendislik hikayesi, kaliteden ve üst düzey hizmet anlayışından asla ödün
vermeden, doğru hamlelerle nasıl başarılı olunacağını çok iyi anlatıyor.
Cumalı Mühendislik efeler diyarı
Aydın’da biri merkez ve diğeri de
Nazilli ilçesinde olmak üzere iki
şubesiyle birlikte yaklaşık sekiz yıldır
Baymak Ailesi’nin bir üyesi olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. Cumalı
Mühendislik’in kurucusu Makine
Mühendisi Bora Cumalıoğlu ise
iklimlendirme sektöründe genç
yaşına rağmen daha şimdiden 10
yıllık bir tecrübeye sahip. Cumalıoğlu,
ticaret hayatında olduğu gibi
sektörde de ilkeli duruşu, yenilikçi
ve değişimden yana tutumuyla tam
anlamıyla bir Baymak’lı. Kaliteden
ve üst düzey hizmet anlayışından
asla ödün vermiyor. Baymak ile
buluşmasını sağlayanın da işte bu
anlayış olduğunu söylüyor.

Cumalı Mühendislik’in kurucusu Makine Mühendisi
Bora Cumalıoğlu ise iklimlendirme sektöründe genç yaşına rağmen daha
şimdiden 10 yıllık bir tecrübeye sahip.
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l İklimlendirme sektörüne
girmeye nasıl karar verdiniz?
Aslına bakarsanız üniversiteden
mezun olduğumda iklimlendirme
sektöründe çalışmak gibi bir
düşüncem hep vardı. Ancak
o dönemde Aydın’da şartlar
buna müsait değildi. O nedenle
üniversiteden mezun olduktan sonra
babamın yanında iş hayatına atıldım.
Babam, Aydın’da oto elektrik ve
yedek parça toptancısı olarak faaliyet
gösteren bir firmanın sahibiydi.
2008’e kadar birlikte çalıştık. O
tarihte Aydın’a doğalgaz geleceğiyle

Her sektörde olduğu gibi iklimlendirme de
teknolojik gelişmelerden her geçen gün payına
düşeni alıyor. Dolayısıyla bu sektörün ileriye
dönük olarak sürekli kendini yenilemesi gerekiyor.
ilgili haberler duyulmaya başladı.
Ben de hemen doğalgaz yetki
belgemi aldım ve bu alanda faaliyet
gösteren şirketlerle bayilik için
görüşmelere başladım. O dönemde
işin açıkçası en çok ilgilenen şirket
Baymak olmuştu. Ne var ki Aydın’a
doğalgazın gelmesiyle ilgili süreç
epey uzadı. Bu nedenle işi kurmayı
bir süre ertelemek zorunda kaldık.
Nihayet 2011’de Aydın’a doğalgazın
gelmesiyle firmamızı kurduk ve o
dönemde sektörde söz sahibi olan
bir şirketle bayilik anlaşmamızı yaptık.
l Yani sektöre ilk olarak başka
bir firmanın bayisi olarak mı adım
attınız?
Evet, 2011’de bir an önce faaliyet
gösterme telaşıyla kapımızı ilk çalan
şirketle bayilik anlaşması yaptık.
Fakat yanlış bir karar verdiğimizi kısa
sürede anladık.
l Yanlış giden neydi?
Ürün gamı konusunda büyük
problemler yaşadık. Dolayısıyla
müşterilerimizin taleplerini
karşılayamadık. Daha sonra fiyat
politikası, servis ağı ve müşteri
memnuniyeti açısından da çok
fazla sorun yaşayınca çalışma
prensiplerimize uymadığını, ileriye
dönük yatırımlarımızı olumsuz
etkileyeceğini düşünerek altı ayın
sonunda bu şirketle yollarımızı
ayırdık.
l Peki Baymak hikayesi nasıl
başladı?
2008’deki bayilik arayışımızda
gerçekten en çok ilgilenen şirket

Baymak olmuştu. Daha önce
çalıştığımız şirketle yollarımızı
ayırdığımızda ise ilk yaptığımız iş
Baymak ile görüşmek oldu. Çünkü
sektördeki kısa süreli tecrübemize
rağmen ihtiyaçlarımıza karşılık
verebilecek, ilkeli, kaliteli tek şirketin
Baymak olduğuna karar verdik.
Kendilerini aradığımızda bizi hemen
hatırladılar ve işlemlere başladık.
En nihayetinde 2012 yılının hemen
başında bu kez Baymak bayisi olarak
tekrar yola çıktık.
l Bu yedi sene nasıl geçti?
Kesinlikle mübalağa yapmıyorum,
kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
2012’de bayi olduktan çok kısa
bir süre sonra Baymak’ta büyük
bir dönüşüm yaşandı. Bu süreci
hem deneyimledik hem de buna
şahit olduk. Öncelikle teknoloji
açısından büyük değişimler yaşandı.
Fiyat politikasında olumlu yönde
değişikliğe gidildi. Bu da mevcut
satışlarımızı oldukça artırdı. Daha
sonra satış sonrası hizmetler ve
servis ağı gibi konularda devrim
niteliğinde hizmetler ortaya çıktı.
Zaten ilerleyen süreçte Baymak hem
ürünleri hem de servis ağı ile müşteri
memnuniyeti alanında sektörde öncü
ve örnek gösterilecek bir noktaya
geldi.
Diğer taraftan yedi senelik
yolculuğumuz çok olumlu geçti.
Baymak bizi her konuda destekledi.
Stok noktasında hiçbir zaman
problem yaşamadık ve neredeyse
hiç yoğuşmasız kombi satmadık.
Rakiplerimizin aksine müşterilerimizi
her zaman en kaliteli ürüne ve en
Eylül - Ekim 2018
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dönemde Baymak yöneticilerinden
birinin ricasıyla burada bir
müşterimize hizmet götürmüştük.
Daha sonra aynen Aydın’da olduğu
gibi bu müşterimiz bizi bir başka
kişiye, o da yine bir başkasına
tavsiye etti. Bir süre sonra buradaki
talebe Aydın’dan yetişemez duruma
geldik ve Nazilli’ye bir şube açmaya
karar verdik. O günden bu zamana
Aydın merkezde olduğu gibi
Nazilli’de de faaliyetlerimizi eksiksiz
bir şekilde yürütüyoruz.

Bora Cumalıoğlu,
kontrollü büyümeden
yana olduklarını
söylüyor. “Hep
söylediğim gibi hakkını
veremeyeceğimiz işi
asla yapma taraftarı
değiliz” diyor ve
ekliyor: “Ama tabii
ki her şirket gibi etki
alanımızı genişletmek
ve büyümek isteriz.
Doğalgaz Aydın’ın diğer
ilçelerine de geldikçe
şubeleşmeye gitmek
gibi bir düşüncemiz
elbette var.”

