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ZAFER ALGÖZ

Samimi, Dürüst
Hayatın İçinde

Büyük Servis Ailemizle
Antalya’daydık

ErP Resmen
Başladı

Şov Başlıyor:
Elegant Plus

AKC Teknik
Sena Ticaret
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ENDER ÇOLAK
Baymak CEO

B

aharın son günlerinden yaza
merhaba demeye hazırlanırken
yine dopdolu bir Baymaklife
ile daha karşınızdayız. Geride
bıraktığımız nisan ayının Baymak
Ailesi için ayrı bir önemi var. Şöyle
ki, Nisan 2013’te BDR Thermea’nın
Baymak’ın yüzde 100’ünü satın almasının üzerinden
tam beş yıl geçti. Hollandalı BDR Thermea çatısı
altında geçen bu beş yılda Baymak dürüst, şeffaf,
adil, yenilikçi, iddialı bir şekilde değerlerinden
ödün vermeden hem kendini yeniledi hem de her
anlamda sektörünün öncü firması olmayı başardı.
Bu süreçte Baymak, tüm ürün gruplarında çok ciddi
büyürken, getirdiği yeniliklerle de sektöre yön
veren bir oyuncu haline geldi. Bütün bunlar, geride
bıraktığımız 5 yılda ne kadar çok yol aldığımızın da
bir ispatı aslında.
2018’de kuşkusuz sektörümüzün hatta Türkiye’nin
en önemli gündem maddesinin Enerji Verimliliği
Direktifi (ErP) olacağını daha önceki sayılarımızda
belirtmiştik. Nihayet Baymak’ın yıllardır en büyük
destekçisi olduğu ErP Yönetmeliği 21 Nisan’da
yürürlüğe girdi. Uzun yıllardır bu yeni döneme
sektörde en iyi hazırlanan şirket olarak yılın ilk dört
ayındaki rakamlarımızla ErP’ye çok hızlı başladık.
Baymak, yılın ilk dört ayında hem yoğuşmalı hem de
konvansiyonel ürün satışında şirket tarihinin açık
ara en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Bu rakamlar
sektörün de oldukça üzerinde. Bunun yanı sıra geçen
yıl pazar payını ciddi anlamda arttırdığımız klimada,
şu ana kadar olan satışlarımız, bu yıl da aynı başarıyı
çok rahat yakalayacağımızı teyit ediyor.
Öte yandan Baymak’ın müşteri memnuniyetinde
ve satış sonrası hizmetlerde son iki yılda üst üste
aldığı birinciliklerin mimarları yetkili servislerimizle,
3-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da biraraya geldik.
Büyük Baymak Ailesi’nin 300 yetkili servisinin
katıldığı Büyük Servis Buluşması’nda birlikte daha
iyiye yol almak üzerine yoğunlaştık. 13-16 Mart

tarihlerinde de İtalya, Milano’da düzenlenen 134
ülkeden 226 farklı firmanın katıldığı iklimlendirme
sektörünün en önemli fuarlarından “Mostra
Convegno Expocomfort”ta yerimizi alarak 40
ülkeden toplamda 83 firmayla temasa geçtik.
Baymak’tan bir önemli müjde ise mayıs ayı
başında açılacak olan Baymak Akademi. Uluslararası
standartlardaki Baymak Akademi’de bayilerimize,
sektörde tüm tesisatçılara, endüstri meslek lisesi
öğrencilerine eğitimler verilecek. Özetle Baymak
Akademi, sektöre kaliteli iş gücü yetiştirecek çok
önemli bir merkez olacak.
Bunların yanı sıra Baymaklife’ın bu sayısında
Cem Yılmaz filmlerinin vazgeçilmezi ünlü oyuncu
Zafer Algöz ile yapılan keyifli röportajı, gayrimenkul
sektöründeki son gelişmelerin yer aldığı Erkanlı
Grup Başkanı Rıza Erkanlı söyleşisini, Sivas ve
Ankara bayilerimiz ile olan röportajları keyifle
okuyacağınızı umuyorum.
Diğer taraftan malumunuz Türkiye 24 Haziran’da
erken seçime gidiyor. Seçimin sonucunun şimdiden
Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik
olarak değinmek istediğim tarafı ise hepimizin
yakından şahit olduğu gibi seçimler artık Türkiye
için bir sorun değil, tam tersine rahatlatıcı bir unsur
olarak öne çıkıyor. Bizlere düşen hem kendimiz hem
şirketimiz hem de ülkemiz için her zaman olduğu
gibi çalışmaya devam etmek.
Son olarak sizlere maalesef üzücü bir haber
vermek durumundayım. Uzun yıllar BDR Thermea
Group CEO’su olarak görev yapan ve 2016 yılında
sağlık sorunları nedeniyle bu görevinden ayrılan
sayın Rob van Banning’i nisan ayı ortasında
kaybettik. Kendisinin Baymak’ın satın alınması
ve sonrasındaki uyum sürecindeki katkıları
unutulamaz. Hem çok iyi bir yöneticiyi hem çok
yakın bir dostumuzu kaybettik. Sayın Banning’e
Allah’tan rahmet, BDR Thermea Group’a ve ailesine
başsağlığı sabır diliyorum. Hepinize ve sağlıklı ve
huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum.
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İmtiyaz Sahibi, Baymak Makine Sanayi
ve Ticaret A.Ş. adına
A. ENDER ÇOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alp Korkmaz
Yayına Hazırlayanlar
Çetin Bitirgiç
Volkan Binzet
Şahin Özkan

06.
08.

Reklam Sorumlusu
Alp Korkmaz
alp.korkmaz@baymak.com.tr
Fotoğraflar
Coşkun Çeler

Baymak’ın Türkiye genelindeki 10
servisi, 2017’yi değerlendirdi ve 2018
beklentilerini anlattı.

Haylazkedi
Mahmutbey Caddesi 4. Sokak
No: 12 D: 9 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0850 226 78 96
www.haylazkedi.com.tr

İlk Gün

Geleneksel Üçüncü Yetkili Servis
Toplantısı’nın ilk günü, Baymak Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü Betül
Başkır’ın yaptığı sunumla açıldı.

Basıldığı yer

Sahne Senin

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

Eğitmen Güven Bakırtaş’ın yönettiği
eğitimde Baymak yetkili servisleri,
sahneye kurulan ev ortamında
müşteriyle nasıl iletişim kurulacağının
püf noktalarını canlandırdı.

En İyiler Ödüllendirildi

Yayınlayan

Yayın türü

Baymak, 2017’nin en başarılı servisleri
ödüllendirdi.

Büyük Gala

“Büyük Buluşma”nın gala gecesinde
sahneye Mustafa Keser çıktı.

20.

Yerel Süreli
Mayıs-Haziran 2018 (2 Aylık)

Basıldığı tarih
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Nisan 2018
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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.
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26.
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ücretsiz yayınıdır.

Servis Ailemiz Buluştu

3-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da
biraraya gelen Büyük Baymak
Ailesi’nin yaklaşık 300 yetkili servisinin
katıldığı ‘Buluşma’nın ana mesajı “daha
iyiye birlikte yol almaktı”.

Servislerimiz Konuşuyor

Tasarım/Yapım

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

Rakamların Dili

Baymak için 2017, BDR Thermea
sonrası geçen beş yıl içindeki en
efsanevi yıldı. İşte rakamlarla bu gücün
performansından küçük bir kesit.

27.

Dürüst, İlkeli ve
İşin Erbabı Olmak

Üçüncü servis buluşmasının kapanış
gecesinde konuşan Baymak CEO’su
Ender Çolak, başarısı ödüllerle taçlanan
satış sonrası hizmetler alanında 2018’in
ve sonrasındaki yol haritasını paylaştı.

Huzur İçinde Uyu

BDR Thermea Group’un eski CEO’su
Rob Van Banning geçen nisan ayında
hayata gözlerini yumdu.

ErP Resmen Başladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nin
startını verdi.

Milano Çıkarması

Baymak, Hvac Expo 2017 ve
Dubai Big5’in ardından İtalya’daki
MCE 2018’e katılarak uzun yıllar
unutulmayacak bir seriye imza attı.

Enerji’nin Zirvesi’ndeydik

Baymak, 9. Enerji Verimliliği
Forumu’na sponsor olan firmalar
arasında yer alarak enerji
verimliliği konusunda farkındalığın
artırılmasına katkıda bulundu.

Enerji
28. Çocuklara
Bilinci Aşıladık

“ÇocukİstanbulEnerji”
projesine 318 okul grubu ve
7 bin 280 öğrenci katıldı.

34.

Baymak,
Kapıları Açar

Ankara ana bayisi AKC Teknik
henüz dokuz aylık Baymaklı.
Ama geçen yılı 5 milyon lira
ciroyla kapattılar.

Bu Yaz Yine ‘O’

42. Konuşulacak

Son üç senede klima pazarını
darmadağın eden Elegant Plus
ile yine huzurlarınızda.

Siz Hala Ev mi

46. Alıyorsunuz!

Erkanlı Grup Başkanı Rıza
Erkanlı, ‘öğrenci yurtlarının’ Türk
gayrimenkul yatırımcısının da
gündemine girdiğini söylüyor.

Dev Projelerin

49. Çözüm Ortağı

Bir Baymak kurumsal projelerdeki
uzmanlığını konuşturmaya
devam ediyor.

52. Sivas’ın Lideri

Sena Ticaret’in kurucusu Adem
Turangül, Sivas’ta her 100
haneden neden 40’ında Baymak
markalı ürünler bulunmasının
srrını anlatıyor.

58. Sağlık Köşesi

Kendinizi ve Çocuğunuzu
NBŞ Zehrinden Koruyun!

40.
Avrupa’nın

Parlayan
Türk Yıldızları
Cengiz Ünder, Cenk Tosun
ve Enes Ünal… Başarılarının
arkasında büyük bir çalışma
azmi ve çaba var.

52. Yaz Arifesi

Malum Ramazan geldi. Mayıs
ortasında başlayacak Ramazan ayı
öncesinde ve ertesinde bayramda
sizin için kısa molalar hazırladık.

Ünlü oyuncu ve “takımımın askeriyim”
diyecek kadar da Beşiktaş neferi
Zafer Algöz, Beşiktaş’ın beş sene
boyunca şampiyon olacağı iddiasını
sürdürüyor ve Cem Yılmaz’ın Kara
Komik filmler projesinde rol
almaya hazırlanıyor.

Daha Hızlı,
Daha Modern

Yeni teknolojilere yelken açan Honda, Civic
RS modeliyle küçük hacimli turbo motor
kullanımına geçiş yapıyor.
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RAKAMLARIN DİLİ

LECTUS İÇIN İKI
TANE LAZIM
Stratolaunch, kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş
olan dünyanın en büyük uçağı. İkiz gövdesi ve kokpitleriyle
bilimkurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçak 250 ton yük
taşıma kapasitesine sahip. Eğer Baymak’ın Tepeören’deki
fabrikasında sadece 2017’de üretilen tüm Lectus’ları taşımak
isteseydik, Stratolaunch’tan iki taneye ihtiyacımız olurdu.
Üstelik dışarda da 100 ton açık kalırdı.

ÜRETIMIN
İŞ
GÜCÜ TONLARCA
ÜRETIYORUZ

Mayıs - Haziran 2018
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aymak için 2017,
BDR Thermea
sonrası geçen
beş yıl içindeki
en efsanevi
yıl olmalı.
Yoğuşmalı
kombilerden kazanlara
klimadan termosifon ve
şofbenlere hemen her
alanda yüksek bir büyüme
performansı sergilendi. Sadece
Türkiye’de değil dünyanın
farklı coğrafyalarında 540
bin hane Baymak’ın ısıtma
grubundaki cihazlarıyla ısındı
ve sıcak suyunu elde etti. Bu
başarının arkasında kuşkusuz
bayilerimizden servislerimize
ve çalışanlarımıza kadar
herkesin payı büyük... Ancak
bu resim içinde pek de
‘görünmeyen’ Baymak’ın geniş
ürün yelpazesini sağlayan
büyük “üretim gücü”. Bu
gücün arkasındaysa Baymak’ın
İstanbul, Tepeören’deki
fabrikası ve onun gece gündüz
demeden ürünleri hatasız
ve en yüksek kalitede yapan
işçileri ile teknisyenleri
ve mühendisleri… İşte
rakamlarla bu gücün 2017’deki
performansından küçük bir
kesit.

Baymak’ın 2017’de ürettiği ısıtma
grubu ürünlerinin toplam ağırlığı

19.000

tona ulaşıyor (ortalama cihaz
ağırlıkları alınmıştır).

BIRAZ DA SPOR

Eğer Baymak’ın Tepeören’deki fabrikasında
2017’de üretilen ısıtma grubu cihazlarını
biraraya toplamak isteseydik tam

26.000

futbol sahasına ihtiyaç duyardık.

KÖPRÜLER
KURUYORUZ

42

km

ile dünyanın en uzun köprüsü Çin’deki
Jiaozhou Körfezi Köprüsü.
Eğer Baymak’ın Tepeören’deki
fabrikasında 2017’de üretilen
ısıtma grubu cihazlarını
yan yana koysaydık, bu
köprüden tam 56 tane
elde ederdik.

BIR UÇTAN
DIĞERINE

Eğer Baymak’ın Tepeören’deki
fabrikasında 2017’de üretilen ısıtma
grubu cihazlarını yan yana koysaydık
Türkiye’nin en doğu ve en batı ucu
arasında iki kez gidip gelirdik.

İŞIMIZ SIZI
ISITMAK
GÜNLÜK
TEMPOMUZ
YOĞUN

Baymak’ın 2017 yılında
ürettiği ısıtma cihazlar,
yurtiçinde ve yurtdışında

540.000’in

üzerindeki haneye sıcaklık verdi.

Baymak’ın Tepeören’deki fabrikasındaki
işçilerimiz bir günde üç vardiya ile çalışıyor ve
günde 783 kombi üretiyor. Hedef 2018’de bu
rakamı ikiye katlamak-1580 adet. Bir günde
üretilen yoğuşmalı kazan sayısı ise

adet

BIZDE HATLAR KARIŞMAZ
Baymak’ın Tepeören’deki fabrikasında her gün tam 13 üretim hattı
çalışıyor. Bu bantların beşinde kombilerimiz dönüyor. Diğerleriyse
termosifon, hidrofor, güneş kollektörü, brülör, boyler…
Ayrıca kazanlarımız için üç montaj hattı bulunuyor.

Suudi Arabistan’da bu yıl
açılacak Jeddah Tower
(Cidde Kulesi) diğer adıyla
Kingdom Tower (Krallık Kulesi)
1 km uzunluğuyla dünyanın
en yüksek binası olacak. Eğer
Baymak’ın 2017’de ürettiği
tüm ısıtma grubu cihazlarını
konteynırlara doldursak ve üst
üste dizseydik bu binadan iki
tane elde ederdik.

ÖNEMLİ NOT: Bu verilerde kullanılan rakamlar cihaz modellerinin özelliklerinin ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.

Mayıs - Haziran 2018

22

GÖĞE
YÜKSELMEK
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SERVIS
AILEMIZ
BULUŞTU
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Baymak’ın müşteri memnuniyetinde ve satış sonrası
hizmetlerde son iki yılda üst üste aldığı birinciliklerin
mimarları, 3-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da biraraya geldi.
Büyük Baymak Ailesi’nin yaklaşık 300 yetkili servisinin
katıldığı Büyük Servis Buluşması’nın ana mesajı “daha iyiye
birlikte yol almaktı”. Bu amaçla bol bol iş konuştuk; eğitimlere
katıldık; uzmanlardan müşteriyi anlamanın ve sorunlarını
çözmenin ipuçlarını öğrendik; daha iyi hizmet verebilmenin
yollarını birlikte kafa kafaya vererek tartıştık ve tabii ki yorucu
geçen iki günün ardından Mustafa Keser’in unutulmaz
performansıyla eğlendik. Şimdi bu iki güzel günün kısa bir
öyküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

9
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Geleneksel Üçüncü
Yetkili Servis
Toplantısı’nın ilk günü,
Baymak Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü
Betül Başkır’ın yaptığı
sunumla açıldı. Başkır,
Baymak’ın satış sonrası
hizmetlerde izlediği
stratejiyi ve önümüzdeki
dönemde izlenecek yol
haritasını anlattı. Başkır,
amaca ulaşmak için
Baymak servislerinin
Servis Otomasyon
Sistemi (SOS), kurumsal
kimlik yenilemesi, eğitim,
kaliteli çağrı merkezi ve
yeterli yedek parça”dan
oluşan beş adımı
kusursuzlaştırmaları
gerektiğini vurguladı.
Başkır ayrıca Baymak
Akademi ile SOS’taki
yeniliklerin de
müjdesini verdi.

Mayıs - Haziran 2018

İlk günün
devamında
teknik eğitimler
vardı. Bu yazın
en ‘sıcak’ ürünü
Elegant Plus
klimasının teknik
eğitimini, Satış
Sonrası Hizmetler
Müdür Yardımcısı
Mustafa Bozkurt
verdi. Eğitimlerin
ardından yetkili
servisler Baymak
Marşını ayakta,
coşkuyla, hep bir
ağızdan söyledi.

11
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Büyük Servis
Buluşması’nın ikinci
günün açılışında çok
farklı bir eğitim vardı.
“Sahne Senin” adı
verilen ve eğitmen
Güven Bakırtaş’ın
yönettiği bu eğitimde
Baymak yetkili
servisleri, sahneye
kurulan ev ortamında
müşteriyle nasıl
iletişim kurulacağının
püf noktalarını
öğrenirken bizzat
yetkili servislerin
yer aldığı
canlandırmalarla
eğlenceli vakit
geçirdi. Kahkahanın
bol olduğu eğitimde
alkışlarla en başarılı
canlandırmayı
gerçekleştiren
servislere ödül
verildi.

SERVISLERIMIZ ANLATIYOR

İbrahim Dinç / Ahsen Isıtma Soğutma - Kırıkkale

Lectus’un Gücü

Servis işinde 1979’dan bu yana varız. Baba
mesleğimiz. 2004’te bayrağı babamdan
devraldım ve Baymak ile çalışmaya başladık.
Şu anda Kırıkkale merkez ve ilçelerine üç ekip
ve toplamda beş kişiyle hizmet veriyoruz.
Aile şirketiyiz, babam ve eşim de işin içinde,
ben de sahadayım. Kırıkkale ısıtma ağırlıklı
bir pazar. 14 katlı binaların yapımına izin
verilmesiyle inşaat büyüyor ve bu binaların
çoğunda kaskad sistemler kullanılıyor.
Baymak olarak bu alanda Lectus ile oldukça
kuvvetliyiz. Proje aşamasından itibaren
inşaat firmalarıyla birlikte çalışarak 2017’de
40’a yakın kaskad kazan dairesi ve bin 200
kombinin kurulumunu yaptık.

Halil Sapmaz / Ege Soğutma – Şırnak

20 yıldır ailenin içindeyim. 10 yıldır da yetkili
servisim. Öncesinde İzmir’de yine bir Baymak
servisinde çalışıyordum. Zanaatımda biraz
ileri gidince memleketim Şırnak’a dönmeyi
seçtim çünkü büyük şehirde kendi işimi kurma
şansım yoktu ama Şırnak’ta vardı. Şırnak’ta
olaylar nedeniyle yüzde 70’i yıkıldı. Evimi
dahi kaybettim. İş yerimdeki malzemelerimin
yüzde 80 gitti. Bu dönemde müşteriye gitmek
bayağı kolay değildi. Ama sonuçta müşteri
bekliyor, Baymak denilince millet bana bakıyor,
akıllarına Halil Usta geliyor. Dolayısıyla
sırtımızda 500-600 metre termosifon
taşıdığımız oldu ama gittik. Şimdi yavaş yavaş
toparlanıyoruz, 2018’den de eğer doğalgaz
gelirse umutluyuz.
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Baymak Benim Bir Parçam
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İkinci gün yemek
sonrasında
yine çok farklı
bir etkinlikle
devam etti.
Yetkili servisler
ve satış sonrası
hizmetler biriminin
yöneticilerinin,
bir yuvarlak
masa etrafında
gruplara ayrıldığı
bu çalışmada,
daha iyi hizmet
verebilmenin
ve işlerini ileri
taşımanın
yolları tartışıldı;
yeni fikirler
ve ihtiyaçlar
gündeme getirildi;
bunların nasıl
uygulanabileceği
konusunda fikir
alışverişinde
bulunuldu.