kaliteli tesisata yönlendirdik. Zamanla
özellikle faturalarına yansıyan
rakamlarla ne kadar haklı olduğumuzu
da gördüler. Yaptığımız her işten
yeni insanlar, yeni referanslar
edindik. Yine o dönemde Baymak’ın
ürün garantisi ve fiyat politikası ile
satışlarımızı oldukça artırdık. Yani
tabiri yerindeyse piyasa, Baymak’ın
da azımsanmayacak desteğiyle bizi
büyümeye zorladı ve bu sürecin
sonunda Aydın’a 45 km uzağımızdaki
Nazilli ilçemize Cumalı Mühendislik
olarak ikinci şubemizi açtık.
l Nazilli’ye bir şube açma
ihtiyacı nasıl doğdu ve neden
Nazilli’yi seçtiniz?
Nazilli’deki şubemizi Baymak ile
yaptığımız bayilik anlaşmasından
hemen bir yıl sonra, 2013’te açtık.
Dediğim gibi Nazilli, Aydın’a 45
km uzaklıkta bulunan ancak kendi
mevcut dinamikleri ile büyük ve
önemli bir ilçe.
Nazilli’ye doğalgaz neredeyse
Aydın ile eş zamanlı geldi. O
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l Şu anda kaç kişilik bir
ekibiniz var?
Aydın ve Nazilli’deki şubemizle
birlikte 25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.
Bunun altısını yönetim kadromuz
oluşturuyor. Talep tahmin edileceği
üzere sezona göre değişiklik
gösteriyor. Yaz ve kış sezonunun
durumuna göre zaman zaman talebe
yetişmekte güçlük çekeceğimizi
fark ettiğimizde hemen kadromuzu
destekleyecek tedbirler alıyoruz.
l 2018’in yarısından fazlasını
geride bıraktık. Yılsonu hedeflerini
yakalayabilecek misiniz?
Öncelikle geçen senenin
rakamları üzerinden konuşacak
olursak, 2017 gerçekten çok verimli
geçti. Belirlediğimiz tüm hedefleri
tutturduk ve beklentilerimizin
üzerinde rakamlarla 2017’yi geride
bıraktık. Bu süreçte Nazilli’de
bulunan şubemizle birlikte 400’e
yakın kombi, 200’ün üzerinde klima
satışı gerçekleştirdik ve toplamda
yaklaşık 3 milyon liralık bir ciro
ürettik.
2018’e gelince, dediğiniz gibi
yarısından fazlasını tamamladığımız
bu yılda da ilk yarı için hedeflerimizi
tutturduğumuzu söyleyebiliriz. Şu
ana kadar 1,5 milyon liraya yakın bir
ciroyla yolumuza devam ediyoruz.
l 2018’in diğer yarısı için
öngörünüz ne? 2017’deki cironuzu
aşabileceğinizi düşünüyor
musunuz?

Sektörümüze ve markamıza
güveniyorum. Olumsuz bir senaryo
görmüyorum. Dolayısıyla 2018’in
diğer yarısı için de umutluyum ve
inanıyorum ki 2017’de yakalamış
olduğumuz başarının üstüne biraz
daha koyarak bu yılı da geride
bırakacağız.
l Bu noktada Baymak bu
değişim ve yenilenme ihtiyacına
cevap verebiliyor mu?
Kesinlikle veriyor. Zaten bence
Baymak değişim ve yenilenme
ihtiyacına sektörde en hızlı cevap
veren ve adapte olan firma. Özellikle
teknolojik altyapısıyla rakiplerine
göre çok önemli bir rekabet avantajı
sağlıyor. “Önce rakiplerimiz yapsın,
sonra biz de yaparız” dediklerine
henüz şahit olmadım. Her zaman
önden gidiyoruz diyebilirim. Hatta
bazen bizleri bile şaşırtan hamlelerle
karşı karşıya kalıyoruz.
Örneğin Baymak, üç yıl önce
“yoğuşmasız kombiyi pazardan
kaldıracağım” dediğinde işin
açıkçası şaşırmış, “neden elimizdeki
üründen vazgeçiyoruz” diye
sormuştum. O dönem müşteri
memnuniyetini ön plana koyan bir
cevap almıştım. Baymak “müşterinin
daha kaliteli ve daha tasarruflu bir
ürüne sahip olmasının elimizdeki
ürün çeşidinden daha önemli
olduğunu” söylemişti. Bugün hiçbir
mağazamızda yoğuşmasız kombi
göremezsiniz.
l Sizin de söylediğiniz gibi
değişim ve dönüşüm her sektörde,
her alanda yaşanıyor. Bu noktada
Türkiye’de sizin sektörünüzü de
yakından ilgilendiren bir süreç
yaşanıyor; kentsel dönüşüm.
Aydın’da kentsel dönüşüm hangi
durumda ve siz büyük projelerde
yer alabiliyor musunuz?
Aslına bakarsanız kentsel
dönüşüm tüm Türkiye’de olduğu
gibi Aydın’da da çok yavaş
ilerliyor. Ancak Aydın’da kentsel
dönüşümden ziyade yeni yatırım

NEDEN FARKLIYIZ?
l Bir bayi olarak
baktığınızda Baymak’ı
rakiplerinden ayıran temel
nitelikler nelerdir?
Tabii ki müşteri
memnuniyeti. Yaklaşık
yedi yıllık Baymak bayisi
olarak şunu söyleyebilirim ki
bugüne kadar bu kapıdan
mutsuz, şikayeti olan bir
müşteri içeriye girmedi.
Tabii bu kolay birşey değil.
Bunu sağlamak için ürün,
tesisat, hizmet ve servis
kalitesi hepsi birarada
olmak zorunda. Altyapısı
üst düzey teknolojiye
dayalı ürünler, yine en

kaliteli malzemelerden
oluşan tesisatlar Baymak’ın
farkını ortaya koyan diğer
unsurlar. Ayrıca Türkiye’de
Baymak’ınkinden daha fazla
ürün gamına sahip bir şirket
olduğunu sanmıyorum.
Dolayısıyla Baymak’ın
elinde bulunan tüm ürün
gamı ile kombi ve panel
radyatörlerimiz, klimalarımız,
elektrikli termosifonlarımız,
katı yakıtlı kazanlarımız,
hidroforlarımız, güneş
enerji sistemlerimiz, ısı
pompalarımızla çok geniş
bir yelpazede büyük bir
pazara hizmet veriyoruz.

bölgelerine, yeni binalar yapılıyor. Bu
projelerde tabii ki yerimizi alıyoruz.
Ancak seçici davranıyoruz. Daha
çok prestijli projeleri tercih ediyoruz.
Söylediğim gibi Baymak olarak
kaliteli ürünü, kaliteli hizmet ve üst
düzey malzemeyle sunuyoruz.
Hiçbir zaman standart ve altında bir
iş yapmıyoruz. “Bu adamın parası
bu kadar. Ona da o kadarlık bir iş
yapalım” gibi bir anlayışımız hiçbir
zaman olmadı ve asla da olmayacak.
O nedenle büyük, prestijli projeler
tercih ediyoruz. Baymak’ın çok
sevdiğim bir yaklaşımı var: “En ucuz
değiliz ve asla en ucuz olmanın
peşinde değiliz. Biz fiyat-performans
ve üstün hizmet alanında en uygun
olmaya çalışıyoruz”. İşte bizim
felsefemiz de kesinlikle bu.
Eylül - Ekim 2018
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GEZI - AYDIN

Efeler Diyarı AYDIN
Aydın kuşkusuz Kuşadası, Didim gibi tatil cennetleriyle ön planda.
Ama kentin ruhunu keşfetmek için kentin merkezine inmelisiniz.

Yörük Ali Efe,
Aydın’ın medarı
iftiharı ve efelerin
efesi. Kentin tam
merkezinde elinde
tüfeğiyle büyük bir
heykeli var.

Bu sayımızdaki durağımız
bayiimiz Cumalı Mühendislik
Doğalgaz vesilesiyle “Efeler Diyarı”
Aydın. Kentin bu lakabı almasında,
Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet
Efe, Kozalaklı Mehmet Efe, Sökeli
Ali Efe gibi yiğitlerin etkisi büyük...
Özellikle Yörük Ali Efe’nin, Kurtuluş
Savaşı mücadelesindeki katkıları
hayati önemdedir. Sayısız Yunan
karakolunu basılması, Yunanlıları
Denizli-Aydın hattında aylarca
oyalaması, Milli Aydın Alayı’nın
kurulmasında önemli katkıları
olan Yörük Ali Efe’nin adına
onlarca ‘türkü yakılması’ da bu
nedendendir.
Kuşadası, Didim ve Söke gibi
ilçelerinin Ege Denizi’ne kıyısı
olması nedeniyle turizmin ön plana
çıktığı Aydın, Buharkent ilçesindeki
termal kaynakları, Bozdoğan
ilçesindeki Madran su kaynağı,
tüm sokakların aynı meydana
çıktığı Atça ilçesi ve Bafa Gölü
gibi özel noktalarla dolu bir kent.
Yüzyıllar boyu birçok medeniyete
kucak açtığı için, sınırları içinde
çok fazla antik kent bulunuyor ve
termal otel, plaj, doğal kaynak
alanlarıyla ziyaretçilerine oldukça
zengin bir tatil sunuyor.
EŞSİZ GÜZELLİKTEKİ
BAFA GÖLÜ
Kent merkezinde yer alan
Adnan Menderes Caddesi
üzerindeki çay bahçesi ve
kafeteryalarda hoş zaman
geçirebilirsiniz. Ayrıca cadde
üzerindeki sokaklarda kurulu
tezgahlarda, el sanatları ürünleri
satın alabilirsiniz. Topyatağı
sırtlarına doğru ilerlerseniz,
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Bafa Gölü,
kuşların göç yolu
üzerinde olması
ve civarındaki
kayalıkların
tırmanışa elverişli
olması nedeniyle
mutlaka
görülmeli.

kentin bu kesimindeki parke taş
döşeli sokaklarında gezebilirsiniz.
Özellikle Denizli istikametinde
açık alanda kurulu restoranlarının
bulunduğu bölüm, muhteşem.
Burada mutlaka deniz ürünleri
yemeli ve turşu almalısınız.
Aydın sınırları içindeki Bafa
Gölü kuşların göç yolu üzerinde
yer alıyor. Civarındaki kayalıkların
tırmanışa elverişli olması da
dağcılar için gölü özel bir parkur
haline getiriyor. Ayrıca gölün
üzerindeki küçük adacıklarda
bulunan çok eski çağlardan kalma
kale, kilise ve köy kalıntıları da çok
etkileyici.
Aydın’a gelmişken görülmesi
gereken en önemli yerleşim
yerlerinden biri de kente 59
kilometre uzaklıktaki Kuşadası.
İlçenin plajlarının yanı sıra, 1600’lü
yıllardan kalma Öküz Mehmet
Paşa Kervansarayı ve Güvercinli
Ada’yı da ziyaret etmenizi öneririz.
Her ne kadar İzmir sınırları içinde
olsa da, rotanıza Efes Antik Kenti,
Meryem Ana Evi ve Şirince’yi
eklemek mümkün. Özellikle deniz
seviyorsanız, Aydın’a gelmişken
uğramanız gereken bir diğer adres
olarak da Didim’i öneriyoruz. İlçe
deniz turizminin yanı sıra tarihi
eserleriyle de dikkat çekiyor.
Milattan Önce 1500’lü yıllarda
volkanik bir patlama sonucu
oluşan, zemininde hala küllere
rastlanan ve belli dönemlerde
denizden yürüyerek geçilebilen
Salı Ada, Roma Dönemi’nden
kalma Faustina Hamamı ve
Apollon Tapınağı Didim’i görmek
için yeterli nedenler sanıyoruz.

Kuşadası’nda plajların yanı sıra, 1600’lü yıllardan kalma
Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve Güvercinli Ada’yı da
ziyaret etmeninizi öneririz.

NE YENİR?
Aydın yöresinde elbette
zeytinyağlı yemekler, incir, üzüm
ve bunlarla yapılan şaraplar,
narenciye ürünleri ve balık çeşitleri
revaçta. Özellik bölgeye has bir
yemek düşünürseniz önerimiz acılı
güveç olacak.

Elbette
zeytinyağlı
yemekler, zeytin
ve incir Aydın
yöresi mutfağının
vazgeçilmezleri.

NE SATIN ALINIR?
Aydın yöresinden kesinlikle
alabileceğiniz başlıca hediyelik,
kendiniz ve yakınlarınız için incir
ve incir mamulleri olmalı. Bunları
özellikle o kadar güzel paketliyorlar
ki, inanamazsınız. Teneke kutu
içindeki kuru incir, muhteşem
bir lezzet ve hediyelik olarak
düşünebilirsiniz.
Eylül - Ekim 2018
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HABER - KOMBİ BAKIMI

Kombiler İçin
BAKIM ZAMANI

Kışa girmeye hazırlandığımız şu günlerde kombi bakımına ağırlık vermenin
Baymak’ın tüm yetkili teknik servisleri için iki önemli etkisi var. Hem
müşteri memnuniyetini yukarı çekiyor hem de iş hacmini artıyor.
Yaz henüz bitmedi, aslında
hava koşulları nedeniyle de
yazı pek anlamadık aynı geçen
kışı anlamadığımız gibi ama kış
geldi. Havaların soğumasına
yani kombilerin tekrar hayatımıza
girmesine az kaldı. Evlerimizdeki
kombinin de neredeyse altı aydır
uyuduğunu düşünürsek ilk açılış
öncesini geçen kışın tozundan
pasından cihazınızı arındırmanın
da vakti geldi. Zira kombiniz bu
zamana kadar sorunsuz çalışmış
olsa bile aylardır kullanılmadığı
için yeniden çalıştırıldığında
çeşitli arızalar meydana gelebilir.
Dışarıdan kombinizi temizlemeniz
kombi içindeki filtre ve parçaların
tozlanmasına, kir ve pas tutmasına,

14 ADIMDA YAPILACAKLAR
1) U manometre ile gaz
basınç ve kaçak testi/
kontrolü
2) Modülasyon ve kapasite
ayarlarının yapılması
3) Filtre, vana kontrol ve
temizliği
4) Baca ve baca grubu
bağlantılarının kontrol/
temizliği
5) Ortamın hacim ve
havalandırma kontrolleri
6) Sızdırmazlık kontrolü ve
hava alma
7) Cihazın içindeki genel
parçaların dış temizlikleri
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8) Sirkülasyon pompasının
kontrol ve temizliği
9) Elektriksel kontroller ve
oksidasyon temizlikleri
10) Genleşme tankı
sağlamlığı ve hava basınç
kontrolü
11) Yanma odası, brülör
grubu ve ana eşanjör
kontrol ve dış temizliği
12) Üç yollu vana kontrol ve
temizliği
13) Hidrolik grup dış temizliği
14) Elektrik voltaj, su basınç
ve gaz basınç değerlerinin
ölçümü