SERVISLERIMIZ ANLATIYOR

Ünsal Kurt / Ünfa Isıtma Soğutma -Bayburt

ErP Bizim İçin Fırsat

18 yıllık bir firmayız, altı yıldır da Baymak
Ailesi’nin içindeyiz. Öncesinde İstanbul’da
farklı firmalarda taşeron çalışıyorduk
kardeşimle. Bir seyahat için Bayburt’a
geldim ve işimizle ilgili boşluk olduğunu
gördüm. Bunu değerlendirmek istedik ve
firmamızı kurduk. İsmimiz de Ünsal ve Fatih’in
kısaltması. 2018’den konvansiyonel cihazların
yasaklanması nedeniyle umutluyuz. Çünkü
yoğuşmalıda hem iyiyiz hem de fiyat olarak
uygunuz. İnşaat piyasasında herşey dahil
konutların tercih edilmesi nedeniyle taahhütçü
firmalar Baymak’ı tercih ediyor. Kalitemiz iyi,
servisimiz de güçlü. 11 kişilik ekibimizle iş
yetiştirememe derdimiz de yok...

Ayhan Karadağ / Fatih Soğutma – Malatya

2012’den bu yana Baymaklıyım. Öncesinde
yine teknik servistim ama büyük bir firmayla
çalışmak bizim için hayaldi. Başvurduk ve kabul
olunca iki ekiple başladık, şimdi 10 kişiyiz.
Geçen altı senede müşteri memnuniyetine, depo
altyapısına, araçlara ve dükkan görünümüne
yatırım yaparak işimizi geliştirmeye çalıştık.
Şu anda Malatya çevre ve ilçelere bakıyoruz,
sezonda günde 30-40 iş kapatıyoruz. Geçen sene
1.200-1.300 kombi kurulumu yaptık. Klimada ise
300 cihazı çalıştırdık ki bir önceki se 120-130’du.
Bu işimiz açısından mükemmel oldu. Doğanşehir
ilçesine doğalgaz geldi, iki ilçe daha sırada.
Bu nedenle 2018’den umutluyuz ve ekibimizi
genişleteceğiz.
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Klima İşimizi Büyüttü
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Büyük Servis
Buluşması, gala
yemeğiyle son
buldu. Gala öncesi
dev ekranda
hazırlanan kısa
film gösteriminin
ardından çekiliş
yapılarak hediye
kazanan 10 yetkili
servis belirlendi.
Ardından Baymak
CEO’su Ender
Çolak sahneye
çıkarak bir
konuşma yaptı.
Yetkili servislerin
özellikle dürüstlük
ilkesinden taviz
vermemesini
isteyen Çolak
konuşmasının
ardından 2017’nin
en başarılı yetkili
servislerine
ödüllerini verdi.

SERVISLERIMIZ ANLATIYOR

Aytek Çınar / Birlik Teknik -Balıkesir, Gönen

En Büyük Avantajımız SOS
Baymak ile 2012’de çalışmaya başladık.
Öncesinde dört arkadaş olarak 2009’da bir beyaz
eşya firmasının yetkili servisliğini alarak işe
başladık. İlçemize doğalgazın gelmesiyle de bu
alana girdik. Şu anda 13 kişilik bir ekibe sahibiz.
Baymak olarak Gönen’de pazarın yüzde 70’ine
sahibiz. Geçen sene 11 okulda ve yeni açılan
Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kaskad sistem
kurduk. Yaz aylarında da klimada büyük yükseliş
yaşadık. Baymak çok iyi bir klimayı uygun fiyatla
verince işimiz çok arttı. İşimizdeki en büyük
avantajımız bence SOS. Daha fazla iş almamızı
sağlıyor. Daha önce çalıştığımız firmada yeni bir
sisteme geçildiğinde çok sıkıntı yaşamıştık. SOS
ise bir yıl içinde herşeyiyle çalışır haldeydi.

Ümit Beyter – Beyter Teknik / Ağrı

2017’nin en başarılı yetkili servisi birinciliğini İsmail ve
Mevlüt Kemerkaya’nın kurucusu olduğu Konya - İç Anadolu
Teknik kazandı. İkincilik ödülünü kazanan Ankara - Ersa
Elektrik’in plaketini kurucusu Mehmet Elmas ve Hakan
Gökdemir aldı. Üçüncülük ödülüyse Bursa - Uludağ Teknik’in
kurucusu olduğu Hakan Sümer ve Şerafettin Aslan aldı.

Doğubeyazıt’ta sekiz yıl bir serviste çalıştıktan
sonra 2008’de Ağrı’da ihtiyaç olması üzerine
kendi işimi kurdum. Geçen sene doğalgazın
kasım ayında gelmesi nedeniyle işlerimiz iyi
gitti. Şu anda 50 okul, Vali Konağı Lectus ile
ısınıyor. Kısa sürede 180 Lectus ile 60 tane
de kombi kurduk. Ama kolay olmadı. Gece
01’lere kadar okullarda çalıştık. Sonra sabah
07’de kalkıp aynı tempoyla devam ediyorduk.
2018’den büyük beklentilerimiz var. Çünkü
gazın geç gelmesi nedeniyle insanlar kömürünü
almıştı ve ikinci masrafa girmedi. Üstelik
Doğubeyazıt servisi de olduk. Ayrıca altı ilçeye
bakıyoruz ve önümüzdeki sene buralara da
doğalgaz verilecek. Şimdi dört kişiyiz ama ekibi
büyütmemiz gerekecek.

Mayıs - Haziran 2018

Doğalgaz Gelince
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SERVISLERIMIZ ANLATIYOR

Semih Avcı – Avcı Isı / Tokat, Niksar

Baymak Köyü

Sekiz yıldır Baymaklıyım. Öncesinde
İstanbul’da ısıtma işindeki bir şirkette
dört sene çalıştıktan sonra memlekete
doğalgaz geleceği söylenince Niksar’a geri
döndüm. İlk başlarda biraz zorlanmıştık.
Işleri oturtmak kolay olmadı. Bu dönemde
müşterileri dinledik, para kazanmadan
herkesin sorununu çözdük, Baymak yönetimi
de bizi inanılmaz destekledi. BDR Thermea
sonrasında da işler tamamen değişti.
Eskiden Baymak ilçede beşinci sıradaydı
şimdi birinci sıradayız. Ayda ortalama 35
kombi çalıştırıyoruz. Niksar’da kombi dışında
hidrofor çok satılıyor. Bir köyümüz var, 120
hanenin 85’inde Baymak hidrofor var.

Hut Yeni / Akdeniz Ticaret - Mersin

Mayıs - Haziran 2018

2018’den Umutluyuz
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İş hayatıma 1993’te bir Baymak servisinde
başlamıştım. Sonrasında Öncesinde başka
servis şirketlerinde çalıştım. 2005’te ise Baymak
servisi olarak kendi işimi kurdum. Şu anda
eşimle birlikte çalışıyoruz ve 10 kişilik bir ekibiz.
Mersin merkezde hizmet veriyoruz. Günde
sezonda 70-80 çağrıya cevap verebiliyoruz.
Üstelik mesai saati gözetmeden çalışıyoruz.
Kombi dışında ısı pompası ve klimada da ciddi
potansiyel var. Dolayısıyla 2018’in çok iyi
geçeceğine inanıyoruz.

Gecenin sonunda
ise sevilen
yorumcu Mustafa
Keser sahne aldı.
Baymak yetkili
servislerinin
bol bol fotoğraf
çektirdiği Keser,
tüm masaları
dolaşarak
geceye katılan
Baymaklılar
ile sohbet
etti. Keser’in
seslendirdiği
türkülere eşlik
eden yetkili
servisler, hareketli
parçalarda
kendilerini
sahneye atarak
oynadı.

SERVISLERIMIZ ANLATIYOR

Abdullah Karabulut / Karabulut Elektrik – Elazığ, Karakoçan

Şimdi Başlıyoruz

Mayıs - Haziran 2018

21 yıl önce kendi işimi kurarak başladım.
Baymak ile de 17 yıldır çalışıyorum. Asıl
uzmanlığım bobinaj. O zamanlar Baymak’ın
fuel oil brülörleri vardı ve o nedenle markaya
yakındım. Ama yetkili servis olmamda bir
müşterimin ısrarı etkili oldu. Ancak bu sürenin
15 yılı işin açıkçası ilçemizde doğalgaz
olmaması gibi nedenlerle pek verimli geçmedi
ama Baymak’tan da kopmadık. Ancak şimdi
başlıyoruz diyebilirim. Geçen kış ortasında
Bingöl’e gaz geldi. Bu nedenle gece 2-3’lere
kadar çalıştığımız oldu ve 2 binin üzerinde
kombi kurulumu yaptık. 2018’den beklentimiz
kurulumların artacağı yönünde çünkü Bingöl’ün
yarısından fazlası hala kombi almış değil.
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Dürüst, İlkeli ve
İşin Erbabı Olmak
Mayıs - Haziran 2018

Büyük Baymak Ailesi’nin üçüncü servis buluşmasının kapanış gecesinde bir konuşma
yapan Baymak CEO’su Ender Çolak, başarısı ödüllerle taçlanan satış sonrası hizmetler
alanında 2018’in ve sonrasındaki yol haritasını paylaştı.
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B

DR Thermea
birleşmesi sonrası,
2013’te, Baymak’ın
yeni yönetiminin
ilk yaptığı işlerden
biri, o dönemde
sayıları 100 olan
servis ailesini Kuzey Kıbrıs’ta
biraraya getirmekti. Bir nevi
arınma toplantısı sayılabilecek bu
organizasyon öncesi Baymak’ın
satış sonrası hizmetlerdeki resmi
pek parlak görünmüyordu. Müşteri

memnuniyetinde sektörün en zayıf
firmalarındandı ve servis teşkilatı
bazında yorgunluk elle tutulur
haldeydi.
O toplantının üzerinden beş
seneyi biraz aşan bir süre geçti.
Nisan 2018’de Antalya’da yapılan
servis ailesinin üçüncü büyük
buluşmasının resmi ise bambaşkaydı.
Bir kere katılımcı sayısı 300
kişiydi. Ve bu 300 kişi, üçüncü
buluşmaya üst üste iki sene “müşteri
memnuniyetinde iklimlendirme

sektörünün en başarılısı” seçilmiş
bir firmanın servisleri olarak
katılıyordu. Organizasyonun yapısı
da farklıydı. Evet, eğitim ağırlıklıydı
ama bildiğiniz gibi bir kişinin çıkıp
diğerlerinin edilgen olduğu bir
eğitim değildi. Sahneye bir ev ortamı
kurulmuştu ve servisler birer tiyatro
oyuncusu gibi sahneye çıkarak
canlandırma yapıyordu. Ya da başka
bir eğitimde yuvarlak masalarda
gruplara ayrılmış bir şekilde fikirler,
yeni iş yapış modelleri havada

Baymak CEO’su Ender
Çolak, servislere hitaben
“Baymak markasının
birinci öncelik olarak
en üst seviyede özen
göstermenin ilk görevleri”
olduğunu ve münhasırlık
stratejisinden ödün
vermeyeceklerini ifade etti.

uçuşuyordu.
Bu farklı eğitimlerin amacı
Baymak CEO’su Ender Çolak’ın
da ifade ettiği gibi “Baymak’ın
servislerinin sahada yaşadıklarını
daha iyi anlamak ve karar alma
sürecine katmak içindi.” Zaten
başarıyı da bu bakış açısı getirmişti
-aynen Baymak’ın son reklam
filmindeki söylediği gibi: “İşimiz
Sizi Anlamak”. “Bugün geldiğimiz
noktaya ulaşmayı zaten hep beraber
çalışarak başarabildik. Yoksa
dünyanın en iyi ürününü çıkarın,
en iyi satış ekibini kurun ya da en
muhteşem yöneticileri getirin, eğer
doğru satış yapan ve servis hizmetini
veren olmazsa hiçbir işe yaramaz.
Pazarda kaybolur gidersiniz”
diye sözlerine başladı CEO Ender
Çolak 3-5 Nisan’daki Büyük Servis
Buluşması’nın gala gecesinde yaptığı
konuşmada ve şöyle devam etti: “Beş
yıl önce Antalya’ya geldiğimde bir
servisimizin dükkanına uğramıştım.
Çok şaşırmıştı. ‘Servis olarak bırakın
genel müdür satış temsilcisi bile

BAŞARIYA SIĞINAMAYIZ

2017’de her alanda -üretimde,
kapasitede, klimada, kombide, ciroda
ciddi büyüdük. 2017’nin bana göre en
büyük başarıları, yoğuşmalı kombi,
klima ve Lectus’taki yükselen pazar
payımız. Ve tabii BDR Thermea
içinde de en fazla büyüyen grup
firması seçilmemiz de çok önemli.
2018’in ilk üç ayına baktığımızda
da inanılmaz bir performans
sergilemiş durumdayız. 2017’nin
ilk üç ayına göre üç kat fazla kombi
sattık. Bunun başka bir anlamı
daha var. Biliyorsunuz ErP geçişi
başlıyor ve bu sayede yoğuşmalı
kombide ivmemizi daha yukarı
taşıyabileceğiz. Bugün Antalya’da
yaptığım görüşmelerde bir iş insanı,
“eskiden çok fazla duymuyorduk
ama şimdi her yerde Baymak adını
işitiyoruz” dedi. Antalya’da pazar
lideri değiliz ama “her yerde Baymak
duyuyoruz” ne demek biliyor
musunuz? Aldık, gidiyoruz demek...
Bu gelişmeler geleceğe umutla
bakmamızı sağlıyor ve tabii ki
azımsanmayacak kadar önemli.
Ancak arkasına sığınamayız ve
sığınmamalıyız. Bu aile geleceğe
birlikte yürümeli ve kalıcı olabilmeli.
Bakın önümüzdeki sene 50’nci
yılımızı kutlayacağız ve bizlerin
bu markayı ikinci hatta üçüncü
50 yıllara devretmemiz gerekiyor.
Bu da ancak başarıyı kalıcı hale
getirmekle mümkün. Bu yolda en
büyük sorumluluk da servislerimize

düşüyor. Çünkü nihayetinde son
kullanıcının algısını olumlu ve canlı
tutmak sizlerin elinde...
Zaten BDR Thermea’nın 20182020 stratejisinin üç ayağından biri
satış sonrası. Bu alanda çok iddialı
hale gelmek, grubun ana stratejisi
olarak kabul edildi. Bu ne demek?
Servisleri daha iyi yapacağız ve
müşteri memnuniyetini daha da
artıracağız.

İLKELERİMİZDEN TAVİZ
VEREMEYİZ

Bu nasıl olacak? Öncelikle temel
değerlerimizden taviz vermeyerek…
Hele de Türk tüketicisinde güvenle
ilgili beklentiler çok fazla ön plana
çıkmışken… Dolayısıyla üretici
firma, bayi ve yetkili servis olarak
tüketicimize güven vermek
zorundayız. Peki güven nasıl verilir?
Teknik kapasiteyle verilir. İşinizi
bilen ve doğru yapan insanlarsanız
müşteri bunu algılar. Yani ilki teknik
bilgi. Bunu nasıl sağlayacağız?
Eğitimle... Geçen sene 2 binden fazla
eğitim verdik. Bu sene bunu daha da
artıracağız.
Diğer taraftan BDR Thermea
Group bünyesinde yer alan
ülkelerdeki tüketiciler, Türk
tüketicisinden daha değerli değil.
Dolayısıyla servis ve hizmet
standardı neyse onu Türkiye’de
uygulamayı kendimize hedef seçtik
ve bu yolda çok ileri bir noktaya
gittik. Ama sadece teknik bilgi
yetmiyor, dürüst olmak da gerekiyor.
Bunun altını yıllardır çizerek
söylüyorum, biz dürüst bir firmayız.
Bunu çok önemsiyorum. Baymak
olarak iş ortağımızı ya da müşterimizi
kandırmaya yönelik bir davranış
içinde olmayacağımızın sözünü
verdik. Buna tenezzül edenler
olursa da yolumuzu ayıracağımızı
özellikle vurguladık. Çünkü bir
firma değerleri olmadan ancak
bugünü kurtarır ama çocuklarınıza
bırakacağınız bir iş devretmez. Bu
konuya özellikle sahip çıkmaya
devam edin lütfen. İnanıyorum ki
Türkiye’de fark yaratan firma olmaya
devam edeceğiz.
Bugüne kadar hiç olmayacak
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görmedik’ demişti. Bu anlayışımızın
göstergesiydi. Bir olursak ancak yol
alınabiliyor. Tek başına hiçbir şey
olmuyor. Bugün büyük bir aileyiz
ve bu aile hep birlikte ileriye umutla
bakıyor.”
Baymak CEO’su Ender Çolak
konuşmasının devamında satış
sonrası hizmetlerde elde ettikleri
başarıya sığınmayacaklarını ve
durmayacaklarını, “önemli olanın
başarının kalıcı ve sürekli olmasını
sağlamak” olduğunu vurgulayarak
2018 ve sonrası için yol haritasının
ipuçlarını verdi. Şimdi CEO Çolak’ın
konuşmasının satır başlarıyla
yazımıza devam ediyoruz.
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şeyler vaat etmedik. Ama şunu
bilin ki, sahada asıl işi yapan
emektarlarımız olarak dürüst
çalıştığınız ve ilkelerimize sahip
çıktığınız sürece arkanızdayız
ve her geçen gün bunu daha çok
hissedeceksiniz. Bugüne kadar
aldığımız yol ortada. Hep beraber
çok daha güzel bir noktaya gideceğiz.