çalıştırıldığında da bu parçaların
çalışmaması yahut kırılması gibi
sorunların önüne geçemez. Bu
nedenle özellikle kış başlamadan
önce kombi bakımı yaptırmanız
önemlidir.
Tabii başka bir açıyla bakarsak
kombi bakımı Baymak’ın
Türkiye geneline yayılmış tüm
yetkili teknik servisleri için
büyük önem arz ediyor. Çünkü
müşterilerine kombilerinin
mutlaka kışa bakımdan geçmiş
halde girmesi gerektiğini çok iyi
anlattıkları takdirde karşılığını en
rahat alabilecekleri bir dönem,
sonbahar. Üstelik bunu yapmanın
iki türlü bir etkisi var. Hem müşteri
memnuniyetini yukarı çekiyor hem
de iş hacmini artıyor. Bu bakış
açısıyla Baymaklife olarak bir
kombi bakım kılavuzu hazırladık.
NEDEN BAKIM
YAPTIRILMALI?
Kombi bakımı bir kombinin
çalışması için gerekli tüm
parçaların kontrol edilmesi
ve temizlenmesi işlemleridir.
Dolayısıyla “neden bakım
yaptırılmalı?” sorusunun yanıtını
çok iyi vermek gerekiyor.
Aslında nedenler çok net ama
söyleyelim… Bir kere kombi ya
da merkezi sistemin bakımını
düzenli yaptırmak cihazın ve
tesisatın ömrünü uzatır. İkinci
olarak sorunsuz çalışan bir ısıtma
sistemi verimli ısınma demektir.
Zira bakım cihazın üretici firma
değerlerinde maksimum verimle

1

çalışmasını sağlar. Böylece
gerektiği kadar ısıtmayan kombiler
veya bakımsızlıktan verim kaybına
neden olan doğalgaz sistemleriyle
faturaya fazladan yük bindirilmez.
Ve herşeyin ötesinde zamanında
bakımı yapılan cihazlar mal ve can
tehdidi yaratmaz.
HANGI SIKLIKLA YAPILMALI?
Yaşanabilecek olası bir arızadan
kaynaklanabilecek kazaların ya da
olumsuzlukların önüne geçmek ve
cihazdan yüksek performans elde
etmek için periyodik olarak yılda
en az bir kere bakım yapılmalı…
Bu sürenin şöyle bir önemi var.
Bakımla yakıt tasarrufuna ek olarak
olası arızalar önceden tespit edilip
daha yüksek maliyetli arızaların
önüne geçilebiliyor. Tabii bakım
yaparken bazı olmazsa olmazlar
var ve bunlar mutlaka atlanmaması
gereken noktalar. İlki; kullanılan
radyatörlerin hepsinin bakım
esnasında tesisat temizliğinin
yapılarak kirlerinden arındırılması…
Diğer nokta gaz yakıtlı cihazların
montaj edildikleri alanlarda
havalandırma menfezlerinin
bulunması. Bu menfezleri asla
kapatmayınız ve periyodik kontrol
ve bakımlarını yaptırınız. Diğer
önemli bir konu baca... Yüksekliği
4 metreden az bacalara, bacalı
kombi veya şofben bağlamayınız.
Ayrıca her yıl kontrol ve
temizliklerini yaptırınız. Bunu da
mutlaka konusunda uzman ve
yetki belgeli kişilere yaptırınız.
Baca temizliği için bölge itfaiye
müdürlüklerinden veya yetkili baca
bakım şirketlerinden, kombi içinse
cihazın yetkili servisini çağırmak
gerekiyor.

2
3

Kombi cihazına bakım için gidildiğinde öncelikle
yapılması gereken müşterinin mevcut sorunlarını
öğrenmek. Ardından cihazı test edilmeli ve gaz,
sıcak su tesisatı ile kalorifer devresi tamamen
kontrol edilmeli. Buna göre tüketiciye yapılması
gereken işlemler detaylı olarak anlatılmalı ve
iş bedeli konusunda mutabık kalınmalı. Bakım
sonrası çevre temizliği dahil yapılarak müşteriye
iş tastamam teslim edilmeli.

Kombi yıllık bakımında kalorifer devresi dönüş
hattı üzerindeki filtre sökülerek temizlenmeli.
Filtre temizliği zannedilenden çok daha önemli
bir konu. Zira bakımı yapılmayan bir kombinin
filtresi içinde biriken pislikler cihaza su dönüşünü
tamamen tıkayabilir.

Cihazın iç temizliği yapılarak kir, tortu ve
pisliklerden arındırılmalı. Ana brülör fırçayla,
toz biriken metal kaplama yüzeyler nemli bezle
temizlenmeli. Ardından çakmak elektrot ayarı ile
iyonizasyon çubuğu ayarları yapılmalı; su ve gaz
kaçak testi uygulanarak varsa yıpranmış contalar
yenisiyle değiştirilmeli. Özellikle gaz hattı contası
mutlaka yenilenmeli.

4

Kazanlarda genel kontroller ve temizlikler
yukarından aşağıya doğru yapılmalı ve her parça
fiziki olarak kontrol edilmeli, bağlantı boruları
dahil gaz kaçak testi yapılmalı. Bu aşamada
gaz hattında yanma grubuna ait olan brulör
yerinden çıkarılarak temiz bir fırçayla aşındırma
yapılmadan fırçalanmalı.

5

Manometre ile mutlaka kombi ve tesisatında
gaz kaçak kontrolü yapılmalı ve yine kombi
kapasite değerlerine bağlı gaz tüketim
miktarları manometre ile ölçülerek gaz valfi
değerleri doğru olarak ayarlanmalı. Kombinin
en düşük gaz sarfiyatıyla çalışabilmesi için
mutlaka bu ayarlama şart.

Kullanılan
radyatörlerin
hepsi bakım
esnasında tesisat
temizliği yapılarak
kirlerinden
arındırılmalı…
Gaz yakıtlı
cihazların montaj
edildikleri alanlarda
havalandırma
menfezleri
bulunmalı. Bu
menfezleri asla
kapatmayın ve
periyodik kontrol
ve bakımlarını
yaptırın...

Diğer önemli bir konu baca...
Yüksekliği 4 metreden az
bacalara, bacalı kombi veya
şofben bağlamayın. Ayrıca her yıl
kontrol ve temizliklerini yaptırın.
Bunu da mutlaka konusunda
uzman ve yetki belgeli kişilere
yaptırın. Baca temizliği için bölge
itfaiye müdürlüklerinden veya
yetkili baca bakım şirketlerinden,
kombi içinse cihazın yetkili
servisini çağırmak gerekiyor.
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TEKNOLOJI

1.500 LIRA

Altı En İyi Dizüstüler
Malum kurlar herşeyiyle dört dörtlük bir bilgisayar almayı artık çok zorlaştırıyor. Hele de
ofisinize, çalışanlarınıza birer tane vermeyi düşünüyorsanız ya da mevcutları yenilemek
gerekiyorsa bu başlı başına bir maliyet haline geliyor. Diğer taraftan işte ihtiyacınız
olan bilgisayarların ana kullanım amacının veri girmek için İnternet’e bağlanmak ve
notlar almak olduğunu düşünürsek temel işlevleri sorunsuzca yerine getirecek bir cihaz
gayet yeterli olabilir. İşte bu nedenle piyasadaki mevcut 1.500 lira altı en yüksek fiyat
performansı veren bilgisayarları araştırdık ve beş cihazlık bir liste hazırladık.

1

ACER ONE S1003A
1.199 LIRA

“Notebook, ped, çadır ve ekran
olmak üzere dört kullanım şekline sahip
katlanabilir daha doğru bir ifadeyle
dönebilir ekran cihazı çok yönlü bir hale
getiriyor. Bu özelliğin çoğu üst seviye
modelde olmadığını hatırlatalım. Üstelik
1280 x 800 HD çözünürlük ve IPS özelliği
görüntü kalitesinin gayet her türlü modda
gayet kaliteli olmasını sağlıyor. Tabii
bir diğer avantajı da sadece 1,27 kg’lık
ağırlığı. Neredeyse çantanızda bilgisayar
taşıdığınızı bile unutabilirsiniz. Üstelik
Windows 10 yüklü olarak geldiğini de
ekleyelim.

2
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ASUS E402NA-GA064T – 1.359 LIRA
Tayvanlı Asus her zaman için belli bir kalite çizgisi olan ve
performans fiyat dengesini doğru tutturabilen bir marka. Windows
10 yüklü gelen cihaz, 500 GB depolama alanına sahip ve
sadece 1,65 kg. 4 GB RAM ve 14 inç ekran gayet işinizi görecek
yeterlilikte… Pili de uzun süreli kullanıma uygun. Üzerinde üç
adet USB girişi olması da dikkate değer. Yeni bir bilgisayar almak
isteyen ve bu doğrultuda yüksek meblağlar ödemekten kaçınanlar
ve erişilebilir fiyatıyla öğrenciler için ideal bir cihaz.

3

ACER A114-31 - 890 LIRA

Acer’ın neredeyse sudan ucuz modelini,
beklentileriniz sadece yazı yazmak ve İnternet’e
girmek ise düşünün. En basitinden dosyalarınızı
cihazında saklama gibi bir niyetiniz varsa Acer
A114-31 ya da diğer adıyla Aspire 1 bunun
için uygun değil. Zira cihazda sadece 32 GB
saklama alanı bulunuyor. Ancak temel işlevler
için gayet kabul edilebilir özelliklere sahip. 14
inç ekran, 2.4 Ghz işlemci, 4 GB RAM, 2 kg
ağırlık, en az altı saat şarjsız kullanım… Cihaz
ayrıca Windows 10 ile yüklü olarak geliyor.
Ekstra bir özellik, BlueLightShield teknolojisi

ile gelen cihaz bu sayede, renk tonunu ve
parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi
ışığa maruz kalmayı azaltıyor. Basit, kullanışlı,
hafif, şık tasarımlı, dayanıklı ve en önemlisi ucuz
bir cihaz…

4

Lenovo standart kullanıcılara
yönelik günümüzün bir numaralı
bilgisayar üreticisi. Özellikle son
beş yıl içinde çıkardığı seriler
gerçekten çok işlevsel ve fiyat

5

LENOVO IDEAPAD
320 – 1.399 LIRA
performans dengesinde çok
başarılı. Aslında çok rahatlıkla
listemizin bir numarasına Lenovo
Ideapad serisinden 320 modelini
koyabilirdik ama cihaz işletim
sistemsiz geliyor yani fiyata 650
lira daha eklemek gerekiyor. Yine
cihaz oldukça etkiliyeci özellikleri
nedeniyle listemizde. Öncelikle
Ideapad sadece 1,5 kg ve 23
mm inceliğinde. Genişliği de
378 mm. Yani her yere kolayca
sığıyor. Ebatlarının küçüklüğüne
rağmen işlemcisi ve ekran kartı
çok başarılı. Üstelik 1 terabayt
dahili hafızaya sahip. Pili de uzun
ömürlü. Ekranı 15,6 inç ve iki de
USB girişi var.

HP 14-BS006NT – 1.099 LIRA

HP her zaman için iyi cihazlar üretmeyi başarmış bir firma
ve bilgisayar denilince de akla gelen birkaç markadan.
Dolayısıyla HP’nin düşük fiyatlı bu modeli listemizin üçüncü
sırasında. HP 14-BS006NTgünlük işlerin rahat ve sorunsuzca
tamamlanması ve kesintisiz iletişim kurmak için tasarlanmış.
1,9 kg ağırlığı taşınabilirlik için ideal. Uzun pil ömrü sayesinde
de şarjdan bağımsız çalışma performansını koruyor. 14 inç
ekrana sahip bilgisayarın 500 GB’lik sabit depolama alanı
en önemli artılarından. 4 GB RAM, çift hoparlör sistemiyle
etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. Tüm bunlara rağmen cihazın
işletim sistemsiz satıldığını unutmayın.
Eylül - Ekim 2018
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GELECEK - YAPAY ZEKA

Geleceğin Kapısı:
YAPAY ZEKA
Yapay Zeka’nın insansı forma sahip robotlardan ibaret bir şey sanıyorsanız
yanılıyorsunuz. Şimdiden onun yönlendirmesiyle yaşamaya başladık bile…

Şu anda tüm ülkeler, aynı
nükleer silahlanmada
olduğu gibi YZ konusuna
büyük bir yarış içinde.
Tabii bu yarışın sonuçları
üzerine kafa yoran birçok
bilim insanı, insanlığın
zararına yol açabilecek
başta silahlanma olmak
üzere YZ araştırmalarının
engellenmesi gerektiği
yönünde deklarasyonlar
yayınlıyor.
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Baymaklife’ın beşinci yılına
başlarken “teknoloji” çevresinde
yepyeni bölümler açmak istedik.
Bu bölümlerden biri devam
sayfalarımızda okuyacağınız sosyal
medya. Diğeri ise “Gelecek”.
Bu adı seçmemizin nedeni;
bu sayfalarda anlatacağımız
konularla sizlere geleceğin
dünyası hakkındaki tartışmaları
aktarmak ve ufak beslemeler
yapabilmek. Zira gerçekten
başka bir dünya kurgusuna doğru
hızla ilerliyoruz. Gerek bilimdeki
gerekse teknolojideki gelişmeler;
tüm sektörleri ve işleri kökten
farklılaştırma hatta insanoğlunun
dünya üzerindeki varoluşunu
değiştirme vaadini ya da bazılarına
göre tehdidini taşıyor. Ve üstelik
tüm bunların 10 sene gibi kısa bir
sürede sıçrama şeklinde olacağını
öngörenlerin sayısı hayli fazla. Ki

emarelerini çoktan konuşmaya
başladık. Örneğin otonom yani kendi
kendine giden araçların beş yıla
kalmadan yollarda olacağı tahmin
ediliyor. Bu, herkesin örnek vermeyi
sevdiği üzere ilk başta şoförlük
mesleğini ortadan kaldıracak.
Mesela beş yıl sonra ABD’de
tır şoförlerinin işsiz kalacağına
neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Bu uzun girişin arkasından tüm
bu gelişmeler içinde en heyecan
ve korku vericisi olan Yapay Zeka
( artık kısaca YZ diyeceğiz) ile
bölümümüze başlamak istiyoruz.
Zira YZ tüm hikayeyi değiştirecek
gelişmelerin merkezindeki
teknoloji… YZ’yi en basit şekilde
insani fonksiyonları yerine getirebilen
ama duyguya sahip olmayan
sistemler ya da yazılımlar olarak
tanımlayabiliriz. Tabii YZ denilince
biraz da bilimkurgu filmlerinin
etkisiyle insanların zihinlerine daha
çok “vücutlu bir robot” imgelemi
geliyor. Ama bu işin sadece
form kısmı. YZ bundan çok daha
fazlası. Üstelik öylesine sessiz
sedasız ve hızlı hayatımıza girmiş
durumdaki, çoğu insan kullandığı
teknolojilerin YZ tabanlı olduğunun
farkında bile değil. Şu anda bile
evlerimizde ve günlük hayatta
kullandığımız birçok eşya YZ ile
donatılmış durumda. Üstelik bunlar
öyle çok uç uygulamalar değil.
Örneğin cep telefonlarımızdaki
navigasyon uygulamaları. Bugün
Yandex Navi’ye gideceğiniz yolu
yazdığınızda uygulama sizi trafiğin
en az olduğu rotaya yönlendiriyor

Yapay Zeka’nın şu andaki halinde henüz “kendi kendine
öğrenme” yetkinliği oluşmuş değil. Tamamen bu konuda sıfır
değiliz ama YZ’nin üzerinde çalıştığı makineler ya da yazılımlar,
tanımlı bilgileri öğrenebiliyor. Ama bağlantı kuramıyor.