ERP BÜYÜK FIRSAT

Pazarda birçok şey değişiyor
ve bunun ilki ErP. Peki ErP neyi
değiştirecek? Niye sizi ilgilendiriyor?
Öncelikle piyasadaki ayıklanmayı
sağlayacak. Çünkü yoğuşmalı ileri bir
teknoloji ve herkesin aynı başarıyla
bunu yapması mümkün değil. İkinci
olarak ErP ile kombi değişim pazarı
çok hızlanacak. Çünkü insanlar yavaş
yavaş yoğuşmalıya geçecek. Yeni
kombinin kurulumu ve servisi yeni
iş imkanları sunacak. Baymak olarak
bu alanda en güçlü oyunculardan
biriyiz. Geçen sene yoğuşmalı
kombideki payımız yüzde 9’dan 12’ye
çıktı. Bu sene hedefimiz 14. Şu anda
bir firma yoğuşmalı komide ne kadar
iddialıysa geleceği o kadar parlak
demektir.
Buna ek olarak ErP ile 400 kw
altı kazanlar artık satılmayacak. Bu,
Lectus’ların daha da öne çıkması
demek. Baymak olarak düşük
kapasiteli kazanlarda çok iddialı
değiliz. Çünkü ucuz birçok marka
vardı. Peki şimdi bu ucuz markalar
Lectus ile rekabet edebilir mi? Hayır,
o zaman ne olacak, bir ilçedeki iş
hacmimiz bir anda artacak.
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BAKIM ANLAŞMALARI
GELİYOR
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Diğer taraftan yeni bir konu;
büyük projelerin bakımı. Bu sene
itibarıyla sadece satış değil, bakım
anlaşmaları da yapmaya başladık.
Yani tüm büyük projelerde
kurulumun yanında bakım
anlaşmaları da yapacağız ve o
anlaşmaları da iş ortaklarımız olarak
sizlerle paylaşacağız. Bu geleceğin
garantisidir. Çünkü bu anlaşmalar
uzun yıllara yayılacak. Yani bir

BAYMAK AKADEMİ AÇILIYOR
CEO Ender Çolak, yaptığı
konuşmada Baymak Akademi’nin
açılışını resmen duyurdu.
“Portföydeki tüm cihazların olduğu
ve her cihazla ilgili her daim eğitim
verilecek eğitim merkezi” olarak
tanımladığı Baymak Akademi’de
eğitim salonları, cihazların
bulunduğu atölyeler, dinlenme
alanları olacak.
“Harika bir eğitim
ortamı” diyor Çolak,
“Akademi’de sizleri
ve teknisyenlerimizi
ağırlayacağız.
Ayrıca endüstri

kerelik olmayacak.
Ürün yelpazemizde de yenilikler
var. Örneğin yoğuşmalı kazanlarda
200-300 kW’lik Magnus’lardan
biraz daha küçük Lectus’lardan
daha büyük cihazlarımızı pazara
sunacağız. Isı pompası ise diğer bir
yenilik. Türkiye’de çok hızla gelişecek
ısı pompasına önceliklerimizden biri
olarak bakıyoruz. Buna ek olarak
hibrit kurulumlar öne çıkıyor.
Bugün Avrupa’da birçok sistem
birlikte çalışıyor. Türkiye’de de
bazı bölgelerimizde başladık. Şimdi
bu sistemlere hizmet verebilmek
bambaşka bir ufuk demek. Sadece
“termosifon, kombi kurulumu ya da
tamiri ile bu iş ileriye gitmez. Bunları
anlayabilmek ve çözüm bulabilmek
için birlikte çok daha üst seviyeye
çıkacağız. Nitelik, teknik ve eğitim
olarak… Böylece bir işe gittiğinizde
çok daha karmaşık konuları çözüyor
olacaksınız.

DİJİTALLEŞME GELİYOR

Bir diğer önemli konu dijitalleşme.
İki sene önce tabletlerden
konuşmazken şimdi tabletsiz

meslek liselerinden geleceğimiz olan
gençlere eğitimler vereceğiz. Üstelik
sadece Baymak’ın eğitimcileri değil,
sektörün duayenleri de eğitimler
verecek. Böylece işin geleceğinin
nereye gittiğini hep beraber
öğrenme fırsatı yakalayacağız.
Ayrıca eğitimler sadece teknik
kalmayacak. Yeri gelecek interaktif,
insanı anlamaya
yönelik eğitimler
vereceğiz. Çünkü
fabrikadaki
arkadaşlar gibi işiniz
sadece makineyle
ilgili değil.”

iş yapmıyoruz. Yakında oda
termostatlarının içine de servis ile
ilgili özellikleri ekleyeceğiz. Yani
kombinin arıza yapacağını önceden
haber veren sistemleri devreye
alacağız. Oda termostatları zaten bir
süredir ürün portföyümüzde yer
alıyor. Tüketici için harika ama sizler
için şu anda bir şey ifade etmiyor.
Ama yakında edecek. Cihaz ne
zaman kurulmuş, ne zaman servise
gitmiş, hangi parçasında sıkıntı
var gibi verileri yakında sizlerle
paylaşmaya başlayacak. Bu da
otomatikman iş demek.
Dünya bambaşka bir yere gidiyor
ve geri kalamayız. Ama dijitalleşme
Baymak gibi büyük firmaların
lehine. Hep beraber yeni dünyaya
hızlı bir şekilde adapte olacağız.
Bu da eğitimle olacak. Akademi’ye
herkesi bekliyoruz, programları
yayınlanacak zaten ve sizleri de
haberdar edeceğiz.
Son olarak hep beraber daha ileri
gideceğiz ama tabii ki dürüstlükten,
ilkeli olmaktan ve işin erbabı
olmaktan ödün vermeyerek… Daha
yeni başlıyoruz.

Baymak CEO’su Ender Çolak:

Seni Her
Zaman Büyük
Bir Saygı ile
Hatırlayacağız
2011’de ilk karşılaştığım andan
2016’da BDR Thermea’daki görevini
bıraktığı döneme kadar desteğini
her zaman yanımda hissettiğim bir
yöneticimi, bir dostumu kaybettim.
Rob iş disiplininden ödün vermeyen,
her zaman iddialı, global gelişmeleri
takip eden, vizyoner bir yönetici
olmanın yanında BDR Grup içindeki
kültürel ve iş yapma farklılıklarını
da çok iyi kavramıştı. Türkiye ve
Baymak onun için hep ayrı bir yer
tuttu. Nisan 2013’te gerçekleşen
yüzde 100 BDR satın alması
sonrasında yeni Baymak’ın dürüst,
şeffaf, adil, yenilikçi ve iddialı
olma ilkelerinin gerçekleşmesine
ve beş yıldaki radikal değişime
ve büyümeye hep destek oldu.
Güleryüzlü, açık sözlü, dürüst,
samimi bir dostumu kaybettim
aynı zamanda. Şahsım ve
Baymak ailesi seni her zaman
büyük bir saygıyla hatırlayacak,
huzur içinde uyu Rob…

R

ob Van Banning
işe ve hayata bakış
açısını “Başarmak
istediğim şey
herkesin yaptığı şeye
inanmasını sağlamak
ve inanarak yaptığın
işten hayatını kazanmak...” diye
özetlemişti bundan dört yıl önce
Baymaklife’a… 2016 başında sağlık
sorunları nedeniyle CEO’luk
görevinden ayrıldığında geri
bıraktığı BDR Thermea da onun
bu bakış açısının üzerinden
yükselen bir dünya devi haline
gelmişti. Zaten BDR Thermea’yı
var eden de onun vizyoner
stratejisiydi. 2009’da Baxi Group’u
satın alınması, ardından Remeha
(Hollanda), De Dietrich (Fransa)

ve Baxi (İngiltere) gibi ısıtma
soğutma işinin Avrupa’daki üç
devini aynı çatı altında toplayarak
BDR Thermea’nın doğmasını
sağlamıştı. Baymak’ın BDR
Thermea bünyesine katılması
da onun eseriydi. Baymak’tan
ve çalışanlarından her fırsatta
övgüyle söz ederdi. “Daha
başlangıçta Baymak’ın kalbi

hızla çarpan bir ruhu olduğunu
fark ettim. Geriye dönüp birlikte
gerçekleştirdiklerimize baktığımda
bunu sağlayanın insanlar
olduğunu görüyorum” diye
anlatmıştı birlikte geçirdikleri
yedi seneyi. Tüm Baymak
çalışanları da Banning’in bu
sözlerinde ne kadar samimi
olduğuna hep şahit oldu. Onların
ve ailelerinin hal ve hatırını
soracak kadar insanlara değer
veren bir yöneticiydi.
İklimlendirme sektörünün
dünya çapındaki en saygın
isimlerinden Rob van Banning
henüz 61 yaşında aramızda ayrıldı
-geride güzel anılar ve hep istediği
gibi “dünyaya ve insanlığa büyük
izler bırakarak…

Mayıs - Haziran 2018

Huzur İçinde Uyu
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BİZDEN HABERLER : Enerji Verimliliği Yönetmeliği

ErP RESMEN
BAŞLADI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nin startını verdi.
Bakan Özlü, bu değişimle birlikte Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık
1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söylüyor.

Mayıs - Haziran 2018
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aymak’ın yıllardır
en büyük destekçisi
olduğu “Enerji
Verimliliği
Yönetmeliği” (ErP) 21
Nisan’da yürürlüğe
girdi. Konvansiyonel
kombi ve kazanların üretimi ile
satışının yasaklanmasıyla beraber
ülke ekonomisine ve çevreye
büyük katkı sağlanacak ve tabii ki
beraberinde tüm pazarda büyük
bir değişim başlayacak. Son dört
yıldır yaptığı yatırımlarla tüm
altyapısını ErP’ye uyumlu hale
getiren Baymak sektörde yeni
döneme en hazır firma konumunda.
İklimlendirme sektöründeki
bu değişime yönelik en çarpıcı

değerlendirmelerden birini
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, mart ayı sonunda
Anadolu Ajansı’na verdiği
röportajında yaptı. Bakan Özlü,
yaptığı açıklamada Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinde çevrenin daha
fazla korunması ve emisyon
değerlerinin azaltılması amacıyla
uygulamaya alınan “Enerji ile
İlgili Ürünler Yönetmeliği”nin
yeni fazlarının Türkiye’de de
uygulanmaya başlandığını
hatırlattı. Bu kapsamda, Bakanlık
tarafından yapılan yoğun
çalışmalar sonucu kombi ve
kazanlarda enerji verimliliğini
artıracak düzenlemelerin Resmi
Gazete’de yayımlandığını ve

21 Nisan 2018’de yürürlüğe
girdiğini ifade etti. Özlü sözlerine
şöyle devam etti: “400 kilovat
(kW) ısıtma gücüne kadar olan
konvansiyonel kombi ve kazanların
üretimi ve ithalatı 21 Nisan’dan
itibaren durdurulacak. Ayrıca
bu tarihten itibaren üretilecek
veya ithal edilecek 400 kilovat
ısıtma gücüne kadar olan kombi
ve kazanlar, daha yüksek verimli
yoğuşma teknolojisine sahip olmak
zorunda.”

ÖNEMLİ TARİH:
1 OCAK 2019

Bakan Özlü, üreticilerin
ellerindeki ürünleri 1 Ocak
2019 tarihine kadar bayilerine

Baymak’ta Neler Değişecek?

YILDA 1,3 MİLYAR
LİRA TASARRUF

Türkiye’deki kombi pazarının
ortalama yıllık 1,2 milyon adet
seviyesinde olduğuna işaret
eden Özlü, bunun halen yüzde
40’nın “Enerji İle İlgili Ürünler
Yönetmeliği”ne uygun olan
yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu
ifade etti. Özlü, “Yönetmeliğin
diğer fazlarının devreye girmesiyle
birlikte pazarın yüzde 60’lık kısmı
da yoğuşmalı cihazlara dönecek.
Standart kombilerle yoğuşmalı

KONVANSIYONEL
KOMBI AILESI
21 Nisan itibarıyla Brötje Energy Digit,
Star, Star Extra Serisi, Baymak ECO,
Luna Serisi, Lambert 310/310T, LX
Serisi artık üretilmeyecek.

YOĞUŞMALI
KOMBI AILESI
21 Nisan itibarıyla Brötje Novadens,

Novadens Extra, Star Bridge, Star
Bridge Extra Serisi, Baymak DuoTEC,
Luna Avant Serisi, Lamvert Attivo ve
LPY Serisi yüksek verimli pompalarla
üretilecek ve enerji verimliliği
etiketiyle satışa sunulacak.

LECTUS VE YOĞUŞMALI
KAZAN AILESI
21 Nisan itibarıyla Baymak yoğuşmalı
kazanlarda kullanılacak pompalar
frekans kontrollü hale gelecek.
Lectus’un 65 kW seçeneğinde enerji
etiketi bulunacak.

MERKEZI SISTEM
KAZAN AILESI
Yakut, Multiblok merkezi sistem
kazanların 400 kW’nin altında kalan
modelleri ile Fatih ve Göksel serisi kat
kaloriferleri üretimden kalkacak.

DIĞER AILELER

Energy

Related

Products

SON
DÖRT YILDIR
YAPTIĞI
YATIRIMLARLA
TÜM ALTYAPISINI
ERP’YE UYUMLU
HALE GETIREN
BAYMAK
SEKTÖRDE YENI
DÖNEME EN
HAZIR FIRMA
KONUMUNDA.

Baymak’ın diğer ürün
ailelerine ise enerji
etiketi gelecek. Yani
şofben, termosifon,
termoboyler, ani su
ısıtıcı, ısı pompası,
güneş enerjisi paket
sistemleri ve 500 litre
altı boyler ürünlerinde
artık enerji etiketi
olacak.

kombiler arasında yüzde 3540 seviyelerinde bir fiyat farkı
söz konusu olsa dahi özellikle
son üç yılda Bakanlığımızın
destekleri ve DOSİDER üyelerinin
yaptığı çalışmalarla pazar
talebinde önemli bir farklılaşma
yaşanmayacağını tahmin ediyoruz”
diye konuştu. Yoğuşmalı cihazların
standart cihazlara göre ortalama
yüzde 15 daha verimli olduğuna
dikkati çeken Özlü, bunun da yakıt
tüketiminin söz konusu nispette
azalması anlamına geldiğini
söyledi. Özlü, yoğuşmalı ile
standart kombiler arasındaki fiyat
farkının yapılan tasarrufla birkaç
yıl içinde amorti edilebildiğine
dikkati çekerek “Bu değişimle
birlikte Türkiye’deki doğalgaz
tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3
milyar liralık tasarruf sağlanmasını
bekliyoruz” değerlendirmesinde
bulundu.

Mayıs - Haziran 2018

göndermek zorunda olduklarına
dikkati çekerek 2 bin litre hacme
kadar sıcak su ısıtıcıları ve
boylerlerin (sıcak su kazanları)
enerji verimlilik kriterlerinin de
yükseltileceğini ifade etti. Özlü
şunları kaydetti: “Yönetmelik
kapsamında kombilerin içinde
yer alan ve ısıtma sistemindeki
sıcak su sirkülasyonunu sağlayan
devir daim pompalarının daha az
elektrik tüketen yüksek verimli
pompa olmaları zorunluluğu da
getirilecek. Verim değerlerinin
yanı sıra enerji etiketlemeleriyle
ilgili de bazı yeni düzenlemeler
geldi. 70 kilovat ısıtma gücüne
kadar olan kombi, kazan gibi
ısı üreticileri ve 500 litre
hacme kadar su ısıtıcıları ve
boylerler için üreticilerin enerji
verimliliği etiketi düzenlemesi
zorunlu olacak. Buna paralel
olarak kombi, kazan, ısı pompası
veya güneş enerjisi sistemi
gibi çeşitli ısı üreticilerinin
birlikte kullanıldıkları ısıtma
sistemlerinde de tüm ısı üreticisi
kombinasyonuna ait enerji
etiketlemesinin, uygulamacı
firmalar tarafından yapılması
konusu da gündeme gelecek.”
Düzenleme ile tüketicilere
daha yüksek verimli ve çevre
dostu ısıtma ürünleri seçenekleri
sunulacağını anlatan Özlü, son
tüketicilerin de satın almak
istedikleri ısıtma cihazının veya
cihaz kombinasyonunun enerji
tüketim sınıfı hakkında önceden
bilgi sahibi olacağını aktardı.

Aslında Baymak açısından 21 Nisan’dan
sonra çok fazla değişen birşey
olmayacak. Baymak çok iyi yaptığı
işleri yapmaya devam edecek, bundan
sonraki süreçte ısı pompası ve güneş
kaynaklı sistemler ürün stratejisinin
daha fazla merkezinde yer alacak. Ama
yine de değişimler yok değil. Şimdi
ürün aileleri bazında neler olacağına bir
göz atalım…
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BİZDEN HABERLER

MILANO ÇIKARMASI
Mayıs - Haziran 2018

Baymak son iki yıl içinde önce Nijerya’da Hvac Expo 2017, daha
sonra Ortadoğu’nun en büyüğü olan Dubai Big5 ve son olarak İtalya’daki MCE 2018’e
katılarak uzun yıllar unutulmayacak bir seriye imza attı.
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G

eçen sayımızda
Baymak’ın 13-16
Mart tarihlerinde
İtalya, Milano’da
düzenlenen
iklimlendirme
sektörünün en
önemli fuarlarından “Mostra
Convegno Expocomfort”a
katılacağının haberini
duyurmuştuk. Baymak, yeni
pazarlara ulaşmak, ihracatta
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil
etmek ve ısıtma- soğutma

sektöründeki yenilikleri takip
etmek amacıyla iki yılda bir mart
ayında yapılan fuar için Milano’ya
adeta çıkarma yaptı. Fuar alanında
beşinci salonda 110 metrekarelik
bir stantla yer alan Baymak, Enerji
Verimliliği Direktifine (ErP) uygun
yoğuşmalı kombilerini ve ilk kez
split ve invertor ısı pompalarını
görücüye çıkarttı.
134 farklı ülkeden 226 firmanın
katıldığı Mostra Convegno
Expocomfort’ta Baymak 40
ülkeden toplamda 83 firmayla

temasa geçti. Bu sene 41’incisi
düzenlenen fuarda Baymak’ın
radarında başta Avrupa ve
Kuzey Afrika ülkelerini vardı.
Bu çerçevede Fransa, Ukrayna,
Sırbistan, Yeni Zelanda, İrlanda,
Bulgaristan, Moldova, Yunanistan,
Gürcistan, İran, Fas, Filistin’den
mevcut müşterilerle toplantılar
gerçekleştirildi. Ayrıca BDR
Thermea Grubu ile birlikte
onlarca toplantı gerçekleştirip
yeni pazarlar için görüşmeler
yapıldı.

ENERJI’NIN
ZIRVESI’NDEYDIK

Baymak, 9. Enerji Verimliliği Forumu’na sponsor olan firmalar arasında yer alarak enerji
verimliliği konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu.

B

aymak’ın temel
vizyonunu enerjide
dışa bağımlılığı
azaltmak ve
gelecek nesillere
yaşanılabilir bir
çevre bırakmak
oluşturuyor. Ürün portföyünde
yoğuşmalı cihazlara verilen ağırlık,
çocukistanbulEnerji gibi Sosyal
sorumluluk projeleri bu vizyonun
en somut göstergeleri. Baymak
bu vizyonun son örneğini, Enerji
ve Tabii kaynaklar Bakanlığı
himayesinde 29-30 Mart 2018
tarihleri arasında düzenlenen
“9. Enerji Verimliliği Forumu ve
Fuarı”na sponsor olarak verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak’ın açılış
konuşmasını yaptığı etkinlikte yurt
içinden ve yurtdışından üniversite,
kamu kurumları, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarından uzman
kişilerin katılımlarıyla Türkiye’de ve
dünyada enerji verimliliği alanında
yürütülen çalışmalar, gelişmeler
ve gelecek öngörüleri paylaşıldı.
Kaynaktan nihai tüketime kadar
enerjinin her aşamada verimli ve
etkin kullanılması adına yapılan
faaliyetlerin ve uygulamaların
ele alındığı oturumlar ve paneller,
sektör için önemli bir yol
haritası, karar vericiler için de
çalışmalarında ciddi bir referans
noktası oldu.
Etkinlikte konuşan, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, 2023 hedeflerinden
bahsederek konutta ve sokak
aydınlatmalarında yenilenmeye
gidileceğinden bahsetti. Geçen
yılki forumda, arz güvenliği,
yerlileştirme, ön görülebilir
piyasalar gibi üç önemli unsur
üzerinde durulduğunu hatırlatan
Albayrak, “Bu üç unsurla ilgili

sac ayakları ortaya çıkmadan
hakikaten güçlü bir enerji
politikası inşa etmek mümkün
değil. Bu üç sac ayağının altına
sürdürülebilir kalkınmayı,
uluslararası rekabetçiliği ve
yeşil büyümeyi koymamız
lazım. 2023’e kadar bu eylem
planında belirlediğimiz yaklaşık
10,9 milyarlık bir yatırım söz
konusu. Bu yatırımla 2033’e

kadar yaklaşık 30,2 milyar dolar
tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.
Bu yaklaşık 23,9 milyon ton petrol
eş değeri demek. Aynı zamanda
birincil enerji tüketimimizde
yüzde 14’e varan bir azaltım
sağlayacak. 66,6 milyon ton
karbon salınımı azaltılacak. Ayrıca
oluşacak yan sektörlerle 20 bin
kişiye istihdam sağlanacak” diye
konuştu.
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30,2 MİLYAR $’LIK KAZANIM

Baymak,
29-30 Mart 2018
tarihleri arasında
düzenlenen “9.
Enerji Verimliliği
Forumu ve
Fuarı”na
sponsor olarak
destek verdi.
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BİZDEN HABERLER: çocukistanbulEnerji

ÇOCUKLARA ENERJI
BILINCI AŞILADIK

Mayıs - Haziran 2018

Baymak’ın enerji konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla
desteklediği “çocukistanbulEnerji” projesine şimdiye kadar 318 okul grubu ve 7 bin 280 öğrenci katıldı.
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B

aymak’ın ürün ve
üretim politikasının
özünde yerleşen
temiz enerji ve
enerji tasarrufu
anlayışını
gelecek nesillere
de aktarmak ve çocukların
bilinçlenmesine katkıda bulunmak
amacıyla Eylül 2017 itibarıyla
büyük bir Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) projesine
başladığı müjdesini daha önce
vermiştik. Santralistanbul Enerji
Müzesi’nde 2007 yılından bu yana,
enerji konusunda farkındalık
ve bilinç oluşturulmasına
destek sağlamak amacıyla
düzenlenen “Enerji Eğitimi

Programı” kapsamındaki
Baymak’ın desteğiyle yapılan
çocukistanbulEnerji projesi
meyvelerini vermeye başladı. 19
Ocak 2018 tarihi itibarıyla eğitim
döneminin tamamını kapsayan
rezervasyon kayıtları toplam 318
okul grubu ve 7 bin 280 öğrenciye
ulaştı. Bu katılımın yüzde 28’i özel
okullardan yüzde 72’si ise devlet
okullarından geldi. Öğrencilerin
ise yüzde 53’ü ilkokul, yüzde 38’i
ortaokul, yüzde 8’i okul öncesi ve
yüzde 1’i lise öğrencisi.