İnternet’te çok
sık videolarına
rastlayabileceğiniz
üzere Boston
Dynamics isimli bir
şirketin robotları
takla atabiliyor;
koşabiliyor,
itildiğinde
düşmüyor
(resimdeki gibi) ve
bir depo çalışanı
gibi raflara ürünleri
yerleştirebiliyor.

ki bu bir YZ. Yine akıllı telefonlardaki
Siri benzeri dijital asistanlar, sağlık
uygulamaları. Başka bir örnek
özellikle e-ticaret sitelerinde yardıma
ihtiyacınız olduğunda karşımıza çıkan
ve chatbot denilen uygulamalar.
Tüketicilerin karşılaşabileceği belli
başlı sorunların ve çözüm yollarının
yüklü olduğu bu chatbot’lar, kullanıcıyı
yönlendirme görevini üstleniyor. Daha
derin kullanımı sermaye piyasalarında
yaşanıyor, henüz hala insana bağlı
olmakla beraber çoğu hisse alım
emirlerini YZ temelli algoritmalar
veriyor.
YZ’nin yönlendirme özelliği şu
anda herkesin üzerinde en çok kafa
yorduğu alanlardan. Çünkü bunun
somut çıktıları var. Örneğin İngiltere’de
bir kamu kurumuna ait “chatbot”
haksız yere trafik cezası aldığını
düşünen 250 bin kişiyi mahkemeye
başvurmaya yönlendirdi ve onlara
nasıl itirazda bulunabilecekleri
konusunda bilgi yardımında bulundu.
Sonuç: 160 bin kişinin trafik cezası
iptal edildi. Şirketlerde de YZ
kullanımının iş süreçlerine verimlilik
açısından olumlu yönde etki edeceği
de artık kabul edilmiş durumda. Karar
destek mekanizmalarında, üretim

planlama, işe alım ve tedarik zinciri
yönetiminde yazılımların rolü her
geçen gün artıyor.
Ancak halihazırdaki tüm bu
uygulama örnekleri, YZ’nin prematüre
halinden başka birşey değil. Ve
açıkçası işin nereye varacağı
konusunda da oldukça fazla soru
işareti var. YZ’nin şu andaki halinde
henüz “kendi kendine öğrenme”
yetkinliği oluşmuş değil. Tamamen
bu konuda sıfır değiliz ama YZ’nin
üzerinde çalıştığı makineler ya
da yazılımlar, tanımlı bilgileri
öğrenebiliyor. Ama bağlantı kuramıyor.
Örneğin aldığınız biletlerden sizin
sıklıkla Ankara’ya gittiğinizi bilebiliyor
ama oraya gidiş nedeniniz üzerine
fikir yürütüp annenizin orada
yaşayabileceği ya da kamuyla iş
yapabileceğiniz gibi bağlantıları
kuramıyor. Bunu yapabildiği anda
zaten artık başka bir dünyaya girmiş
olacağız. Uzmanlar bunun iki seneye
kalmadan gerçekleşebileceğini
düşünüyor.
Kendi kendine öğrenebilen ve bunu
da İnternet üzerinden sonsuz sayıdaki
bilgi kaynağından toplayabilen bir
beyin, gerçekten herşeyin akışını
değiştirebilir. Süper güçlerin başta
ABD, Çin ve Rusya’nın bu alana büyük
yatırım yapmasının da nedeni bu.
Çünkü ilk kendi kendine ve bağlantı
kurarak öğrenebilen bir algoritmayı
bulan, herkesten bir adım önde
olacak. Ama kimine göre “son çağ”
çoktan başladı. Ki zaten bazılarımız
şimdiden farkında olmasak bile
YZ’nin yönlendirmesiyle yaşıyoruz.
Faturalarımızı bizim yerimize
zamanında ödüyor; gideceğimiz
yolun rotasını çiziyor; gideceğimiz tatil
yerleriyle ilgili alternatifler çıkartıyor.
Eylül - Ekim 2018
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SOSYAL MEDYA

Facebook’ta Nasıl
REKLAM VERILIR?
Sosyal medya sadece gençlerin
eğlendiği, arkadaşlarıyla sohbet
ettiği bir yer değil kuşkusuz.
Bugün dünyadaki neredeyse
tüm şirketler, müşterilerinin kendi
haklarındaki fikirlerini öğrenmek
ve tüketicilerin beklentilerini analiz
etmek böylece yeni müşterilere
ulaşmak için en etkili araç olarak
sosyal medyayı görüyor. Çünkü
karşılığını hemen alıyorlar -olumlu
veya olumsuz anlamda. Zaten bu
nedenle reklam bütçelerinin önemli
bir kısmını sosyal medyayı daha
etkin yönetebilmeye harcıyorlar.
Zaten bu nedenle Baymaklife’ın
beşinci yılına başlarken ilk kez
sayfalarımızda özel bir bölüm olarak
“Sosyal Medya”ya yer vermeye
başlayacağız.
Biraz daha öğretici bir misyonu
olacak ve kolay ipuçlarıyla
sosyal medyadaki etkinliğin nasıl
artırılabileceğine odaklanacak
bölümümüzün ilk konusu ise
“Facebook’ta nasıl reklam
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verilir?” Neden “reklam verme”
ile başladığımıza gelince…
Baymak sadece ısıtma soğutma
sektörünün Türkiye’deki en
büyük reklamverenlerinden. Ama
özellikle yerelde asıl etkiyi ve en
doğru müşteri kitlesine ulaşmasını
sağlayacak ise Baymak’ın sahadaki
uzantıları yani bayileri ve servisleri.
Dolayısıyla Baymak’ın bayileri ve
servislerinin de sosyal medyada
müşteriye nasıl ulaşılacağını,
küçük bütçelerle reklam vermesi
hem kendi işini büyütmesi hem
de marka bilinirliğine katkı
sağlaması açısından önemli. Tabii
bunu Baymak’ın ana stratejisi
ve değerlerinin dışına çıkmadan
yapmak gerektiği unutulmamalı.
Zira sosyal medya, geleneksel
mecraların aksine kolay ve basit
çözümlerle üstelik 20 liralık
bütçelerle reklam yapmanıza,
doğru müşterilere ulaşmanıza
imkan tanıyor. İşte dokuz adımda
“Facebook’ta Nasıl Reklam Verilir”…

1

Bir Sayfanız Olsun
Elbette öncelikle
şirketinizin bir
sayfası olmalı. Burada
kişisel bir profille
yer almamalısınız.
Dükkanınızın ya da mağazanızın
tabelasının da görüldüğü bir
fotoğrafın açılışta yer almalı.
Şirketinizi tanıtıcı kısa bir metin
yazmalı, fotoğraflar kısmına
mağazanızın içinden resimler
de ekleyebilirsiniz. Gönderilere
ise Baymak ve firmanızla
ilgili haberler ekleyebilirsiniz.
Bunun için Baymak’ın İnternet
sitesinden veya Baymaklife’dan
yararlanabilirsiniz. Varsa
firmanız veya sizinle ilgili
Baymaklife’da kullanılan
haberler de etki açısından
faydalı olabilir.

2

Paylaşım Üzerinden
Reklam
Facebook’ta
birden çok reklam verme
yöntemi var. Sadece
yaptığınız bir gönderi
üzerinden “işletmenin
reklamını yap”, “telefon
al”, “mesaj al”, “işletmenin
konumuna göre reklam çık” gibi
onlarca farklı alternatif sunuluyor.
Ancak biz şimdi sayfanızda
yayımladığınız bir gönderi
üzerinden reklam vermeyi
anlatacağız. Bu yöntem en basiti
ve kolayı.

3

Reklam
Yöneticisi
Sayfanızda
örneğin iki gün önce
yayımladığınız ve
Baymak’ın yoğuşmalı
kombilere yönelik
düzenlediği bir kampanyayı
duyuran bir gönderiyi reklam
aracı olarak kullanalım. Bu
gönderinin sağ altında içinde
“gönderiyi öne çıkartın” yazan
mavi bir buton vardır. Buna
bastığınızda reklama çıkmak

için gerekli temel işleri gösteren
bir ekran açılır. Burada reklam
amacınızı belirlemenize yönelik
araçlar vardır.

4

Hedef Kitle tanımlama
Açılan sayfada
ilk yapmanız
gereken hedef kitlenizi
tanımlamak. Bunu
ekranın solundan
yapabiliyorsunuz ki
zaten yönlendirme var.
Örneğin konumu, yaş aralığı,
ilgi alanları gibi birçok kıstas
oluşturabiliyorsunuz. Hatta
iPhone kullanıcısı ya da erkekkadın seçimleri de var. Hedef
kitle tanımı kuşkusuz biraz zor.
Dolayısıyla bir kombi ya da klima
alacak kişiyi tanımlamak için
mevcut müşterilerinizin neleri
sevdiğini düşünmenizi öneririz.
Bu, size bir fikir verecektir.
Bunu yaparken müşterilerinizin
sayfalarına girerek neleri “like”
ettiklerine bakabilirsiniz. Hedef
kitlenizin sevebileceği başka
markalar örneğin bir giyim ya
da telefon markasını da ilgi
alanlarına ekleyerek o markalarla
ilgili paylaşımlarda reklamınızın
görünmesini sağlayabilirsiniz.

5

Önemli İpucu
Hedef kitle tanımı çok
detaylı yapılabiliyor.
Ancak unutmayın hedef kitleyi
daralttığınızda ücret yükselir. Yani
çok detay verirseniz reklamın etki
gücü artacağı için ödeyeceğiniz
rakam da artacaktır. Daha genel
tanımlamalar yaparsanız yani
hedef kitle tanımınız çok genişse
ücret azalır.

6

Lokasyon Seçimi
Diğer önemli konu,
reklamınızın hangi
şehir ya da bölgedeki
kişilere gösterileceği.
Facebook konum
seçimini km üzerinden
yaptırıyor. Bu sayımızda

yer alan Aydın bayimiz Cumalı
Mühendislik’i ele alalım. Şirket
Aydın’da hizmet veriyor ama
aynı zamanda Nazilli’de şubesi
var. Dolayısıyla etki alanını
seçerken Aydın’ın 45 km
çevresini de işaretlerse reklamı
Nazilli’deki müşterilere de
gösterilebilir.

7

Kaç Kişiye Ulaşacak?
Vereceğiniz
reklamın bir
günde kaç kişide
görüntüleneceği
bilgisini Facebook
tahminen veriyor. Bizim
denememizde bu sayı 2 ile
7 bin arasındaydı.

8

Ücretlendirme
Eğer bir etki
yaratmak istiyorsanız
ödeyeceğiniz tutar haftalık
minimum 20 lira olmalı. Ama
örneğin sadece üç günlük bir
kampanya yapmak istiyorsunuz,
10 lira da yeterli olacaktır.
Gördüğünüz üzere Facebook’ta
reklam vermek öyle çok büyük
paralar gerektirmiyor.

9

Reklam Hemen
Yayımlanmaz
Tüm bu işlerden
sonra gönder butonuna
bastığınızda işlem
tamamlanmış oluyor.
Ancak Facebook
hazırladığınız reklamı
hemen yayımlamıyor.
Reklam onaya gidiyor ve
kabul edilirse Facebook size
onay mesajı gönderiyor.
Facebook yazılımı, cinsel ya da
spam içerikli reklamları kabul
etmiyor. Burada bizi daha çok
ilgilendiren spam. Eğer reklam
vereceğiniz gönderide çok fazla
metin yani yazı olursa Facebook
bunu spam olarak algılıyor
ve kabul etmiyor. O nedenle
gönderide metinin ağırlığı yüzde
50’yi geçmemeli.
Eylül - Ekim 2018

63

OTOMOBiL - ALFA ROMEO STELVIO VELOCE Q4

Alfa Romeo Stelvio

MUHTEŞEM SÜRÜŞ
Bir SUV’ye dünyanın en meşhur sürüş rotasının ismini vermek,
tıpkı geçmişi duygu yüklü spor otomobillerle dolu bir markanın
crossover üretmesi kadar cüretkar bir hareket.

Stelvio şehir içinde 11-12 litre arası benzin tüketiyor, uzun yolda inebileceği minimum değer ise 8 litre. Gerçi 8 litre için
çok sabırlı ve sakin sürmelisiniz ve bunu başarabileceğinizi sanmıyorum!
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Otomobilin yüksek ve kalıplı yapısı diğer SUV’lerle tek ortak noktası; ön tarafı domine eden “Scudetto”
ızgara ve ince farlar başka kimsede olmayan, karakteristik Alfa Romeo çizgileri.

Stelvio’nun isim babası, İtalyan
Alpleri’nde bulunan ve dünyanın
en meşhur sürüş rotası kabul
edilen “Stelvio Geçidi”. Otomobilin
yüksek ve kalıplı yapısı diğer
SUV’lerle tek ortak noktası; ön
tarafı domine eden “Scudetto”
ızgara ve ince farlar başka
kimsede olmayan, karakteristik
Alfa Romeo çizgileri. Arka
tekerleklerin devamındaki gövde
çıkıntısına rağmen Stelvio yakışıklı
bir crossover.
Konsolun kıvrımlı tasarımı
minimalist ve ergonomik.
Malzemeler ve üretim kalitesi
yakın geçmişteki Alfa Romeo’ları
utandıracak seviyede, fakat Alman
rakiplerle karşılaştırınca bazı
noktalarda kabinin premium etkisi
geçmeye başlıyor. Multimedya
kontrolleri ve vites kolu tasarım ve
ergonomi olarak BMW’ye benzese
de dokunma hissiyatı daha zayıf.
Bir SUV için olabildiğince sportif
bir oturuş pozisyonu var. Kontak
düğmesiyle süslenmiş direksiyon
ve Ferrari’nin yedek parça
deposundan araklanmış dev metal
kulakçıklar gayet başarılı.
SPORTİF KULLANIM
Direksiyon çok atik, otoyol
sürüşlerinde en ufak hareketinizin
bile yön değişimine yol açması
yorabilir. Stelvio şehir içinde
sınıfının en konforlusu değil
ama çukurlardan geçişi,
süspansiyonlarına çalışılmış bir
spor otomobile benziyor. Daha
yumuşak bir sürüş ve daha sakin
bir direksiyon bir SUV’ye daha