ÖĞRENCİLERİN FARKINDALIĞI
ZİRVEYE ÇIKTI
Peki söz konusu program
öğrencilerin enerji konusunda

bilinçlenmesi anlamında ne kattı?
Bu sorunun yanıtını öğrencilerle
program öncesi ve sonrası yapılan
anketlerin sonucunda bulmak
mümkün. Şöyle ki, program
öncesinde öğrencilerin yarısından
fazlası enerji konusunda “pek
çok şey bildikleri” konusunda
kararsız, dörtte biri ise birşey
bilmediklerini ifade ederken
sadece beşte biri özgüvenle “evet
biliyorum” diyordu. Program
sonunda “evet enerji ile ilgili pek
çok biliyorum” diyenlerin oranı
yüzde 94’e çıktı.
Program öncesinde herhangi
bir soruya verilen en yüksek
“hayır” oranı yüzde 53 ile
“Alternatif Enerji Kaynaklarının

Öğrencilerin
4'te 3'ü Devlet
Okuludan

'Enerji İle İlgili Pek Çok Şey Biliyorum'
Evet
Hayır
Kararsızım

%

24

Özel Okul

94

%

5

72

29

%

53

Eğitim Sonrası

Eğitim Öncesi

Evet
Hayır
Kararsızım

18

7 2

Ne Demek Olduğunu
Biliyorum”du. Ancak sadece iki
saat süren eğitim sonunda bu oran
yüzde 91 “evet biliyorum” şeklinde
oldu.
Programın öğrencilerin
farkındalığını artırdığı bir konu
ise iklim değişikliğiydi. Program
öncesi değerlendirmelerde
iklim değişikliği konusunda
farkındalığı yansıtan “çok şey
biliyorum” şıkkına öğrencilerin
yarısı “kararsızım”, üçte birinin
ise “hayır” yanıtını verdi. Bu
konuda özgüvenle iklim değişikliği
konusunda farkındalıklarını
ifade eden öğrencilerin oranı
ise sadece yüzde 17 idi. Program
sonunda ise iklim değişikliği
ile ilgili farkındalık konusunda
çocukların yüzde 90’ının “evet”
yanıtını vermesi dikkat çekti. Yine
öğrencilerin yüzde 94’ü program
sayesinde “Enerji Kaynaklarının
Gezegenimizi Nasıl Etkilediğini
Biliyorum” derken yüzde 93’ü ise
“Programda Enerji Konusunda
Eğlenerek Bir Şeyler Öğrendim”
dedi.

ÖĞRETMENLER
TAM NOT VERDİ
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Devlet okulu

'Alternatif Enerji Kaynaklarının
Ne Demek Olduğunu Biliyorum'
Evet
Hayır
Kararsızım

1

%

çocukistanbulEnerji projesi,
çocuklarımızın öğretmenlerinden
de tam not aldı. Şöyle ki, 224
okul öncesi ve ilkokul sınıf
öğretmeni ile ortaokul branş

%
91

'En Fazla
Katılım
İlkokuldan'
İlkokul

53
%
Ortaokul

Okul
öncesi

8

Lise

1

38

öğretmeninin program sonunda
cevaplandırdıkları “Öğretmen
Değerlendirme Formları”na
göre toplamda 97 oranında
memnuniyet gözlenirken bunun
yüzde 69’u “mükemmel” ve yüzde
28’i de “iyi” oldu. Programların
yöntem ve uygulamalarına ilişkin
değerlendirmesinde oranında
ise öğretmenlerin yüzde 75’i
“mükemmel” vurgusu yaparken,
“mükemmel” ve “iyi” vurgusu
yapan öğretmenlerin toplam oranı
yüzde 97 oldu. Öğretmenlerin
tamamı ise programın başka
öğretmenlere önerilebilir
olduğunu düşünüyor.
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18

58

Eğitim Sonrası

Eğitim Öncesi

Evet
Hayır
Kararsızım
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SÖYLEŞİ: Zafer Algöz

AILEDEN BIRI

Enerjisini haftada üç gün tempolu yürüyüşe, halı saha maçlarına ve sağlıklı beslenmesine
borçlu olan ünlü oyuncu ve “takımımın askeriyim” diyecek kadar da Beşiktaş neferi Zafer
Algöz, Beşiktaş’ın beş sene boyunca şampiyon olacağı iddiasını sürdürüyor ve Cem
Yılmaz’ın Kara Komik filmler projesinde rol almaya hazırlanıyor...
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ğır Roman’ın
Gaftici Fethi’si,
“O Şimdi
Mahkum”un Koko
Niyazi’si, Arog’un
Karga’sı Zafer
Algöz ile sohbet
etmeye başladığınızda muhtemelen
ilk izleniminiz “sanki yıllardır
tanıyorum” olacaktır. Samimi, rahat,
özgüvenli ve mütevazı bu adam, beş
dakika sonra da sohbetiyle sarmaya
başlayacak, Öztürk Serengil’den
Kemal Sunal’a Şener Şen’den Cem
Yılmaz’a ve ismini sayamadığımız
sanat dünyasının tüm büyük
isimlerinin hikayeleriyle dolu bir
gezintiye çıkaracaktır. Zaten “Haşırt
dı Bilekbord” ve çok yeni yayımladığı
“Keş On Dı Teybıl” isimli kitaplarında
da biriktirdiği anıları kağıda
döken Zafer Algöz, aynı zamanda
“Beşiktaş’ın maçı varsa, İngiltere
Kraliçesi yemeğe çağırsa gitmem”
diyecek kadar da sıkı bir siyah beyaz
renklerin sevdalısı.
57 yaşındaki Algöz, devlet
memuru bir babanın oğlu olarak
Kars’ta doğdu. Babasının görevi
nedeniyle çocukluğu ve ilk gençliği
birçok yeri dolaşarak geçti. İlkokulu
Trabzon’da okudu; ortaokul ve
liseyi Bursa’da, konservatuvarı ise
Ankara’da okudu. Aslında pilot
olmak istiyormuş hatta Hava Harp
Okulu’nun birinci imtihanına girmiş
ama ikincisine annesinin isteğiyle
gitmeyip bu hayalinden vazgeçmiş.
Tiyatro ise hayatına 1975
sezonunda Bursa Devlet
Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik
Kursları”na katılmasıyla girdi.
Ardından 1980’de yılında Ankara

YÜREKTEN
BEŞIKTAŞLI
OLDUĞUM
IÇIN, MAÇ
OLAN GÜNLER
İNGILTERE
KRALIÇESI
YEMEĞE ÇAĞIRSA
GITMEM, MAÇIMI
SEYREDERIM

Devlet Konservatuvarı Tiyatro
Bölümü’nü kazandı. 1985’te mezun
olan Algöz aynı yıl Bursa Devlet
Tiyatrosu’nda sanat yaşamına
başladı. 1989’da İstanbul Devlet
Tiyatroları’na tayin olan Algöz’ün
ismi İstanbul ile birlikte çok büyüdü.
Kemal Sunal ile birlikte oynadığı
1992 tarihli “Saygılar Bizden” ile
başlayan serüven, Türk televizyon
ve sinema tarihinin neredeyse tüm
mihenk taşlarında yer aldı. Ağır
Roman, Utanmaz Adam, Salkım
Hanımın Taneleri, Esir Şehrin
İnsanları, O Şimdi Mahkum, Kaçma
Birader ve tabii ki Cem Yılmaz ile
birlikte rol aldığı Arog, Yahşi Batı, Ali
Baba ve Yedi Cüceler, Arif V 216… Bu
filmlerden Kaçma Birader ile Alibaba
ve Yedi Cüceler ona arka arkaya
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema
Oyuncu Ödülleri’nin de kazandırdı.
Tabii bu kariyer sığan tam 19 tiyatro
oyunu ve ödül de var.
Bugünlerde Beşiktaş’ın kalan dört
maçına ve Cem Yılmaz’ın yeni projesi
“Kara Komik” film serisinde rol
almaya konsantre olan Zafer Algöz,
Baymaklife’a biraz kendisini biraz
Beşiktaş tutkusunu biraz da yeni
projelerini anlattı.
n Sizi yıllardır tiyatro
sahnesinde, sinemada ve tv’de
seyrediyoruz. En son “Görevimiz
Tatil” filminde hiç bitmeyen
enerjinizle rol aldınız. Sırrınız
nedir?
Aman, bitmesin zaten. Bu
enerjinin kaynağı insanın kendine
bakmasıyla alakalı birşey. Benim bu
hayattaki en büyük şansım istediğim
mesleği yapabilmem. Enerji istediğin,
sevdiğin, her saniyesinden zevk
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gittim. O zamanlar futbol çok
popüler değildi. Babam “Ne
yapacaksın oğlum, kolunu bacağını
kıracaksın” deyince bıraktım. İyi
de oynuyordum aslında. Uzun
zamandır ara ara halı saha maçı
yapıyorum arkadaşlarla. Arkadaşlar
dediysem çoğu eski futbolcu. Hatta
bir keresinde Tuncay Şanlı bile geldi
maça. Halı saha maçı öncesi iyice
ısınıyorum, o günü sağlıklı geçirerek
hazırlanıyorum.

YAZARLIK KARİYERİMİ
ZİRVEDE BIRAKACAĞIM

Mayıs - Haziran 2018

Ekonomi, para işlerinden hiç anlamıyorum. Evimizin maliye
bakanı eşim Lale, o ne derse o oluyor, o ekonomik anlamda ne
karar verirse ona uyuyoruz.
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EN ÜTOPIK
HAYALIM BIR GÜN
BEŞIKTAŞ’IN BÜTÜN
OYUNCULARINI
IRKÇILIĞA KARŞI
DURMAK IÇIN
TAMAMEN
SIYAHILERDEN
OLUŞTURMAK.
EMINIM VERDIĞI
MESAJ DÜNYADA
DA ÇOK
KONUŞULURDU.

aldığın işi yapabiliyor olmakla
alakalı. Ayrıca haftanın üç günü 8-10
kilometre hızlı yürüyüş yapıyorum.
Yediklerime dikkat ediyor, hiçbir şey
de aşırıya kaçmıyorum. Sabahlara
kadar eğlence için yaşayan biri
değilim. Tatil için bile sakin yerleri
tercih ederim. Hele hele cumartesipazar bir yerlere gitmekten nefret
ederim. En gereksiz kalabalık ve kaos
hafta sonları olur. Bir de yürekten
Beşiktaşlı olduğum için, maç olan
günler İngiltere Kraliçesi yemeğe
çağırsa gitmem, maçımı seyrederim.
n Eşiniz ne diyor bu işe?
Eşim dertli ne desin; “sizin de
maçlarınız bitmiyor” diyor sık sık.
Sadece Beşiktaş değil, mahallede
gazozuna maç bile olsa oturur
seyrederim. 16 yaşında Bursaspor
Genç Takımı’nın seçmelerini
kazandım. İki hafta antrenmanlara

n İkinci kitabınız “Keş On Dı
Teybıl” bir süredir raflarda. İlk
kitabınız sonrası yazmayı sevdiğiniz
anlaşılıyor. Devamı gelecek mi,
yazmakla ilgili hisleriniz neler?
İki kitabı da yıllar içinde
biriktirmiş olduğum insan
hikayelerinden derledim. Başımdan
geçen eğlenceli deneyimleri
paylaştım. Benden sonra gelecek
kuşak, bu insanlarla ilgili fikir
sahibi olsun istedim. Müşfik Kenter,
Kemal Sunal gibi değerli insanlar
unutulmasın, anılarımız gelecek
kuşaklara aktarılsın diye çabaladım.
Birinci kitap 13 baskı yaptı, ikinci
kitap üç ayda altıncı baskıyı bitirdi.
Yazmayı hiç seven biri değilim
aslında. Kaleme alma işine beni
arkadaşlarım itti. Geceleri sakin,
herkesin uykuda olduğu zamanlarda
yazdım iki kitabı da. Gündüz ne elime
kalem alabiliyorum, ne de bilgisayar
başına geçebiliyorum. El ayak
çekilince yazmam gereken zamanlar
başlamış oluyor, gece 01:00 suları
hayat koyu sessizliğe bürünürken
başlıyorum, sabah 06:00’a kadar ara
vermeden yazıyorum. İkinci kitap
sonrası bir ara verdim. Önümüzdeki
yıl tekrar yazmaya başlayacağım.
Çünkü henüz her şeyi aktaramadım.
Üçüncü kitap sonrası yazarlık
kariyerimi noktalamayı planlıyorum.
İşi zirvede bırakacağım yani. İlerde
belki maç anılarıyla ilgili bir kitap
yazabilirim.
n Cem Yılmaz’ın “Kara Komik”
filmler projesinde yer alacak
mısınız? Bu kara komedilerin hangi
dönemde geçeceği belli mi?
Cem, “Kara Komik” filmlerin
henüz ikisini kaleme aldı. Ama
ağustos ayında çekimler başlayacak.

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

n Cem Yılmaz ile
dostluğunuz gücünü her kareye
yansıtıyor, ilham veriyorsunuz.
Bu sinerji nasıl yakalandı?
Cem, gençken beni tiyatro
sahnesinde seyretmiş. İlk olarak
AROG projesinde buluştuk ve
ondan sonra hiç ayrılmadık. Nedeni
uzun soluklu birlikte çalışan
insanların gerçekten ekip haline
gelmesi ve birbirinin dilinden
anlaması. Devamlılığı ve başarıyı
da buna borçluyuz. İnsanlar hep
aynı oyuncuları tercih ettiğiyle
ilgili hepimizi sorguluyor ama ekip
olmanın filmi bu kadar başarılı
haline getirdiğini anlamıyorlar. Cem
ile ortak noktalarımız çok. Zamanla
ilişkimizin kadim hale gelmesinin
nedeni ortak yanımızın çokluğu.
Artık birbirimize küsmüyor,
kırılmıyoruz. Çünkü her detayın
kaliteli olması gerektiği konusunda
hemfikiriz. Cem’in filmleri için her
şeyi söyleyebilirsiniz ama “kaliteli iş
yapmamış” diyemezseniz. Kamerada
her şey görünmese bile en ufak
detaylar bile düşünülüyor. O sadece
kendi rolünü düşünmüyor. Tüm
oyuncuların kafasındaki şapkadan,
çorabına kadar tüm detaylarını
düşünüyor. “Burayı da böyle yapalım
işte, Allah kabul etsin” durumu yok.
n Bu kadar sevilmenizin
nedenini neye bağlıyorsunuz?
Hayatın içindeyim, insanlardan
köşe bucak saklanmıyorum.
Ailelerinden biri gibi görüyorlar ki
haklılar da. Hakkaniyetli ve vicdanlı
bir adamım çünkü.
n 2017’de bir söyleşinizde konu
Beşiktaş’a gelince “Üst üste beş yıl
şampiyon olacağız” demiştiniz. İki
yılı tuttu. Bu sene ne olur durum?
Tabii ki, iddiamı aynen
devam ettiriyorum. Bu Beşiktaş
yönetiminin başarısı. Sadece
parayı verip en pahalı oyuncuyu
almakla iş bitmiyor. Taraftar

profilinin seveceği oyuncuyu
bulmak gerekiyor. Beşiktaş bunu
başardı. Ayrıca sadece oyuncuların
arkasında durmak değil, ailelerine
bile sahip çıkmak var bu başarıda.
Deneyimlerime göre Güney
Amerikalı oyuncular evliyse ve
çoluk çocuk sahibiyse o adamdan
müthiş performans alınıyor. Fikret
Orman yönetiminin başarısını da
kabul etmek lazım. “Bu takım 10
senede kendine gelemez” diyorlardı,
oysa onlar çok kısa bir sürede
Beşiktaş’ı Süleyman Seba dönemine
ulaştırdılar.
n Beşiktaş’ın başkanı olsanız
neleri değiştirir, neleri aynen
korurdunuz?
Şu anda öyle bir şey yok ama
herkes bilir ki ben Beşiktaş’ın
gönüllü neferiyim. Ne zaman ne
isterlerse göreve hazırım. Koltuk
peşinde değilim. Beşiktaş’ın
askeriyim. Beşiktaş’ın başkanı olsam
değiştirecek birşey pek bulamam.

Ama amatör branşlarda finans
sıkıntısı var. Onları kapatmak
yerine önemli şirketlerle kol kola
girerek yaşatmaya çalışırdım.
Beşiktaş’ın Fulya’da bir tesisi var.
O tesisi tamamen yıkıp dev bir
gökdelen yapıp katlara altyapı
tesisleri kurar, spor salonları ve
masaj salonları ile herkese açık
restoranlar açardım. En üste
de bir stadyum kurardım ki,
bu dünyanın her tarafından
insanın ilgisini çekerdi.
n Beşiktaş’ı en iyi hangi
kelimelerle ifade ederdiniz?
Halkın takımı, mütevazı
insanların kulübü, dünyanın en
büyük mahalle takımı...
n Uçuş bir başka tutkunuz.
Türkiye’nin en başarılı simülatör
uçuş kaptan pilotlarından biri
olduğunuzu biliyoruz. Uçuş
deneyimlerini sürdürebiliyor
musunuz? Gerçekte bir küçük
uçak kullanma deneyiminiz oldu
mu?
Uçuş simülatörünü aile baskısı
yüzünden bırakmak zorunda
kaldım. Eşim sürekli “Bilgisayarı
kapat” diyordu bense “Olmaz
New York’a uçuyorum, hiçbir
yere gelemem, yolculara karşı
sorumluluğum var” diyordum.
Sonunda aile baskısı ile uçuşları
bırakmak zorunda kaldım.
Gerçekte hiç uçak kullanmadım. Bu
saatten sonra eğitim alsam sadece
pervaneli uçurabilirim herhalde.
n Yakın zamanda hangi projeler
var sizi izleyebileceğimiz?
“Börü” dizisi vardı hatırlarsınız,
onun sinema filmi yapılacak,. Eylül
ayında Cem Yılmaz’ın Kara komik
filmleri dışında onda da bir rolüm
olacak.
n Sizi bu aralar en çok etkileyen
film, tiyatro ve kitap çalışması
hangisi oldu?
Bu arada en çok düşündüğüm,
beklediğim Umur Bugay’ın kitabı.
60 yıllık hayatını ders kitabı
kalitesinde kaleme alıyor. Onun
çıkmasını heyecanla bekliyorum.
“Kelebek” filmini görmeyi çok
istiyorum. Bir de geçenlerde
“Lojman” diye bir film seyrettim.
En küçük rolü oynayanlar bile
çok güzel oynuyordu. Herkese
izlemesini tavsiye ediyorum.
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Bazıları eski, bazıları yakın
dönem filmi olacak. Her
biri 60 dakikayı aşmayacak.
Sinemaya giren izleyici birinci
perde de bir film, ikinci perde
de ayrı bir film seyredecek. Bazı
filmlerde varım, bazılarında
yokum.
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BAYMAK
KAPILARI
AÇAR
Ankara ana bayisi AKC Teknik henüz 9 aylık Baymaklı.
Ama geçen yılı 5 milyon lira ciroyla kapattılar. Bu seneki
hedef ise 11 milyon lira. Firmanın kurucu ortakları Levent
Karaçor ve İbrahim Canbaz, bu büyümenin temel nedenini
iki kelimeyle açıklıyor: Baymak’ın Farkı…
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KC Teknik
başkent
Ankara’da,
ısıtma-soğutma
sektörünün
merkezi olarak
bilinen Rüzgarlı
Sokak bölgesinde faaliyet
gösteriyor. 10 kişinin çalıştığı
firma, sadece dokuz aydır Baymak
Ana Bayisi olarak müşterilerine
ulaşıyor.
Firma ortaklarından Levent
Karaçor 1977’de Ankara’da bir
memur çocuğu olarak dünyaya
gelmiş. Lise yıllarında dayısının
tekstil atölyesinde çalışmaya
başlamış. 1996’da ise Rüzgarlı’da
ısıtma-soğutma üzerine çalışan
bir firmaya geçmiş. Peş peşe
birkaç farklı markada muhasebe
ve pazarlama alanında çalışan
Karaçor 1997’de askere gitmiş.

1999’da tezkeresini alınca yeniden
sektöre dönmüş. 14 yıl boyunca
farklı şirketlerde yönetici olarak
çalışmış. 10 yıldır çalıştığı firmadan
2013’te ayrılıp aynı yerde çalışan
arkadaşı İbrahim Canbaz ile AKC’yi
kurmuş.
İbrahim Canbaz ise 1979
yılında Çankırı’nın Orta ilçesinde,
hayvancılık üzerine büyük ölçekli
ticaret yapan bir ailenin üyesi
olarak dünyaya gelmiş. 2004’
yılına kadar ailesinin şirketinde
ticaret yapmış. Büyük kentlere
yapılan sevkiyatları yönetmiş.
Ailesi hayvancılığa devam ederken
2004’te bir firmada pazarlamacı
olarak işe başlayarak doğalgaz
sektörüne adım atmış. Bu firmada
tanıştığı Levent Karaçor ile kısa
sürede sıkı dost olmuşlar. 2013
yılında aynı şirkette birlikte
çalıştığı Karaçor’a ortaklık

önerisinde bulunarak dostluklarını
girişimciliğe taşımışlar.
Levent Karaçor ve İbrahim
Canbaz, her işte olduğu gibi
dayanışmalarını röportajımızda da
sürdürdü ve sorularımızı birlikte
yanıtladı.

CESARETİMİZİ TOPLAYIP
PATRON OLDUK

n Profesyonel yöneticiliği
bırakıp girişimci olmaya, AKC’yi
kurmaya nasıl karar verdiniz?
Aslında çalıştığımız şirkette
pozisyonlarımız da kazançlarımız
da fena sayılmayacak düzeydeydi.
Ama firma belli bir seviyeye
gelmişti, kurumsallaşmıştı. Bizim
için bir tür memuriyet hayatı
başlamıştı. Kişisel kariyerimizin
sınırlarına gelmiştik. Ufkumuz
kapalıydı. Yerimizde sayıyorduk
ve “ne yapabiliriz?” diye

Levent Karaçor
ve İbrahim
Canbaz uzun
yıllar ısıtma
soğutma
sektöründe
profesyonel
olarak çalıştıktan
sonra AKC
Teknik’i 2013’te
kurdular.

İbrahim Canbaz

hiçbir markanın bayiliğini almadık.
Dışarıdan al-sat şeklinde çalıştık.
Montaj ve servis de yapmıyorduk.
Farklı markaların kombi ve
radyatörlerini alıp satıyorduk.
Bir markaya bağımlı kalmadık.
Yeniydik ama daha ilk aylarda
başarıyı yakaladık. O zaman baktık
ki bu işin parayla, sermayeyle çok
da ilgisi yok. Tamamen ‘güven’
meselesi. Eski çalıştığımız yerde
insan kazanmışız. Şimdi 250
metrekarelik mağazamızda faaliyet
gösteriyoruz ve İskitler’de 650
metrekarelik bir depomuz var.

Levent Karaçor

düşünüyorduk. Sektörde çok iyi
deneyim yapmıştık, piyasayı iyi
biliyorduk, geniş bir çevremiz
vardı. Bunları göz önüne alarak
Türkiye’de ticaret yapmanın zor
olduğunu bilmemize rağmen
cesaretimizi topladık ve kendi
işimizin patronu olmaya kakar
verdik. Çalıştığımız şirketin
sahibine durumu söylediğinde
“manevi olarak arkanızdayım”
dedi. Üçüncü bir kişi olarak bize,
yine doğalgaz sektöründe çalışan
kardeşini önerdi. Böylece üç kişi
olarak ortaklığa başladık. Ancak
o ortağımız bu yılın mart ayında
ayrıldı.
n AKC’nin sektördeki
başlangıç yılları nasıl geçti?
Rüzgarlı’da, toplam 200
metrekarelik iki katlı bir yer
kiralamıştık. Bizim dışımızda
firmada dört kişi çalışıyordu. İlk yıl

BAYMAK
MARKASININ
BILINIRLIK DÜZEYI
PIYASADA ÇOK
YÜKSEK. ‘BAYMAK’
DEDIĞINIZDE,
KENDINIZI
YORMADAN
MÜŞTERIYLE
TEMAS
KURABILIYORSUNUZ.

n Baymak ile nasıl tanıştınız?
Şirketi ilk kurduğumuzdan
beri diğer markalarla birlikte
Baymak ürünlerini de satıyorduk.
Hatta satışlarımızın yüzde 20’sini
Baymak ürünleri oluşturuyordu.
Ama 2017’nin başında, tek
markanın bayiliğine geçmeye
karar verdik. Arzumuz da Baymak
ile çalışmaktan yanaydı. Çünkü
Baymak markasının bilinirlik
düzeyi piyasada çok yüksek.
‘Baymak’ dediğinizde, kendinizi
yormadan müşteriyle temas
kurabiliyorsunuz. Gaz dağıtım
firmasından verileri aldığımızda da
Baymak’ın Ankara’da son yıllarda
birinci ya da ikinci olduğunu
gördük. Bu nedenle Temmuz
2017’de Baymak bayiliğini aldık.
n Baymak bayiliği, şirketinizin
cirosuna nasıl yansıdı?
Aslında sadık müşteri kitlemiz
var. Dolayısıyla bu kitle “artık
Baymak vereceğiz’ dediğimizde
itiraz etmedi. Bu müşteriler

Mayıs - Haziran 2018

6 AYDA 5 MİLYON CİRO
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bizimle çalışmaya devam etmekle
birlikte Baymak’ın ardından yeni
müşteriler de kazandık. Baymak
bayiliğine geçince ciromuzda
yüzde 25-30 büyüme oldu.
2017’nin sadece ikinci yarısı
Baymak bayisiydik ama sadece
altı ayda 5 milyon liralık ciro
yakaladık. Öte yandan daha önce
çalışamadığımız müşterilere de
hitap etmeye başladık. Eskiden
girmekte zorlandığımız işlere artık
daha kolayla teklif verebiliyor ve
alabiliyoruz. Eskiden bizi dikkate
almaktan kaçınan müşteriler
artık “neden olmasın?” diyor. Yani
Baymak bize kapı açıyor. Zaten
son iki yıldır gözlemlediğimize
göre Ankara, İstanbul, İzmir gibi
uzun süredir doğalgaz kullanan
büyük kentlerde pazarda az da
olsa küçülme var ama özellikle
doğalgazın yeni geldiği yerlerde
Baymak bayileri hızla büyüyor. Biz
de bunlardan biriyiz.

İNSANLAR YENI BIR
KOMBI ALARAK
PARA HARCAMAYI
GEREKSIZ
BULUYOR.
AMA ASLINDA
ESKI KOMBI
KULLANARAK
AYLIK 300 LIRA
GAZ FATURASI
ÖDEYEN BIR
TÜKETICI, YENI
TEKNOLOJIYE
SAHIP BIR ÜRÜN
TAKTIRDIĞINDA
AYLIK ÖDEMESI
200-250 LIRAYA
DÜŞER.”

MÜŞTERİLER “İYİ
YAPTINIZ” DİYOR

Yeni bir bayi olarak Baymak ile
çalışmanın avantajlarını anlatabilir
misiniz? Büyümeyi ve 5 milyon
liralık ciro yakalamayı, Baymak’ın
bayiliğini alarak başardık. Şimdi “iyi
ki Baymak bayisi olmuşuz” diyoruz.
Bu tercih, bize yeni bir kimlik
kattı. Müşterilerimizin yüzde 90’ı
“Baymak’a geçerek iyi yaptınız”
diyor. Şu anda diğer markaların
ana bayilerinin giremediği yerlere
Baymak ürünleri satıyoruz. Güçlü
bir markanın ismiyle gitmenin
avantajı yaşıyoruz.
Diğer taraftan Baymak
bayiliğine, değişim döneminden
sonra geçtik ama sonuç itibarıyla
uzun yıllardır sektörün içindeyiz.
Baymak’taki gelişmeleri
görüyorduk. Baymak artık
kurumsal bir anlayışla çalışıyor.
Sektördeki pozisyonunu uzun

DEĞİŞİM PAZARINDAN
UMUTLUYUZ

n Sektör açısından
baktığınızda Ankara ne
durumda?
Ankara dinamik, gelişen
bir ekonomiye sahip. Nüfusu
büyük. Başkent olması nedeniyle
Anadolu’nun toparlanma noktası
durumunda. Birçok büyük şirketin
merkezi Ankara’da. Buna rağmen
Ankara’da sektörümüzün pazarı
daraldı, pasta küçüldü. Çünkü
inşaat sektörü sıkıntıda, satışları
neredeyse durma noktasında.
Bugün bir tapu dairesine
gittiğinizde bomboş olduğunu
görüyorsunuz. Sıramatikten
numara almanıza gerek kalmıyor.
Ama değişim pazarından, yani
eskiyen ürünlerin değişiminin
oluşturacağı pazardan umutluyuz.
Ankara’da 25 yıldır doğalgaz var
ve birçok evde 25 yıllık kombiler
kullanılıyor. Bunlar hem tehlikeli

ESKIDEN
GIRMEKTE
ZORLANDIĞIMIZ
IŞLERE ARTIK
DAHA KOLAYLA
TEKLIF
VEREBILIYOR VE
ALABILIYORUZ.
ESKIDEN
BIZI DIKKATE
ALMAKTAN
KAÇINAN
MÜŞTERILER
ARTIK ‘NEDEN
OLMASIN?’
DIYOR. YANI
BAYMAK BIZE
KAPILARI
AÇIYOR.

hem de kullanımı ekonomik
değil. İnsanlar bilinçlenmeli
ve yoğuşmalıya geçmeli. Ama
insanların bilinç altında “mevcut
cihazım varken yenisini neden
alayım?” düşüncesi var. Yeni bir
kombi alarak para harcamayı
gereksiz buluyorlar, bir külfet
olarak görüyorlar ama aslında eski
cihazlar yüzünden ceplerinden
boşuna giden paralar var.
Eski kombi kullanarak aylık
300 lira gaz faturası ödeyen
bir tüketici, yeni teknolojiye
sahip bir ürün taktırdığında
aylık ödemesi 200-250 liraya
düşer. Sektörün Ankara’daki bir
zorluğu da tüketicinin fiyat-kalite
değerlendirmesini yaparken fiyata
öncelik vermesi. “Ucuz olsun, işimi
görsün yeter” anlayışı daha baskın.
n Baymak’ın hangi ürünlerini
satıyorsunuz?
Biz ana bayi olarak ürünleri
doğrudan fabrikadan alıyoruz.
Kombi, kazan, şofben, panel
radyatör, pompa, hidrofor ve
klima satışı yapıyoruz. Ciro
açısından değerlendirdiğimizde,
satışlarımızın yüzde 70’ini
kombiler oluşturuyor. En düşük
satışı ise klimada yaşıyoruz. Çünkü
Ankara’da yazın havanın çok sıcak
olduğu dönem kısa sürüyor.
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vadeli düşünüyor. Günlük kazanç
ve kısa vadeli hesaplara dayanan
bir yönetim anlayışı yok. Diğer
taraftan bayilerini koruyor.
Pazarda birbirlerini ezmelerini
istemiyor, bunun zeminini
oluşmasını engelliyor. Malına en
çok sahip çıkan marka şu anda
Baymak. Hiçbir sorun çözümsüz
kalmıyor. Her yiğidin bir yoğurt
yiyişi vardır ama Baymak bu işi
daha profesyonel yapıyor.
n Çok kısa bir süre oldu
ama 2017’yi nasıl geçirdiniz ve
2018’den beklentiler nedir?
İnşaat sektöründe son bir
buçuk yıldır sıkıntı var. Bu ısıtmasoğutma sektörünü de etkiliyor.
Ama Baymak sayesinde sıkıntılı
süreci daha kolay aşacağız. Belki
başka bir markanın bayisi olsaydık,
çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Şu
zorlu dönemi yaşarken Baymak
bayiliğinin ne kadar doğru bir
tercih olduğunu gördük. 2018
için ciro hedefimiz 11 milyon lira.
Yılın ilk üç ayında yakaladığımız
sonuçlara bakılırsa hedefimizi yıl
sonunda tutturacağız.
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CENGIZ ÜNDER

FUTBOL: Yıldızlar
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14 Temmuz
1997’de
Balıkesir’in
Sındırgı
ilçesinde
doğan Cengiz
Ünder, 2014’te
yetiştiği
Bucaspor
altyapısından,
Türkiye’nin
futbolcu
fabrikası
Altınordu’ya
transfer olarak
profesyonel
oldu.

AVRUPA’NIN
PARLAYAN
TÜRK
YILDIZLARI

Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Enes Ünal…
Avrupa’nın üç büyük liginde oynayan Milli
Takımımızın yıldızları başarılarıyla göğsümüzü
kabartıyor. Bu başarılarının arkasında ise büyük
bir çalışma azmi ve çaba var.

U

zun yıllar
Avrupa’ya
futbolcu ihraç
etmekte sorun
yaşayan Türk
futbolu bu
konuda makus
talihini ilk olarak 2000’lerin
başında Galatarasay’ın UEFA
Kupası ve Süper Kupa’yı
kaldırmasıyla birlikte yendi.
Ardından geçen süreçte dönem
dönem yurtdışına futbolcu
ihraç etsek de, gittikleri ülke ve
kulüplerde iz bırakan oyuncu
sayısı bir elin parmaklarını zor
geçti. Son yıllara bakıldığında
ise 2000’lerin başına göre
yurtdışında görev yapan
futbolcularımızın sayısında
büyük artış yaşanıyor. Çok
sayıda Türk futbolcu Avrupa
deneyimini yaşıyor. Son olarak
hatırlanacağı gibi Beşiktaş’ın
golcüsü Cenk Tosun kariyerini
yurtdışında sürdürme kararı aldı
ve ligin devre arasında rekor bir
transfer ücretiyle İngiltere’nin
köklü kulüplerinden Everton’a

yoldaki yolculuklarından kısa bir
kesit sunacağız.

İTALYANLAR’I KENDİNE
HAYRAN BIRAKAN ÇOCUK

CENK
TOSUN
7 Haziran 1991
doğumlu olan
Tosun’un profesyonel
futbol kariyeri Alman
ekiplerinden Eintracht
Frankfurt’ta başladı.
Almanya dördüncü
ligi Regionalliga’da
Eintracht Frankfurt
için top koşturdu.
Ardından Gaziantep’e
transfer oldu.

Yurtdışında top koşturan
futbolcularımız arasında kuşkusuz
en çok parlayan ve gelecek vaat
eden isim Cengiz Ünder. Hem zorlu
Seri A’da hem de Şampiyonlar
Ligi’nde gösterdiği performansla
“Çizme”de ve Avrupa’da manşetleri
süsleyen Cengiz’in hayat
hikayesi bir o kadar ilgi çekici.
14 Temmuz 1997’de Balıkesir’in
Sındırgı ilçesinde doğan Cengiz
Ünder, 2014’te yetiştiği Bucaspor
altyapısından, Türkiye’nin futbolcu
fabrikası Altınordu’ya transfer
olarak profesyonel oldu.
İzmir ekibinden aylık 4 bin lira
maaş alan genç futbolcu kazandığı
bu parayla ailesine krediyle ev
aldı. Temmuz 2016’da 700 bin
euro bonservis bedeliyle Medipol
Başakşehir’e transfer olan genç
futbolcu burada ise aylık sadece
15 bin lira kazanıyordu. Genç
yetenek bu para ile ailesine aldığı
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transfer oldu.
Evet, belki Arda Turan’ın
mükemmel başlayan ve Barselona
ile taçlanan peri masalı biraz
hüzünlü bitti. Ama 2017-2018
sezonunun ikinci yarısı ise başta
Cenk Tosun ve Roma’da forma
giyen Cengiz Ünder olmak üzere
Avrupa’nın büyük liglerinde top
koşturan Türk futbolcuların damga
vurduğu bir dönem oldu.
Alışma dönemini hızlı atlatan
Cenk Tosun bir biri ardına attığı
gollerde İngiltere’de manşetleri
süslerken yine Roma’da forma
giyen 20 yaşındaki Cengiz
Ünder ise oynadığı futbol ve
attığı bir birinden güzel gollerle
futbol tutkunu İtalyanları adeta
kendisine hayran bıraktı. La
Liga’da forma giyen 20 yaşındaki
eski Bursasporlu Enes Ünal,
zorlu maçlarda attığı gollerle
Villareal’i sırtlıyor. Dergimizin bu
sayısında, Türkiye’de yetişen ve
son dönemdeki performanslarıyla
Avrupa futbol arenasında Türk
bayrağını gururla dalgalandıran
yıldızlarımızın başarıya giden
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evin borcunu tamamen bitirdi.
İstanbul’a geldiği ilk günlerde
aylarca Medipol Başakşehir’in
tesislerinde kalan Cengiz Ünder
ardından “Sosyal hayattan çok
uzak kalma” diyen Teknik Direktör
Abdullah Avcı’nın kiracısı oldu.
Verdiği bir röportajda Kulüp
Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın
gelişimi için tesislerde kalmasını
istemediğini ve Abdullah Hoca’nın
evinde kiracı olarak kalmasını
istediğini anlatıyordu. Elbette
Gümüşdağ genç yıldızına “Evin
kirasına sen karışma. O kısmı biz
hallederiz” demiş. Başakşehir’de
oynadığı dönemde ehliyeti ve
otomobili bulunmayan genç
futbolcu tesislere ise takım
arkadaşı İrfan Can Kahveci’nin
aracıyla gidip geldi.
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PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON
EURO’YA YÜKSELDİ

40

Altınordu’da aylık 4 bin,
Başakşehir’de 15 bin lira aylık
maaşa oynayan genç yetenek,
geçen yaz o dönemki transfer
rekoru 13,4 milyon euro bonservis
bedeliyle İtalya’nın köklü kulübü
Roma’ya transfer oldu. Genç
futbolcunun yıllık net ücreti ise 1,5
milyon euro’ya (yaklaşık 7,8 milyon
lira) yükseldi. Cengiz, Roma’da
özellikle ligin ikinci yarısındaki
performansıyla piyasa değerini
de artırmayı başardı ve şu an
itibarıyla transfermarkt.com’da
Cengiz’e biçilen piyasa değeri 20
milyon euro.
Roma’da altı gol iki asistlik
performansla herkesi kendine
hayran bırakan Cengiz Ünder,
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde,
4-1 mağlup oldukları ilk maçın
rövanşında takımına yarı finali
getiren üçüncü golün asistini
yaparak adeta zirveye çıktı.
Kuşkusuz Cengiz’in maçın 82’nci
dakikasında Kostas Manolas’ın
attığı üçüncü gol için verdiği
pas, hem kendi kısa kariyerinin
hem de köklü Roma tarihinin
en önemli asistlerinden biriydi.
Çünkü bu asist sonrası gelen gol

ENES
ÜNAL
1.85 metre boyundaki
forvet Enes Ünal, 10
Mayıs 1997 tarihinde
Bursa, Osmangazi’de
doğdu. Bursaspor’un
eski kaptanlarından
Mesut Ünal’ın
oğlu olan Enes
futbola babası
gibi Bursaspor alt
yapısında başladı.

hem 4-1 biten maçın rövanşında
Barselona gibi bir devi kupanın
dışına itiyor, hem de Roma’yı tam
34 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde
yarı finale taşıyordu. İtalyan
basını ise maç sonrası “Hızır gibi
yetişti” ve “3-0’ı getiren orta, saf
büyüydü” ifadeleriyle Cengiz
Ünder’i övüyordu. Şampiyonlar
Ligi’ndeki performansı ile göz
kamaştıran ve transferin gözdesi
durumuna gelen Cengiz hakkında
Roma Başkanı Jim Pallotta da övgü
dolu sözler söylüyor. Cengiz’in
performansından çok memnun
olduklarını söyleyen Pallotta,
“Önümüzdeki beş yıl Cengiz
bizimle olacak” diyor.