uygun olabilirdi. Ama Stelvio
alıştığımız SUV’lerden değil. Yollar
kıvrıldıkça Alfa’nın keyfi yerine
geliyor. Direksiyonun keskinliği
Dynamic modunun getirdiği
sıkılıkla birlikte Stelvio’ya eşsiz bir
karakter katıyor. Alışmanız için
çok vakit geçmesine gerek de
yok, 3-4 viraj sonra dans etmeye
başlıyorsunuz. Stelvio 1.660 kilo
ile en hafif D-SUV fakat bir taraftan
da en ağır Alfa. Sürüşü rayda
gider gibi mükemmel ve soğuk
değil; inanılmaz kıvrak, heyecanlı
ve sahiden keyif veriyor. SUV
kullandığınızı unutuyorsunuz. 2.0
litrelik turboşarjlı benzinli motor
da sarsıntısız çalışıyor ve şehir içi
sürüşlere kolaylıkla uyum sağlıyor.
Stelvio şehir içinde 11-12 litre
arası benzin tüketiyor, uzun yolda
inebileceği minimum değer ise 8
litre.
Stelvio tek donanım ve tek
motorla 495 bin liraya satılıyor.
X3, Q5 ya da GLC gibi rakipler
daha kullanışlı olabilir ancak
sürüş deneyimi konusunda BMW
bile Stelvio’ya yaklaşamıyor.
Stelvio kimi noktalarda bir
SUV’den beklenen pratikliği
sağlayamayabilir, spor otomobil
sıkılığı SUV müşterilerinin
isteyeceği birşey olmayabilir,
iç mekandaki bazı detaylar da
Almanların gerisinde kalıyor olabilir
fakat Stelvio’nun çevreyolundan
çıkıp dalacağınız ilk virajlı rotada
yaşattıkları, bırakın SUV’leri,
modern otomobillerin çoğundan
farklı bir noktada. Alfa’nın dönüşü
muhteşem olmuş!
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SAĞLIK

Kadınlar DIKKAT!
Kadınlar açısından çağımızın en büyük tehlikesi kuşkusuz her sekiz kadından
birinde rastlanan meme kanseri. Bu hastalıktan korunmanın yolu sürekli kontrol ile
beslenme tarzı. Sebze meyve ve tahıldan zengin bir diyet meme kanserine karşı
korurken yağdan zengin fast-food tarzı beslenme riski artırıyor.

Uzm. Dr.

GÖKMEN KUM

Kardiyoloji Uzmanı
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi

Bu yazımızda bahsedeceğimiz
konu; daha çok kadınları
ilgilendiriyor ama erkeklerin de bu
konuda bilgi sahibi olması önemli.
Şöyle ki; ilerleyen dönemlerde
her sekiz kadından birinde meme
kanserine rastlanıyor. Erkeklerde de
karşımıza çıkıyor ancak kadınlarda
görülme oranı 100 kat daha fazla ve
en çok görülen kanser türlerinden.
Ama yayılmadan önce erken teşhis
edilmesi durumunda hastanın
yaşama şansı yüzde 95’in üzerine
çıkabiliyor.
Peki nedir bu meme kanseri?
En basit anlamda meme yapısını
meydana getiren hücrelerdeki
kontrolsüz büyüme durumu. Yani
meme dokusu üzerinde kanserli
hücre oluşmasına deniliyor.
NASIL TAKİP ETMELİYİZ?
Sağlık Bakanlığı Kanser
Dairesi’nin Meme Kanseri Ulusal
Tarama Programı önerileri 20-40 yaş
arası her ay adetin başlangıcından
sonraki 7-10’unu günlerde kendi
kendine muayene ve iki yılda bir
hekim muayenesi, 40-69 yaş arası
ayda bir kendi kendine muayene,
yılda bir klinik hekim muayenesi ve
iki yılda bir mamografi çekilmesi
şeklinde.
Peki kendimizi nasıl muayene
edeceğiz? Kendi kendini muayene
iki şekilde yapılır. Önce gözleyerek,
sonra elle. Gözleyerek yapılan
muayenede belden yukarısı çıplak
olacak şekilde bir aynanın karşısına
geçilir. Her iki kol aşağı sarkacak
şekilde kontrol edilir. Ardından her iki
kol yukarı kaldırılarak bakılır. Sonra
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her iki el bele bastırılarak ve öne
doğru eğilerek bakılır.
Peki bu hareketleri yaparken ne
arıyoruz?
l Memede veya koltuk altında ele
gelen kitle (sertlik, şişlik)
l Meme başından akıntı (tek
kanaldan kanlı veya şeffaf renkli)
l Meme başında içe doğru
çekilme, çökme veya şekil
bozukluğu
l Meme başı derisinde
değişiklikler (soyulma, kabuklanma)
l Meme cildinde yara veya
kızarıklık
l Meme cildinde ödem, şişlik ve
içe doğru çekintiler olması (portakal
kabuğu görünümü)
l Memede büyüme, şekil
bozukluğu veya asimetri ya da
renginde değişiklik (kızarıklık vs.)
Diğer yöntem elle muayenede
şunları yapmalıyız. Bu işlemde ikinci,
üçüncü ve dördüncü parmakların
ön yüzleri kullanılır. Yatağa uzanılır
ve hangi taraftaki meme muayene
edilecekse o taraftaki el ense altına
yerleştirilir. Diğer elimiz ile muayene
yapılarak bir kitle olup olmadığı
araştırılır.
NASIL KORUNURUZ?
Meme kanserinden korunma
yöntemleri beslenmeyle oldukça
bağlantılı. Sebze meyve ve tahıldan
zengin bir diyet meme kanserine karşı
korurken yağdan zengin fast-food tarzı
beslenme riski artırıyor. Obeziteden
kaçınma, düzenli egzersiz yapma,
fiziksel aktivite, alkolden uzak durma
meme kanserine karşı bireyin kendi
başına alabileceği tedbirler...
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baymak.com.tr

KOMBİDE SÖZ

KÜÇÜĞÜN!
Evinizin yeni kombisi
Baymak idee yoğuşmalı kombi.
Daha küçük, daha sessiz, daha verimli.
Üstelik tam 3 yıl garantili.

3YIL

NTiLi
GARA
****

• %109.2 verim değeri *
• Sadece 38 dB **
• Kompakt ölçüler ***

*Merkezi ısıtma kısmi yükte verim değeridir. (92/427/EEC’ye göre dönüş suyu sıcaklığı= 30º için) **Ses değeri 24-28KW modeller için
maksimum güçteki ses seviyesidir. ***Yükseklik 54,1 cm x genişlik 36,8 cm x derinlik 36,4 cm. Verilen boyut alt bağlantı seti hariç değerlerdir.
****3 yıl garanti süresi yetkili servis tarafından ilk çalıştırma işlemi yapılan idee yoğuşmalı kombilerde geçerlidir.
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