PES ETMEK NEDİR
BİLMEYEN ADAM

Ara transfer döneminde
Beşiktaş’tan İngiltere’nin köklü
takımlarından Everton’a rekor
bonservis bedeliyle giden Cenk
Tosun da Premier Lig’e hızla
adapte olmaya başladı. Premier

TOSUN DİŞLERİNİ
GÖSTERDİ

Takımının o sezon oynadığı 14
lig maçında 10 gol kaydetti. 20102011 Türkiye Kupası Sezonu’nda
takımının dördüncülük derecesini
almasında yardımcı oldu. Cenk, 4
Şubat 2014’te ise 500 bin euro’luk
bir sözleşme ile Beşiktaş’a transfer
oldu. Beşiktaş’ta Demba Ba ve
Mario Gomez gibi isimlerin yerine
giren Cenk asla pes etmedi ve
çalışmaya devam etti. 2016-2017
sezonu itibarıyla ilk 11’de yer
almaya başladı ve 24 gol kaydetti.
2017 yılının sonuna doğru İngiltere
Premier Ligi takımlarından Crystal
Palace, Cenk Tosun için transfer
teklifi verdi fakat Tosun bu
teklifi geri çevirdi. Bu sezonun ilk
yarısında ise özellikle Beşiktaş’ın
Şampiyonlar Ligi maçlarında
gösterdiği müthiş performansla
artık ele avuca sığmayan bir
yetenek olduğunu ispatladı. Her
maç performansını artıran ve
kendine hayran bıraktıran Tosun
için şimdilerde İngiliz basını “Tosun
dişlerini gösterdi” ve “Cenk Tosun,

Everton’ın sıkıntısını sonlandırdı”
başlıkları atıyor.

LA LIGA’NIN PARLAYAN
YILDIZI

İspanya La Liga takımlarından
Villarreal’de top koşturan milli
oyuncumuz Enes Ünal ise çok
genç yaşında sessiz sedasız gittiği
Avrupa’da destan yazmaya devam
ediyor. Türk futbol tarihinin
yetiştirdiği yetenekli genç
futbolculardan Enes, 2015’de henüz
18 yaşında Bursapor’dan dünya
devi Manchester City’e transfer
oldu. Buradan Belçika ekiplerinden
Genk’e kiralanan Enes, yarım
sezonda bir gollük performansın
ardından yine yarım sezonluğuna
Hollanda’nın Breda takımına kiralık
olarak gitti. Breda’da 11 maçta
dokuz gol atan genç futbolcunun
2016-2017 sezonundaki yeni adresi
yine kiralık olarak Hollanda’nın
Twente ekibi oldu. 32 maçta
gösterdiği 18 gollük performansla
dikkatleri üzerine çeken genç
yeteneğin, 2017-2018 sezonu için
yeni adresi ise İspanya’nın önemli
kulüplerinden Villareal oldu.
İspanyol kulübü Enes için
Manchester City’e 14 milyon
euro bonservis ödedi. Sezonun
başında İspanya La Liga’da
forvet oyuncularının hepsinin
sakatlanması nedeniyle
Villarreal’den Levante’ye
kiralanan Enes Ünal, burada 13
maçta iki gol bir asist kaydetti.
Ancak sezonun ikinci yarı için
ise tekrar Villarreal’e döndü. La
Liga’da altı gol ve dört asistle
oynayan Enes’ın zirve yaptığı
maç ise La Liga’nın 29.haftasında
Atletico Madrid’e karşı oynadıkları
karşılaşma oldu. Villareal’in
1-0 mağlup duruma düştüğü
karşılaşmada son 10 dakikada attığı
iki şık golle takımına üç puanı
kazandıran ve adeta kurtaran Enes
Ünal, o hafta ligde haftanın adamı
oldu.
Enes, aynı hafta Messi, Ronaldo,
Rakatiç gibi isimlerin arasında
kendisini haftanın 11’ine yazdırmayı
başarırken sezon sonu için yeni
transferin de gözdesi olmaya aday.
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Lig’de çıktığı dokuz maçta dört
gole ulaşan Cenk Tosun bir yandan
kulübünü gol sorununa ilaç
olurken bir yandan da taraftarın
sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki,
Everton taraftarları kendisine
“Tosun Paşa” diye tezahüratlar
bestelerken kulübü ise Türkçe
resmi sosyal medya hesapları
açtı. 5 Ocak 2018’de bonuslarla
birlikte yaklaşık 28 milyon euro
karşılığında 4,5 yıllığına Everton
FC’ye transfer olan Cenk Tosun’un
kariyeri çok çalışma ve asla pes
etmeme üzerine kurulu.
7 Haziran 1991 doğumlu olan
Tosun’un profesyonel futbol
kariyeri Alman ekiplerinden
Eintracht Frankfurt’ta
başladı. Almanya dördüncü
ligi Regionalliga’da Eintracht
Frankfurt için top koşturan Cenk
fark edildiği ilk maç, takımının 8
Mayıs 2010’da Bundesliga sezonu
sonunda oynadığı maçtı. 29 Ocak
2011’de Gaziantepspor’a 400 bin
euro rakamla transfer oldu.

BELKI ARDA
TURAN’IN PERI
MASALI BIRAZ
HÜZÜNLÜ BITTI.
AMA 2017-2018
SEZONUNUN
IKINCI YARISI
BAŞTA CENK
TOSUN VE
ROMA’DA
FORMA GIYEN
CENGIZ ÜNDER
OLMAK ÜZERE
AVRUPA’NIN
BÜYÜK
LIGLERINDE TOP
KOŞTURAN TÜRK
FUTBOLCULARIN
DAMGA
VURDUĞU BIR
DÖNEM OLDU.
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İÇİNİ AÇTIK: Elegant Plus

42

BU YAZ YINE
‘O’ KONUŞULACAK
Yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş teknolojik özelliklerinin
yanısıra pazarın en yüksek fiyat performans oranına sahip cihazı… Mevcut rakipleri
içinde beş yıl garanti süresi sunan tek ürün... Bir yaz sezonu daha başlarken Baymak, son
üç senede klima pazarını darmadağın eden Elegant Plus ile yine huzurlarınızda… Üstelik
artık Wi-Fi özelliğiyle uzaktan da kontrol edilebiliyor.

ELEGANT
PLUS’IN YENI
WI-FI ÖZELLIĞI
SAYESINDE
EVINIZE
VARMADAN ÖNCE
CEP TELEFONUNUZDAN
EVINIZDEKI
KLIMAYI
ÇALIŞTIRABILIR,
ISTEDIĞINIZ
AYARLARI
YAPABILIR, SERIN
VE KONFORLU
BIR ORTAMIN
SIZLER IÇIN
HAZIR OLMASINI
SAĞLAYABILIRSINIZ.

yüksek fiyat performans oranıyla
tanıtılan inventer özellikli
“Elegant” ile Baymak o sene
piyasayı darmaduman ediyordu.
2015’teki yüzde 51 büyümeyi
ertesi sene yüzde 36’lık bir
sıçrama izliyordu. 2016’da tanıtılan
Elegant Plus ise seneyi yüzde
32’lik büyümeyle kapatıyordu. Bu
rakam, İklimlendirme Soğutma
Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)
verilerine göre Türkiye klima
pazarındaki ortalama büyümenin
tam bir buçuk katı.

FİYAT PERFORMANS LİDERİ
ARTIK WI-FI DESTEKLİ

Şimdi bu performans 2018’de
daha büyük bir hikaye yazmaya
hazırlanıyor. Zira Elegant Plus
tasarımı, enerji verimliliği ve
gelişmiş teknolojik özelliklerinin
yanı sıra halihazırda pazarın
en yüksek fiyat performans
oranına sahip cihazı. Mevcut
rakipleri içinde beş yıl garanti
süresi sunan tek klima. Üstelik
artık Wi-Fi özelliğiyle uzaktan
kontrol edilebiliyor. Yazımızın
girişinde de bahsettiğimiz
üzere Baymak’ın pazardaki en
büyük avantajlarından biri de
servis ve satış sonrası hizmet
kalitesi. Piyasada talebi en hızlı
karşılayan ve kurulumu en kısa
sürede yapan firma Baymak.
Klima satışlarının en fazla arttığı
haziran-temmuz aylarındaki
montaj taleplerinin yapılan
servis organizasyonlarıyla en iyi
şekilde karşılanması ve açılan
bölge depoları sayesinde bayilerin
dolayısıyla tüketicilerin ürüne
daha hızlı ulaşabilmesi Baymak’ın
fark yaratan rekabet avantajları
olarak öne çıkıyor.
Bu avantajlarıyla Baymak,
2018 sezonuna da hayli iddialı
giriyor. Altyapı hazır, ürünlerin
tedarik süreçleri büyük ölçüde
tamamlanmış ve stoklara girmiş
durumda. Dolayısıyla şimdi klima
zamanı.
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G

eçen nisan ayında
Antalya’da
yapılan
Büyük Servis
Buluşması’nda
ilginç bir eğitim
uygulaması
vardı. “Sahne Senin” adı verilen
bu eğitimde, salondaki platforma
kapısı, koltuklarıyla bir ev ortamı
kurulmuştu. Duvara da bir idee
ile bir Elegant Plus konmuştu.
Eğitimin amacı, Baymak
servislerinin bir eve servise
gittiklerinde müşteriye nasıl
davranacaklarını uygulamalı
olarak göstermekti. Servisler
bizzat sahneye çıkarak bir
eğitmen eşliğinde ev içinde nasıl
davranmaları gerektiklerini
bir tiyatro oyunu misali
gösteriyordu. Çok keyifli ve bol
kahkahalı bu eğitimin pek dikkat
çekmeyen detayı, tüm servislerin
bölgesinde pek kullanılmıyor
olsa bile klima konusunda
uzman olmalarıydı. Teknik
detaylar veriyor; çıkabilecek
tüm sorunları ve çözüm yollarını
hemen anlatıyorlardı. Zaten
bilmeleri gerekiyor diyebilirsiniz
ki haklısınız da… Ama ürün
portföyüne henüz üç yıl önce
giren Elegant Plus’ın kadar
öğrenilmesi, Baymak Ailesi’nin
klimayı ne kadar sahiplendiğinin
de bir göstergesi. Zaten Antalya’da
konuştuğumuz tüm servisler,
ılıman geçen kış ayları nedeniyle
asıl büyük patlamayı çok sıcak
olması beklenen yaz aylarında
klima ile yapmayı planlıyor. Aynı
yorumlar aralık ayındaki bayilere
yönelik Aile Toplantısı’nda da dile
getirilmişti.
Bu beklentiler kuşkusuz boşa
değil ve arka planında geçen üç
senenin güçlü bir deneyimini
barındırıyor. Kısaca hatırlarsak…
Piyasa henüz enerji verimliliği
yüksek “inverter” klimalara
ağırlık vermemişken 2015 başında
yedi yıl garanti, kaliteli ürün ve
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İÇİNİ AÇTIK: Elegant Plus

UZAKTAN KONTROL
EDİLEBİLİRİM
HAYALET Elegant Plus klimaların 2018 sürprizi,
tercihine bağlı olarak
EKRAN müşterilerin
gelen Wi-Fi yani uzaktan kontrol

Elegant Plus’un ilk bakışta
en dikkat çekici yönü
kuşkusuz tasarımı. Baymak’ın
bir öncesi kliması Elegant
serisine göre en dikkat çekici
özelliği iç ünite tasarımı olan
Elegant Plus’ın üzerinde
sadece çalışırken ortaya çıkan
bir LED ekran bulunuyor.
“Hayalet” denilen bu LED
ekran istendiği takdirde klima
çalışırken de kapatılabiliyor.
Bu model için özel olarak
tasarlanan logosu ve gümüş
renkli çıtası ile modern
bir görünüme sahip olan
Elegant Plus bu
özellikleriyle
rakiplerine
göre bir
adım önde.

özelliği. Dileyen Baymak müşterileri
ki 2016 ve 2017’de Elegant Plus
alanlar dahil, klimaları için Baymak’ın
son teknolojiye sahip Wi-Fi modülünü
alabiliyor. Bu modül sayesinde
kullanıcılar evlerine varmadan cep
telefonları üzerinden klimalarını
çalıştırabilecek; istedikleri ayarları
yapabilecek; eve geldiklerinde
serin ve konforlu bir ortamı hazır
bulabilecekler. Bu teknolojiyi
kullanıcılarına kısa süre içinde
sunacak olan Baymak, uygulama adı
olarak “Klimada Özgürlük” anlamına
gelen “AC Freedom” adını seçti.
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SESSİZ ÇALIŞIRIM
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Enerji verimliliği ve tüketim
değerlerine ek olarak bir
klimada en çok önem
verilen konu ‘ses seviyesi’
değerleridir. Burada son
kullanıcıların önemle dikkat
etmesi gereken konu
karşılaştıracakları değerin
‘ses gücü’ olmasıdır. Zira
piyasada genel olarak
söylenen “20-25 desibel”
değerleri ‘ses gücü’ değil
‘ses basıncını’ ifade eder.
Farklı uzaklıklardan
ölçüm yapılarak ulaşılan
ses basıncı değerini,
firmalar broşürlerinde
beyan ediyor. Ama
bu doğru bir
karşılaştırma
yapılmasına

imkan vermiyor. Zira
ses gücü aynı koşullar
altında ölçülüp klima
enerji etiketinde belirtilme
zorunluluğu olan bir değer.
Sonuç olarak doğru sonuca
ulaşmak için broşürlerde
yer alan değerlere değil,
enerji etiketlerinde yer
alan değerlere itibar
etmek gerekiyor. Bu
noktada Elegant Plus sessiz
çalışmasının ötesinde
en düşük ses seviyesinin
sağlanması için ek olarak
‘Silence’ özelliğiyle geliyor.
Bu özellikle normal çalışmada
sağlanan en düşük fan
hızının daha da altına inilerek
en düşük ses seviyesine
ulaşılıyor.

BEŞ YIL
GARANTİLİYİM
Elegant Plus için Baymak, beş
yıllık garanti süresi veriyor
ki, bu, onu rakiplerinden
ayrıştıran en önemli
detaylardan. Üstelik bu
garanti iç ünite-dış ünite ya
da kompresör diye ayırmadan
tüm ürüne veriliyor. Sektörde
bu sürenin yanına yaklaşan
yok. Sadece zaman zaman
kampanyalarla sınırlı bir süre
için sunuluyor ama Baymak
yıl boyunca beş yıllık garantiyi
veriyor. Bu, Baymak’ın Elegant
Plus’a ne kadar güvendiğinin
ve ürününün arkasında
durduğunun somut bir
göstergesi.

BENİ
HİSSEDİN!

Elegant Plus’ın fark
yaratan özelliklerinden
biri de “I feel” modu”.
Bu özellikle kişinin
bulunduğu konuma
göre ısıtma ve soğutma
yapılabiliyor. Örneğin
klimalar normalde üflediği
noktadaki sıcaklığı baz
alır ama bu, kullanıcının
bulunduğu noktadaki
sıcaklık değildir. Bu
nedenle hep olması
gerekenden fazla ısı
düzeyi seçilmek zorunda
kalınır. Ama “I feel”
moduyla cihaz, kumandası
üzerinde sıcaklık okuyan
sensörler aracılığıyla
kumandanın bulunduğu
noktadaki sıcaklığı
istenilen seviyeye getirir.

HER
YÖNE
SERİNLİK
Elegant Plus’ın
avantajlarından biri de
sıcaklık kontrol aralığının
0,5 derece olması. Bu
sayede cihaz daha hassas
bir sıcaklık kontrol imkanı
sunuyor. Ayrıca üfleme
kanalları hem dikey hem
yatay çalışabiliyor. Böylece
kumanda üzerinden
otomatik olarak sağa-sola
ve aşağı-yukarı ayarlama
yapılabiliyor.
Kısaca Elegant
Plus dört yöne
otomatik hava
yönlendirebilme
yapabiliyor.

ÇEVRE
DOSTUYUM
Bir klimayı, ‘iyi’ yapan en önemli
özelliklerden biri enerji verimliliği
değeridir. Yetkili kuruluşların
yaptığı testler sonucunda Elegant
Plus’ın performans değerleri
soğutmada “A++”, ısıtmada
ise “A+” olarak belirlendi. Bu
tüketim değerleriyle Elegant
Plus çevre dostu bir ürün
olduğunu kanıtlıyor. Öte
yandan cihaz, daha fazla enerji
tasarrufu sağlamaya yönelik ek
özellikler de sunuyor. Örneğin
soğutma amaçlı kullanılırken
kumanda üzerinde yer
alan “ECO” butonuyla
mevcut koşullara en
uygun ayarda düşük
enerji tüketimi
sağlanabiliyor.

baymak.com.tr

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 ***
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KOMBİDE SÖZ

*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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GAYRIMENKUL: Erkanlı Holding

SIZ HALA
EV MI
ALIYORSUNUZ!
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Erkanlı Grup başkanı Rıza Erkanlı, Avrupa ve
Amerika’nın yükselen gayrimenkul yatırımı
‘öğrenci yurtlarının’ Türk yatırımcının da
gündemine girdiğini belirterek, “Gayrimenkul
sektöründe yatırımın geri dönüşü 20-25
yıla kadar çıktı. Bizde ise yatırım 8 yılda geri
dönüyor” diye konuştu.
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E

rkanlı Holding
Yönetim Başkanı Rıza
Erkanlı bugünlerde
yeni bir heyecanın
peşinde. İnşaat
sektörünün 20
yıllık köklü firması,
yavaşlayan gayrimenkul pazarında
bambaşka bir stratejiyle oyunu
değiştirmeye çalışıyor. Holding
ana faaliyet alanı olan inşaatta
son dönemde Avrupa ve ABD’de
yükselen gayrimenkul yatırımı
olan öğrenci yurtlarına hızlı bir
şekilde girdi. Yaptıkları bir fizibilite
araştırması sonucunda Türkiye’de
2,5 milyon kişilik bir kapasite açığı
olduğunu keşfeden grup, ABD’nin
bu alandaki en iyi şirketlerinden
Asset Campus ile bir ortaklık
anlaşması imzaladı. Ardından
“Univa” isimli bir marka oluşturdu
ve ilk anlaşmasını da Sakarya
Üniversitesi ile yaptı. Şu anda şirket
Sakarya’da üniversitenin hemen
yanında 28 bin 500 metrekarelik bir
arsaya Türkiye’de kampüs şeklinde
dizayn edilmiş ilk öğrenci evi
projesini inşa ediyor.
Rıza Erkanlı’nın henüz
üniversite son sınıfta, 1999’da
kurduğu Erkanlı Holding, bugüne
kadar başta Ankara olmak üzere
birçok ilde projelerde imza attı.
İlk projesi Ankara’da 12 dairelik
bir konuttu. 2002’de Cezayir’e
giden Erkanlı sonraki yedi yıl
boyunca ülkede birçok projede
yer aldı. Erkanlı 2011 yılında aldığı
kararla, inşaat sektöründen gelen
tecrübesi ve yatırım kapasitesini
birleştirerek grup bünyesindeki
inşaat firmalarını gayrimenkul
geliştirme ve yatırım kuruluşlarına
dönüştürdü. Ve akabinde öğrenci
evlerine yöneldi. Rıza Erkanlı
yatırım geri dönüş oranlarının
20-25 yıla çıktığı gayrimenkul
sektöründe, sekiz yılın sonunda
karlılık vaat ediyor. Erkanlı
Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Erkanlı, “Maden ve enerji
sektörlerinden çıkıp öğrenci
evlerine yatırım yapma kararının
arkasında gayrimenkul sektörü
içinde uzmanlaşacakları spesifik bir
alan seçmek arzusunun yattığını”

SAKARYA’DAN
SONRA
GÜNDEMIMIZDE
ÜÇ PROJE DAHA
VAR. ÖĞRENCI
EVI PROJESIYLE
BERABER
TOPLAM YATIRIM
MIKTARININ 450
MILYON LIRAYI
BULACAĞINI
TAHMIN
EDIYORUZ.

yurtlarının toplam kapasitesi sadece
900 bin. Yani 2,5 milyonun üzerinde
açık söz konusu. Üstelik mevcut
yurtlar genel itibarıyla çok nitelikli
değil. Diğer yandan Türkiye’de
sürekli yeni üniversite açılıyor.

FIRSAT VAR

n Bu alandaki uzmanlaşma
planınız ve yol haritanız nedir?
Türkiye’de de iyi projelere ihtiyaç
olduğunu tespit ettik. Ve ABD’nin bu
alandaki en iyi şirketlerinden Asset
Campus ile bir ortaklık anlaşması
imzaladık. 118 bin öğrenciye hizmet
veren Asset’in en önemli özelliği
yaşayan kampüsler oluşturması…
Bunun akabinde “Univa” markasını
oluşturduk yani öğrenci yurtları
alanında bu marka çatısı altında
hizmet vereceğiz. İlk anlaşmamızı
da Sakarya Üniversitesi ile
yaptık. Kentte, üniversiteye yakın
mesafedeki yurtlar öğrenci talebinin
ancak yüzde 37’sini karşılıyor. Biz
de üniversitenin hemen yanında
28 bin 500 metrekarelik bir arsaya
Türkiye’de kampüs şeklinde dizayn
edilmiş ilk öğrenci evi projesini
hayata geçireceğiz.
n Kampüs şeklinde dizayn
edilmiş öğrenci evi ne demektir,
biraz açabilir misiniz?
Bu alanda 150 milyon lira
yatırımla 808 adet 45 metrekarelik
öğrenci evi yapacağız. 28 bin
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söylüyor.
Rıza Erkanlı, Baymaklife’a inşaat
işindeki yeni trendleri anlattı.
n Erkanlı Grup’u kentsel
dönüşüm projeleriyle tanıdık. Şimdi
bambaşka bir alana odaklandınız.
Strateji mi değiştirdiniz?
Grup olarak 2000 yılının
başından bu yana aslında iki ana
sektöre odaklandık. Bunlardan
biri inşaat. Hem Türkiye’de hem
de yurtdışında taahhüt işleri
yaptık. Bu arada vazgeçmediğimiz
atık sektöründe de 2005’den bu
yana yatırımlarımıza devam ettik.
Aynı dönemde maden sektörüne
de girdik, Bursa’da maden,
çinko yatırımları yaptık. Güneş
enerjisiyle ilgili birtakım şirketler
kurmuştuk. Sonra madenimizi
devrettik, taahhüt işlerini bıraktık.
Çünkü uzmanlaşmak istiyoruz.
Gayrimenkul sektörü içinde
uzmanlaşacağımız spesifik bir alan
seçmek istedik ve bu doğrultuda
fizibiliteler yaptık.
n Ne çıktı fizibilite
sonuçlarından?
Öğrenci yurtlarının son dönemde
Avrupa ve ABD’de yükselen
gayrimenkul yatırımı olduğunu
gördük. Türkiye’de de 7 milyon
yüksek öğrenim öğrencisi var.
Bunların yarısı tam zamanlı. Bu
kadar üniversite öğrencisi varken
Türkiye’deki resmi ve özel öğrenci
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500 metrekarelik arazinin
sadece 8 bin metrekaresinde
oturum bulunuyor. Kalan 20 bin
metrekare alanda yürüyüş ve
koşu yolları, basketbol ve futbol
sahası, gösteri merkezi, alışveriş
sokağı ve etüt alanları olacak.
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DÜZENLİ KİRA GELİRİ
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n Bu aynı zamanda bir yatırım
seçeneği, değil mi?
Evet, Türkiye’de gayrimenkul
alanında alternatif bir yatırım
imkanı sunuyoruz. Şöyle ki,
bu öğrenci evlerinin satışını
yapıyoruz, tapusunu da veriyoruz
ancak oturamıyorsunuz. Bizimle
20 yıllık bir işletme sözleşmesi
yapıyorsunuz. Buna göre biz
de alıcıya ait daireleri sadece
öğrencilere kiralıyoruz. Alıcıya
da düzenli olarak kira geliri
sağlıyoruz. Türkiye’de insanların
yüzde 50’si gayrimenkulü yatırım
için alıyor. Türkiye’de yatırımın
geri dönüş hızı 20-25 yıllara çıktı.
Biz ise sekiz yılda geri dönen bir
gayrimenkul fırsatı sunuyoruz.
n Peki fiyatlar nasıl? Yatırımcı

ATIK İŞLERİ

Erkanlı Holding’in ana faaliyet
alanı inşaat olsa da, en az inşaat
kadar güçlü olduğu bir diğer iş
2005’te girdikleri atık ve geri
dönüşüm. Erkanlı Holding bu
alanda özellikle 2007 sonrası peş
peşe yatırımlar yaptı. 2007’de
Gebze’de endüstriyel atık ön işlem
ve ara depolama tesisi kurdu. Ertesi
sene tehlikeli ve endüstriyel atık
nakliye araçlarına yatırım yapıldı.
2009’da ise Konya İkinci Organize
Sanayi Bölgesi’nde kontamine
metal atık geri dönüşüm tesisi
kuruldu. Erkanlı Holding halihazırda
bu alanda üç şirketle faaliyet
gösteriyor ve sektörün en büyük
oyunculardan -550 büyük sanayi
kuruluşuna hizmet veriyor. Örneğin
bu alandaki üç şirketinden biri olan
Eral, çamurların geri kazanımını
sağlamak ve çimento fabrikalarının
yakıt ihtiyacını karşılamak
misyonuyla faaliyet gösteriyor.

ortalama ne kadar kazanacak?
45 metrekarelik daire 138 bin
liraya satılıyor. Bir evde üç öğrenci
kalacak ve biz öğrenci başına 850
lira kira alacağız. Yani bir evden
2 bin 550 lira kira toplayacağız.
Bunun yüzde 40’ını işletme gideri
olarak hesaplayıp yatırımcıya bin
550 lira kira ödeyeceğiz. Bin 550
liralık daire için verdiğimiz kira
garantisi ise 870 lira. Elbette bu
gelirin üstü de söz konusu olabilir
ama 870 lira garanti.
n Talep nasıl? Yabancı yatırımcı
da ilgi gösteriyor mu?
Özellikle Körfez Bölgesi’nden
yoğun talep alıyoruz. İlk etabımızda
236 daire vardı. Neredeyse tamamı
bitti ve bunların yüzde 55’i yabancı
yatırımcıya gitti.
n Başka projeleriniz de olacak
mı?
Sakarya’dan sonra
gündemimizde üç proje daha var.
Öğrenci evi projesiyle beraber
toplam yatırım miktarının 450
milyon lirayı bulacağını tahmin
ediyoruz. Hedefimiz beş yıl içinde
10 bin yatak kapasitesine ulaşmak.

KURUMSAL PROJELER

DEV PROJELERIN
ÇÖZÜM ORTAĞI

Baymak kurumsal projelerdeki uzmanlığını başta TOKİ olmak üzere, konut, yurt ve otel ısıtma
sistemlerinde konuşturmaya devam ediyor. Bursa’da 416 konutluk dev projenin, Malatya’da inşa
edilen 1604 öğrenci kapasiteli yurt projesinin, TOKİ’nin Afyon ve Sincan’daki iki ayrı projesinin ve
Alanya’nın lüks otelinin ısıtma sistemlerinde Baymak imzası yer alıyor.

BULVAR LOTUS

Bursa’nın Yıldızı Lectus
Bursa’nın kentsel dönüşüm
anlamında yükselen bölgesi
Ataevler Mahallesi’nde Özgür
Kavaklı İnşaat tarafından
hayata geçirilen “Bulvar Lotus”
konut ve ticari birim projesi
13 blok ve toplam 416 adet
daireden oluşuyor. Yaklaşık 50
bin metrekare inşaat alanına

sahip projede ticari birimler,
spor alanları, fitness saun, 7
bin metrekare yeşil alan ve her
daire başına otopark, sauna
yer alan projede Baymak, 43
adet duvar tipi yoğuşmalı
Lectus kazan, panel radyatör
ile projenin ısıtma konusunda
çözüm ortağı oldu.

MALATYA YURT HIZMETLERI

Öğrencileri Isıtıyoruz
Malatya Yurt ve Eğitim
Hizmetleri A.Ş. tarafından
Battalgazi Üniversitesi
karşısında inşa edilen yurt
projesi 30 bin metrekare
kapalı alana sahip.
Toplamda 1604 öğrenciye

konaklama hizmeti
sağlayacak olan yurt
kompleksi kapsamında
Baymak’ın 12 adet Premix
entegre brülörlü yer
tipi yoğuşmalı Magnus
kazanları tercih edildi.

TOKİ İSCEHISAR VE SINCAN

TOKİ Nerede Biz Orada

Yine TOKİ’nin Ankara’nın
Sincan ilçesinde yaptığı 822
adet konut, bir ticaret merkezi
ve bir cami ve otopark yer alan
projesinde de 80 adet duvar
tipi yoğuşmalı Lectus’un
kurulumu yapıldı.

XAFIRA DELUX HOTEL

Lüks Otellerin Tercihi
Alanya’da bulunan
beş yıldızlı Xafira Delüx
Otel projesinin kazan
dairesinin modernizasyonu
kapsamında Baymak yeni
nesil invertörlü ısı pompası

cihazları tercih edildi.
Projede, beş “HP-CM 430”,
iki monoblok invertörlü
16kW ve altı HP-PM 140
olmak üzere 13 adet ısı
pompası kullanıldı.
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TOKİ tarafından Afyon
İscehisar bölgesinde hayata
geçirilen 1.Etap konut projesi
kapsamında toplamda 370
konut inşa ediliyor. Projede
Baymak’ın 52 duvar tipi Lectus
yoğuşmalı kazanı tercih edildi.
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GEZELIM GÖRELIM

YAZ ARIFESI

Malum Ramazan geldi. Mayıs ortasında başlayacak Ramazan ayı
öncesinde ve ertesinde bayramda sizin için kısa molalar hazırladık.
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KAZ DAĞLARI
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OKSIJEN DEPOSU
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M

armara ve Ege bölgeleri
arasında doğal bir sınır
oluşturan Kaz Dağları
aynı zamanda Biga
Yarımadası’nın en yüksek
dağı. UNESCO tarafından
1993’te Milli Park ilan
edilen ve koruma altına
alınan bölge tam bir oksijen deposu. Kaz
Dağları’na Ayvalık, Edremit, Zeytinli, Akçay,
Altınoluk ve Küçükkuyu gibi tatil beldelerinden
ulaşmak mümkün. Ayrıca bölgede birçok yoga,
meditasyon ve macera kampı konseptlerinde
etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklere katılarak

bol oksijenin tadını çıkartabilirsiniz. Kaz
Dağları’nı gezerken başlıca uğrak yerleriniz,
Sütuven Şelalesi, Hasanboğuldu Göleti ve
Milli Park içinde yer alan Pınarbaşı olmalı.
Ayrıca Edremit’te bulunan UNESCO ödüllü
Tahtakuşlar Etnografya Müzesi görülmeye
değer mekanlardan. Doğa yürüyüşleri ve bisiklet
turlarını havalar ısınıp da yoğun sıcak altında
gerçekleştirmek istemeyenler için en uygun
mayıs ve haziran ayları olarak dikkat çekiyor.
Kaz Dağları’na gitmişken avcı böreği, oğul
otu çayı, peynir helvası, acı filiz kavurmasını
ve Yeşilyurt Köyü’nde yapılan meşhur testi
peynirini denemeden geri dönmeyin.

4

2

KAPADOKYA

BAŞKA
BIR ALEM

Peri Bacaları ile ünlü
Kapadokya’da UNESCO
Dünya Mirası listesinde yer
alan Göreme Açık Hava
Müzesi gidilmesi gereken
ilk adreslerden. İkinci adres
Ihlara Vadisi olmalı. Vadiye
indikten sonra karşınıza
o kadar çok şapel, ev,
ibadethane kalıntısı
çıkıyor ki tüm gününüzü
yeşillikler içindeki keşif
gezilerine ayırabilirsiniz.
Bölgedeki üçüncü gezi
rotanızı Paşabağ olarak
belirlerseniz dev Peri
Bacaları’nı görme şansınız
olacak. Ve tabii olmazsa
olmaz, Kapadokya’dayken
gündoğumu ile gökyüzüne
açılan balonlara binmeyi
ihmal etmeyin.

VENEDIK

AŞK KENTI
Marco Bazilikası’nda bulunan
çizimlerde Osmanlı ve Türk
izleriyle karşılaşınca oldukça
şaşıracaksınız.
Yapacağınız bir tekne
turuyla Murano Adası’ndaki
cam atölyelerini ve Burano
Adası’nın zıt renklerle bezeli
evlerinin oluşturduğu ambiyansı
kaçırmayın.

ST. PETERSBURG

3

KÜLTÜR
BAŞKENTI

Avrupa’nın dördüncü büyük şehri
olan St. Petersburg 200 yıl boyunca
Çarlık Rusya’nın başkentiydi.
Neva Nehri ve 42 ada üzerinde
konumlanan St. Petersburg 55 kanal
500’e yakın köprüye sahip. Kentin
önemli bir özelliği Beyaz Geceler’in
en belirgin yaşandığı yer olması.
Mayıs ortasından temmuz ortasına
kadar yaşanan Beyaz Geceler’de
güneş sabaha karşı 03:00 gibi
doğuyor ve gece 12’de batıyor. St.
Isaac Meydanı, Mariinski Sarayı, St.
Isaac Katedrali, Catherine Palace
yani Çarlık Sarayı, Ermitaj Müzesi’ni
mutlaka gezin.

5

GÖKÇEADA

ADA SEFASI
Yılın 300 günü Poyraz
ve Lodos rüzgarlarına
ev sahipliği yapan
Gökçeada’da sezon
haziran ayında açılıyor.
Ancak kalabalıktan uzak
doğa ile iç içe birkaç gün
geçirmek, kültür gezileri
yapmak, bisikletle Rum
köylerini keşfetmek
isterseniz ilkbahar ayları
ziyaret için en uygun
zaman. Tepeköy, Zeytinli,
Eski Bademli, Dereköy ve
Kaleköy keşfetmeniz için
sizi bekliyor. Kaleköy’de
eğlence ve gece hayatı
ön plana çıkarken
Zeytinli’de içeceğiniz
dibek kahvesinin tadı
damağınızda kalacak.

Mayıs - Haziran 2018

Her yıl 25 milyonun üzerinde
turistin akın ettiği Venedik’te
konaklama elbette pahalı
ancak kenti dolaştığınızda
paranızın karşılığını aldığınızı
hissediyorsunuz. Özellikle İtalyan
restoranlarında yiyeceğiniz
enfes deniz ürünleri sizi hayal
kırıklığına uğratmayacak.
Çeşitli fresklerde ve hatta San
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SIVAS’IN LIDERI
Mayıs - Haziran 2018

Baymak’ın lider olduğu kentlerden Sivas’ta 11 yıldır markanın bayiliğini yapan
Sena Ticaret’in kurucusu Adem Turangül, kentteki her 100 haneden neden
40’ında Baymak markalı ürünler bulunmasının sırrını anlatıyor.
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S

ivas’ın merkezinde,
Paşabey Mahallesi’nde
faaliyet gösteren Sena
Ticaret’in kurucusu
Adem Turangül, 1997’de
Sivas’ta kardeşiyle
birlikte kurduğu küçük
tesisatçı dükkanından bu yana çok
yol aldı. 11 yıldır Baymak ile çalışan 42
yaşındaki Turangül, endüstri meslek
lisesinde tesviye okuduktan sonra
çocukluk yaşlarında belediyenin su
arıza bölümünde tesisatçılık yapan
babasının mesai saatleri dışında ek
iş olarak gittiği yerlerde ona eşlik
ederek işi öğrendiğini anlatıyor.

Liseyi bitirdikten sonra bir fabrikada
çalışmaya başlamış. Askerliğin
ardından 1997’de kardeşiyle su
tesisatı ve tamirat/tadilat yapmak
üzere Sena Ticaret’i kurmuş.
2003’te ise ilk atılımı yaparak
bünyesine personel almışlar ve
böylece “ısıtma” alanına adım
atmışlar. Kalorifer tesisatı konusunda
hızla uzmanlaştıklarını anlatan
Turangül, bu dönemde 180 dairelik
projeler gerçekleştirdiklerini
söylüyor. 2005 yılında Sivas’a
doğalgaz gelmesiyle de iki yıllık
bir hazırlığın ardından bu alana
odaklanmışlar. Aslında iki yıllık

bu gecikmeli girişin arkasında
tesisatçılıktan bayiliğe doğru yol
almak istemelerinin etkisi büyük.
Zaten doğalgaz işine Baymak
münhasır bayiliği alarak girmişler.
2016’da ise Baymak’ın taahhütçü
ana bayisi haline gelmişler. Şu
anda sadece merkez ve ilçelerdeki
alt bayilere ve müteahhitlere
ürün satışı yaptıklarını söyleyen
Turangül, distribütör bayi olmayı
hedeflediklerini anlatıyor.

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLİYOR
n Doğalgaz sektörüne girerken
neden Baymak’ı tercih ettiniz?

Baymak her yerde olduğu gibi
Sivas’ta da piyasada tanınan, bilinen,
güvenilir, servis ağı olan birkaç
markadan. Kalitesini de altyapısını
da yıllardır yakından biliyorduk.
Sürekli kendisini yeniliyordu.
Kaliteli, güvenilir olduğu için eşimize
dostumuza rahatlıkla tavsiye
edebiliyorduk. Baymak’a bu nedenle
en baştan sıcak bakıyorduk. Ayrıca
doğalgaz işine girdiğimiz dönemde
hizmet kalitesi, önemli bir unsurdu.
Baymak beş-altı gün içinde, bayinin
ayağına kadar ürünleri götürüyordu.
Dolayısıyla hem tanınırlığı hem de
hizmet kalitesi nedeniyle Baymak’ı
tercih ettik. Bizim için ideal bir

seçim oldu. Zira şu anda Baymak
Sivas merkez ve ilçelerinde özellikle
ısı grubunda en tepedeki marka.
Sivas’ta 100 kombi satılıyorsa bunun
40’ı Baymak markası taşıyordur.
Bunun da 20’sini Sena Ticaret olarak
satmışızdır.
n Şimdi bakınca Baymak’ı
tercih etmiş olmayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hiç pişmanlığımız olmadı.
Satışlarda hiç zorlanmadık. Baymak
marka olarak da ürünleriyle de bizi
hiç yanıltmadı. Her zaman doğru
tercih yaptığımıza kanaat getirdik.
2007’den bu yana ticaretimizde
Baymak ile büyüdük. Güvenilir
olmayan bir markayı tercih etmiş
olsaydık, şimdiki noktaya gelemezdik.
Baymak ürün çeşitliliğini artırıyor;
teknolojisi gelişti, altyapısını
güçlendirdi. Bayi sistemini el üstünde
tutuyor ve bir aile şeklinde büyümeyi
tercih ediyor. Bizim de bayi olarak
gayretlerimiz devam edecek.
n Sivas’ta neden daha çok
Baymak ürünleri ilgi görüyor?
Sivas bir kış memleketi. Yani
ısınma için harcanacak para çok
önemli. Bir evin ya da işyerinin
yıllık ısınma maliyeti önemli bir
yekün tutuyor. Dolayısıyla tasarruf
yapan, ısınma maliyetlerini
düşüren cihazlar Sivas’ta daha çok
tercih ediliyor. Bu da yoğuşmalı
kombilere ilgiyi artırıyor. Baymak’ın
yoğuşmalı kombileri bu alanda
oldukça başarılı. Baymak kullanan
Sivaslılar, daha düşük maliyetlerle
ısınabiliyor. Üstelik fiyatları da
uygun. Diğer grupların fiyatları
yukarıda kalıyor. Bunlar nedeniyle
Sivaslılar için en iyi seçenek her
zaman Baymak oldu.
n Sivas’ta en çok hangi ürünler
talep görüyor?
Biz ısı grubunda Baymak bayisi
olmakla birlikte ayrıca PVC borular,
taş, seramik, vitrifiye dediğimiz
ürünler de satıyoruz. Musluk
grubunda da bayiliğimiz var. Bunların
dışında bayisi olmadığımız ürünleri,
talep geldiğinde müşterinin işinin
görülmesi için temin ediyoruz.
Baymak’ın kombi, radyatör, katı
yakıtlı kazan ve Lectus ürünlerini
satıyoruz.
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Sena Ticaret’in 42 yaşındaki
kurucusu Adem Turangül, “Sivas’ta
100 kombi satılıyorsa bunun 40’ı
Baymak markası taşıyordur. Bunun
da 20’sini Sena Ticaret olarak
satmışızdır” diyor.

SIVAS BIR KIŞ
MEMLEKETI.
YANI ISINMA IÇIN
HARCANACAK
PARA ÇOK ÖNEMLI.
BU DA YOĞUŞMALI
KOMBILERE
ILGIYI ARTIRIYOR.
BAYMAK’IN
YOĞUŞMALI
KOMBILERI BU
ALANDA OLDUKÇA
BAŞARILI. BAYMAK
KULLANAN
SIVASLILAR,
DAHA DÜŞÜK
MALIYETLERLE
ISINABILIYOR.
ÜSTELIK
FIYATLARIMIZ
DA UYGUN.
BU NEDENLE
SIVASLILAR IÇIN EN
IYI SEÇENEK HER
ZAMAN BAYMAK
OLDU.
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n 2017 sizin için nasıl geçti?
Ciro ve satış adetleri olarak 2013
yılından bu yana firma olarak ciddi
bir artış yakalayamıyorduk. Dikkat
çekici bir büyüme sergileyemedik.
2017’ye kadar stabil gittik. 2016’da
Baymak’ın ana bayilik için istediği
şeyleri 2017’de tamamladık. 2016’nın
tamamında gerçekleştirdiğimiz
performansı, 2017’nin ikinci yarısında
sadece altı ayda yakaladık. Taahhütçü
ana bayi olmanın ardından, kendisini
yenilemiş, güncellemiş şekilde
önümüze büyük hedefler koyduk ve
şimdi bu hedeflere emin adımlarla
yürüyoruz. 2018’de en az yüzde
100 büyüme hedefimiz var. Bunu
başaracağımıza inanıyorum.

Mayıs - Haziran 2018

ALTYAPIMIZ
GÜÇLENDİRİLİYOR
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n Bayisi olduğunuz günlerden
bugüne Baymak’ın yaşadığı değişimi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle BDR Thermea satın
alması ve Ender Bey’in CEO’luk
görevine geçmesi sonrası yaşanan
değişim bayiler açısından çok
yararlı oldu. Her konuda hızlandık.
Fabrikaya daha hızlı ulaşıyoruz.
Sorun çıktığında hemen çözüm
üretiliyor. Baymak artık ticareti bizim
geleneksel anlayışla değil, Avrupalı
zihniyetiyle yapıyor. Diğer firmalar
50 bin liralık teminat karşılığı 250 bin
liralık ticaret yapıyor ama Baymak
farklı. Benimle 100 bin liralık ticaret
yapacaksa, 100 bin liralık teminat

SİVAS ÜRETEN
BİR KENT DEĞİL
n Sivas ekonomisinde nasıl bir
tablo var?
Büyük sanayi tesisleri olmayan
bir kentiz. Devletin sınırlı
sayıda kuruluşu var. Bunlardan
biri lokomotif bakımlarının,
tadilatlarının yapıldığı, neredeyse
2 bin çalışanı olan TÜDEMSAŞ
tesisleri. Sınırlı sayıda da orta
ölçekli firma var. Yani üreten
değil, tüketen bir kentiz. İnşaat
sektöründe son yıllarda büyük
bir hareketlilik oluştu ancak talep
az. Yeni yatırımların yapılmaması
işsizliğe de yol açıyor. Turizm
için potansiyelimiz yüksek
ama bu değerlendirilemiyor.
Tarihi eserlerin etrafında cazibe
merkezi yaratılmadığı için turizm
gelişemiyor. Başka kentlere göç
veriyoruz. Sivas’ın belli yörelerde
tarımda iyi olan, arazileri buna
müsait ilçelerimiz var ama 20
küsur ilçenin birçoğunun arazisi
tarıma ve hayvancılığa uygun
değil. Birçok köyümüz boş
diyebiliriz. İlçelerimizin sayısı
çok ama onların da nüfusları az.
Sivas kamu hizmetleri konusunda
iyi bir noktada. Kapasitesi
yüksek bir yeni hastanemiz
var. Yollarımızın Türkiye
ortalamasının üzerinde olduğunu
düşünüyorum.

istiyor. Başlangıçta bu teminatların
tedarikinde biraz sorun yaşadık ama
uzun vadeli baktığımızda bizim için
çok yararlı olduğunu görüyoruz.
Baymak bir nevi disipline olmamızı,
ileride yaşayabileceğimiz olumsuz
hadiselerden etkilenmememizi
sağlıyor. Bizi bugün için zorluyor ama
ileriye dönük olarak temellerimizi,
altyapımızı güçlendiriyor. Bizi de
kurumsallaşmaya götürüyor. Kendi
dinamiklerimizi sağlama alıyoruz.
n Kurumsallaşma konusunda
nasıl adımlar atıyorsunuz?
Bayi kanalları desteklenirse,
harici satış yerleri aranmaz ise
Baymak tüm Türkiye’de bayilerini
de kurumsallığın içine katar. İster
Sivas bayisi olsun, ister Kayseri,
ister Van bayisi olsun ister Ankara,
her biri Baymak’ın şubesi gibi olur.
Çünkü Baymak bir bayiyi ne kadar
güçlendirirse, o bölgede markanın
da gücü artar. Sivas’ta da Baymak
bizi destekler, güçlendirirse, biz de
Baymak’ı hızlandıracağız. Bayiler
olarak bizler ne kadar başarılı olursak
ne kadar satış yaparsak Baymak’ın da
büyümesi ona göre artacak.
n Sivas’ta sektörün gelişimi ne
durumda?
Sivas merkezde 13 yıldır doğalgaz
var. Bu nedenle için on binlerce
evde doğalgaz dönüşüm süreci bitti.
Pazar neredeyse doyma noktasına
ulaştı. Ama eski kullanıcılar,
değişim sürecini başlattı. Çünkü
2005’te doğalgaz Sivas’a geldiğinde
takılan cihazlar eskimeye başladı.
Bu cihazların gaz tüketimleri de
yeni sistemlerden fazla oluyor.
Sektörümüz açısından yeni gaz
verilen ilçelerimizin önemi büyük.
Bu ilçelerde doğalgaz konusunda
ciddi bir ticaret hacmi oluşacak.
Yeni yapılan binalarda merkezi
sistem olduğu için genellikle
kombi pazarının daralıp Lectus
satışlarının daha hızlı büyüyeceğini
düşünüyoruz. Kombi işinde belki
nispi daralma olsa da yeni binalarda
Lectus tercih edilmeye
başlandı.

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.

Mayıs - Haziran 2018

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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OTOMOBIL Honda Civic RS

DAHA
HIZLI, DAHA
MODERN

Honda, kendisinden beklenmeyen hareketler yapıyor. Yeni
teknolojilere yelken açan Honda, Civic RS modeliyle küçük
hacimli turbo motor kullanımına geçiş yapıyor.

Mayıs - Haziran 2018

Direksiyon üzerinden fonksiyonları kontrol edilebilen Gösterge
panelinde gerekli tüm verileri görmeniz mümkün. Direksiyonun
sağına konumlandırılan kırmızı renkteki start-stop butonu ise
aracın gücünü gösteren ince bir detay.
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H

onda, bugüne
kadar uzun ömürlü
otomobiller
üretmek için
kendini kanıtlamış
eski teknolojilerden
vazgeçmiyordu.
Fakat günümüz standartları artık
daha modern teknolojiler istiyor.
Honda da bu zorunlu değişimi
kendi kurallarına göre yaptı
ve Japon devi yenilik yarışına
“üretilecek en sağlam turbo
motor” tanımlamasıyla tanıttığı
182 HP güç üreten küçücük bir
turbo ile girdi. 1,5 litrelik bu motor,
i-Vtec teknolojisi sayesinde hem
düşük hem de yüksek devirlerde
kesintisiz tork sunmayı başardı. Bu
motor Civic HB modelinden sonra
ilk defa Civic Sedan RS modelinde
kullanıldı.
Yeni motoru dışında yenilenen
RS’nin tasarımı bizce ailenin en
güzel Civic’i olmasını sağlamış.
Coupe modellere benzeyen tavan
çizgisi, keskin köşelere sahip ön ve
köşeli arka tasarım ile araç daha
dinamik görünüyor. İç mekanda ise
daha kaliteli bir hava var. Buna ek
olarak tüm koltuklarda geniş hacim
sunuluyor. Alçalan tavan yapısına
rağmen arka koltuklarda yeterli baş
mesafesi korunuyor.
Standart olarak sunulan
dokunmatik multimedya

YAVRU TYPE-R

Honda Civic RS’nin en büyük
yeniliği 1,5 litrelik turbo benzinli
motor. 182 HP güç üreten bu motor,
6000 d/d’de bu gücü üretiyor.
Bir turbo motordan beklenmedik
şekilde yüksek devirde maksimum
gücüne ulaşan bu motor, küçücük
bir turboya sahip. 1700 d/d’de
verdiği 220 Nm tork ile atmosferik
bir motor gibi çalışıyor ve
Civic RS’nin 200 km/s son hıza
ulaşmasını sağlıyor.
CVT şanzıman nedeniyle güç
kaybı yaşayan otomobil, yine de
sorunsuz vites geçişlerine sahip.
Elektronik olarak programlanan
şanzıman, S moduna aldığınızda
normal bir şanzıman gibi vites
değiştiriyor. CVT şanzımanın
yapısından dolayı biraz yüksek
tüketim değerine ulaşan Civic
RS, fabrika verilerinde ortalama
6 litre yakıt tüketirken testimizin
sonucunda 100 km’de 8,2 litrelik
ortalama tüketime ulaştı.
128 bin lira etiketiyle
performanslı ve otomatik Civic
isteyenlerin ilgisini çekebilir.

Altyapıda da
değişikliğe giden
Honda, Civic
RS’in daha iyi
yol tutuşuna
sahip olmasını
sağlamış.

1700 d/d’de
verdiği 220
Nm tork ile
atmosferik bir
motor gibi çalışan
Civic RS’nin
motoru, aracı
200 km/s son
hıza ulaşmasını
sağlıyor.

Civic RS, fabrika
verilerinde
ortalama 6 litre
yakıt tüketirken
testimizin
sonucunda 100
km’de 8,2 litrelik
ortalama tüketime
ulaştı.
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sisteminin kullanımı oldukça kolay.
Söyleyebileceğimiz tek sorun ise
ses kontrolünün dokunmatik ekran
üzerinden yapılması. Bunu sevenler
olabilir elbette ama bizim pek
hoşumuza gitmedi.
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SAĞLIK

Ailenizi
NBŞ
Zehrinden
Koruyun!
Şekerin menşei ne
olursa olsun hepsi
zararlı ama ucuz
olduğu, ürünlerin
raf ömrünü
uzattığı için gıda
endüstrisinin
pek sevdiği NBŞ,
şekerlerin en
zararlısı...

S

on günlerde medyada
sıkça öne çıkan şeker
fabrikalarının satışı ve
nişasta bazlı şekerde
(NBŞ) gümrük vergisinin
kaldırılması, “nişasta bazlı
şeker nedir, sağlığımızı
tehdit ediyor mu?” sorularını da
gündeme getirdi. Nasıl ki yıllar önce
“zeytinyağı zararlıdır, margarin yağları
kalp damar hastalıklarından korur”
şeklinde kamuoyu yanıltıldı, şimdi
de “yine birileri bizi yanıltmaya mı
çalışıyor” soruları medyada sık sık
tartışılıyor. Ben de bu sayımızdaki
yazımda bu konuya değinerek bir
hekim gözüyle bizi bekleyen tehlikeden
bahsetmek istiyorum.
NBŞ, genellikle mısırdan elde edilen
bir sıvı şekerdir. Yani vücudumuzun
hiç tanımadığı, ilk defa karşılaştığı bir
şeker türüdür. NBŞ, şeker kamışından
ya da pancardan elde edilen sofra şekeri
(sakkaroz) gibi tek başına tüketilmez
ama endüstriyel olarak üretilmiş
gıdaların hemen hepsinde karşınıza
çıkar. Liste çok uzun ve çok çeşitli:
Meyve suları, gazlı içecekler, gofretler,
bisküviler, dondurmalar, reçeller, faydalı
olarak lanse edilen meyveli yoğurtlar…
Hatta ketçaptan hardala, endüstriyel
olarak üretilmiş turşulardan hazır salata
soslarına ve paketlerde satılan çorbalara
kadar aklınıza gelmeyen pek çok gıdanın
içinde nişasta bazlı şeker vardır.

Mayıs - Haziran 2018

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR,
RAF ÖMÜRÜNÜ UZATIYOR
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Peki bu kadar zararlı olan NBŞ’yi
cazip kılan faktörler nedir diye bakacak
olursak NBŞ, pancardan ve şeker
kamışından elde edilen şekerlere göre
hem daha ucuz hem de çok daha tatlı.
Gıdaların raf ömrünü uzatmak gibi bir
maharetinin de olması gıda üreticileri
için onu vazgeçilmez kılıyor. Hem
ürünün maliyeti düşüyor hem de raf
ömrü uzuyor. Böyle olunca NBŞ hemen
her besine burnunu sokuyor. Sadece
tatlılara, şekerlemelere, meyve suları,
gazozlar, kolalı içecekler değil, market
raflarında gördüğünüz her iki besinden
birine mutlaka giriyor. NBŞ’nin üç
kullanım alanı var. Yüzde 42’lik fruktoz
şurubu kek ve tatlılarda; yüzde 55’lik
şurup alkolsüz içecekler, dondurma,
şekerlemeler, çikolata, kek ve tatlılarda;
yüzde 90’lık şurup ise çok tatlı olması
istenen diğer ürünlerde kullanılıyor.
Her ne kadar gıda endüstrisi, “İster
pancardan ister mısırdan elde edilsin
şeker şekerdir” gibi bir söylemle bu zehri
Kardiyoloji Uzmanı savunmaya kalksa da durum hiç öyle
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi değil. Öncelikle tekrar altını çizelim:
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GÖKMEN KUM

Şekerin menşei ne olursa olsun hepsi
zararlı ama ucuz olduğu, ürünlerin raf
ömrünü uzattığı için gıda endüstrisinin
pek sevdiği NBŞ, şekerlerin en zararlısı...

HANGİ HASTALIKLARA
YOL AÇIYOR?

NBŞ’nin verdiği sağlık zararları
saymakla bitmez. Yapabileceğim en kısa
ve en insaflı liste ancak şu olabilir.
n Obezite.
n İnsülin direnci.
n Diyabet.
n Kanserler.
n Yüksek kan trigliseridi.
n Karaciğer yağlanması.
n Kalp ve damar hastalıkları.
n Alzheimer.
Metabolizmada glikoz uyarısıyla
salgılanan insülin, tokluk hormonu
leptini uyarır ve açlık hormonu grelini
ise baskılar. Bunun sonucunda tokluk
merkezi uyarılarak yeme davranışı
sonlanır. Fruktoz ise insülini çok
fazla uyarmıyor. Bu da fazla şeker
tüketimine, insülin salgılanamamasına,
tokluk hissinin gelişmemesine ve yeme
davranışının devam etmesine yol açıyor.
Yani obeziteyi tetiklediği ileri sürülüyor.
Fruktozun karaciğer içindeki
metabolizması da glukozdan farklı.
Fruktozun yakımı glikozdan daha hızlı
ve çok çabuk yağ asitlerine dönüşüyor.
Bu durumun karaciğer yağlanması,
fibrosis ve siroz hastalıklarının
gelişimine yol açtığına dair araştırmalar
bulunuyor. Diğer taraftan fruktoz
glikoza göre daha tatlı ve beyinde
iştah artırıcı hedonik yolakları uyaran
etkisi olduğu yönünde çalışmalar var.
Fruktozlu ürünlerin tüketimi özellikle
bebeklik ve çocukluk yaşlarında damak
tadının şekerli ürünler doğrultusunda
gelişmesini kolaylaştırıyor.
Fruktozun bağırsak florası ve
mikrobiyatasında değişikliğine
neden olduğuna inanılıyor. Fruktoz,
glikozdan farklı olarak kanda ürik
asit artışına da neden oluyor ve gut
hastalığını tetikleyebiliyor ya da mevcut
hastalardaki belirtileri şiddetlendiriyor.
Sakkaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla
tüketimi metabolik hastalıkların yanısıra
obezite ile ilişkili çeşitli kanser türlerinin
(kolon kanseri, pankreas, karaciğer ve
meme kanseri gibi) gelişimine de zemin
hazırlıyor.
Sonuç olarak şekerin hepsi zararlıdır
ancak NBŞ şekerlerin en zararlısıdır
ve bugün NBŞ’ye ödediğimiz paranın
yüzlerce katını yarın obezitenin,
kanserin, damar sertliği ya da şeker
hastalığının tedavisi için harcamak
zorunda kalacağız. Sağlıkla kalın...
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Yoğuşmalı kombi, bacadan atılan su buharını
yoğuşturup suya dönüştürür ve
bu işlemden kazanılan enerjiyi
mevcut sisteme katarak verim artışı sağlar.
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Baymak idee yoğuşmalı kombi ile
eviniz ısınırken
paranız cebinizde kalır.
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