
YIL:2 SAYI:10  MART - NISAN 2016www.baymaklife.com.tr

’ın iki ayda bir yayımlanan ücretsiz yayınıdır.

BAYILERIMIZ
Çelebioğlu Isı

Alp-Ka Mühendislik

Zaferin Sırrı 
TAKIM RUHU

IÇINI AÇTIK
Ateş Seni Çağırıyor 
Multibloc

Voleybolun Barselona’sı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın Üç Hollandalısı



Güvenli ve kaliteli borular, 
bir yapının can damarıdır!
Uzun ömürlü kullanım için Borusan Mannesmann ürünlerini tercih edin!
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Soğukkanlı ve Hırslı
2016’nın ilk çeyreğinin sonlarına doğru gelirken bir önceki yılın 

sektörel rakamları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Isıtma 
sektörünün 2015’te bir önceki yıl seviyelerinde kaldığı görünüyor. 
Ancak aynı kalan kombi satışı içinde  yoğuşmalı kombi oranlarının 
artması, 2017 içinde beklediğimiz Avrupa Birliği Enerji Verimliliği 
düzenlemelerini dikkate alınca normal bir trend. Hep söylediğimiz 
ve desteklediğimiz enerji verimli ürünlerin kullanılması yakında 
yasal bir zorunluluk olarak da kendini gösterecek. 2015 yılındaki 
bu durgunluğa rağmen biz büyümemizi sürdürdük. Böyle zor bir 
yılda piyasa gelişmelerine çok daha hızlı cevap verebildik. Kombide, 
yoğuşmalı kazanda, şofbende pazar payımızı artırdık. Klimada 
sektörün en hızlı firması olduk ve payımızı ikiye katladık. Daha da 
önemlisi yeni ürünlerimizi pazara sürerek büyümemizi devam 
ettirdik.   Zor bir yıl olmasına rağmen 10 milyon lira tutarında 
yenileme yatırımı yaptık, kombi üretim verimliliğimizi ise yüzde 7 
artırdık. Ve daha bir sürü gurur verici gelişme… Hep “daha iyiye ve 
mükemmele” yürüme amacımız çerçevesinde 2016 ve sonrası için de 
iddiamıza devam ediyoruz. 

2016 ile beraber ekibimiz güçlenmeye devam etti. Her geçen 
gün bünyemize yeni katılan “Orange Store”lar ve yeni bayilerimizle 
sektörün ilgi odağı olmaya devam ediyoruz. Her yeni üyemiz 
takımımızın önemli ve değerli bir parçası olarak bizlere katkı sağlıyor. 
Tesisatçı sadakat programımız da son sürat devam ediyor. Her 
geçen gün ailemize yeni tesisatçı aileler geleceklerini planlamak için 
katılıyor. Yılın ilk iki ayındaki bu olumlu gelişmeler bizi 2016 için çok 
daha fazla iddialı hale getirdi. Baymak Ailesi için çok başarılı bir yıl 
olacağını şimdiden söyleyebilirim. 

Dergimizin bu sayısının kapağında  “Üç Hollandalı” voleybol 
oyuncusu yer alıyor. “Voleybolun Barselona”sı diye tabir edilen 
VakıfBank Kadın Voleybol takımının enerji kaynağı, genç yaşlarına 
rağmen çok büyük başarı yakalamış üç Hollandalı. Kendileri bizi 
kırmayarak çok keyifli ve içten bir röportaj verdiler. Takım olmanın 
bilinci ve samimiyetiyle... Tüm genç kızlarımıza örnek olacak 
hikayelerinden keyif alacağınızı umuyoruz. Voleybol aslında bir 
yaşam felsefesi olarak diğer oyunlardan farklıdır.  Belli bir sürede 
değil, belli bir skora ulaşınca sonlanır. Yani bizim eskiden oynadığımız 
mahalle futbolu gibi.  Her sayının çok önemi vardır ve bu sayı 
alınırken rakibin hata yapmasını beklemek işe yaramaz, asıl olan sizin 
gösterdiğiniz gayretle o sayıyı almaktır. Tıpkı akşam geç saate sarkan 
mahalledeki futbol maçımız gibi o golü atıp oyunu bitirmelisinizdir 
artık. Yorgunluk göze gelmez o anlarda.  Oyun dönüşümlü oynanır, 
oyuncular maç içinde sahanın farklı yerlerinde bulunurlar ve o 
bölgenin sorumluluğunu üstlenirler. Tabii ki bu oyunun şampiyonları 
soğukkanlı ve hırslı olanlardır. 

İşte biz yeni Baymak’ta bu bilinçle yola çıktık. Kendi hamlelerimizin 
önemiyle, her sayının değerini bilerek soğukkanlılıkla büyüyoruz. 
Takımın her oyuncusu diğerinin pozisyonunu bilerek anlayarak 
yardımlaşıyor. Bayimizi, tedarikçimizi, işçimizi, servisimizi anlayarak 
birlikte savaşıyoruz. İddiamızı ve hırsımızı hep taze tutarak… 

Birlik ve beraberliğe, toplumun her kesiminde sevgi ve saygıya çok 
daha ihtiyacımız olan bugünlerde sporun kadınlarla güzel yüzünün 
içinizi ısıtması  dileğiyle… 

Ender ÇOLAK / Baymak CEO
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26.

TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle 
yapılan Göl Panorama Evleri projesine 53 
adet Magnus’un kurulumunu yapan Baymak, 
böylelikle sektörde tek seferde en yüksek 
adetle yapılan satışı gerçekleştirdi.

Projede Rekor 
Kırdık

Geleneksel Türkiye 
Turu Başladı 
Baymak’ın her yıl düzenli olarak 
bayileri için organize ettiği eğitim 
ve tanıtım toplantılarına bu yıl da 
İstanbul ile start verildi. İstanbul’da 
Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı 
ayrı düzenlenen bu toplantıları 
Ankara izledi.   

Son Sürat Büyüyoruz 
Sektör için zor geçen 2015’te yüzde 
6 büyüyen Baymak Hollandalı 
BDR Thermea’nın en başarılı grup 
şirketleri arasına girdi. 

Fuarların Yıldızıydık
Baymak 7. Enerji Verimliliği Forumu 
ve Türkmenistan - Türk  İhraç 
Ürünleri Fuarı’nda hem yeni 
projelerini tanıttı hem de işbirlikleri 
kurdu. 

Orange Store ile 
Örüyoruz Tüm Yurdu
Baymak’ın yeni bayi yapılanması 
Orange Store’lar hızla yayılıyor. Son 
iki ay içinde Çorlu ve Adapazarı’nda 
iki Orange Store açıldı. 

Ekonomide Bizi Neler Bekliyor
Kurlardaki hareketlilik, ihracattaki 
belirsizlik ve dünya piyasalarındaki 
karmaşanın oluşturacağı toz bulutu 
içinde yolunuzu bulmanızı ya da 
önünüzü görmenizi sağlayacak 
birkaç tavsiye…
 
Sağlık Köşesi
Strese Teslim Olmayın!

06.

08.

BES’te 1.500’e 
Ulaştık
BES uygulaması henüz birinci yılını 
doldurmadan 1.500 kişiye ulaştı.
10.

Başarının Sırrı, 
Dört Doğru
Vedat Çelebioğlu, dürüst ve 
sürdürülebilir bir iş kurmak hayaliyle 28 
yıl önce ticarete atıldı. Hem alaylı hem 
de okumuş olmanın avantajını kullandı 
ve tabi 24 yıllık Baymak ortaklığının da 
gücüyle bunu başarmış görünüyor. 

32.

Beste Fabrikası
Tam 23 senedir hayatımızda olan Eda 
- Metin Özülkü pop müziğin icrasının 
ötesinde beste, söz yazarlığı, eğitim gibi 
müziğin her alanında birşeyler vermeye ve 
üretmeye çalışan iki eşsiz sanatkar. Aynı 
zamanda örnek bir aile ve ebeveynler… 
28.

09.

12.

14.

36.
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Baymak’ın gelirleri içinde kurumsal 
projelerin payı yüzde 23’e ulaştı. 
Bu büyük başarıda Proje Satış 
Bölümü’nün imzası var. 

Zirve 
Yürüyüşü

22.
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56.54.

Yüksek otomobillerin çok sevildiği bir 
ülkeyiz ama dar sokaklar bu araçlar 
için bir dert. Volvo, V40 Cross Country 
ile bu sorunu çözmüş görünüyor. 

Cep telefonuna dikkat çekmek isteyenler 
için mücevher ve tasarım firmaları elmas, 
pırlanta gibi değerli taşlar kullanarak 
telefonları birer ‘lüks’ ürüne çevirebiliyor. 

Taşra 
Çocuğu

Aklınızdan Bile 
Geçirmeyin!

52.

Kahramanmaraş, insanın çocukluk günlerine 
dönmesi gibi… O efsane dondurmanın 
lezzetinin peşinden gittiğinizde daha birçok 
‘sır’ kapısının perdesi açılıyor. 

Dondurmanın 
Başkenti

Kırmızı Güç 
Güç, verimlilik ve teknoloji… Her 
detayın en ince detayına kadar 
düşünüldüğü üç geçişli çelik kazan 
Multibloc’u Baymak Kazanlardan 
Sorumlu Ar-Ge Mühendisi Sezgin 
Pişkin eşliğinde inceliyoruz.   

Tatile Hazırlık
Tatile çıkmak için yaz aylarını 
bekleyenlerdenseniz hatırlatalım 
daha en az 4 ay var. Ağır geçen 
kış ve gündemin yoğunluğu, yaza 
kalmadan küçük bir molayı zorunlu 
hale getiriyor. 

Müşterilerinize 
Israrla Öneriniz
Türkiye’de kimse evinin kaç derecede 
ısındığını ve ideal sıcaklığının ne 
olduğunu bilmiyor. Yılda 4,5 milyar lira 
fazladan fatura ödeniyor. Sizce bunun 
basit bir çözümü olabilir mi?

Baymak’ın Parmak Uçları
Alper Karslıoğlu üniversite ve yüksek 
lisans yıllarında dahi doğalgaz ve 
ısıtma üzerine kendi işini kurmayı 
hayal ederdi. 

Hukuk Köşesi
Kira sözleşmelerinde nelere dikkat 
edilmeli?

38.

46.

42.

58.

48.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın üç Hollandalı yıldızı 
Robin de Kruijf, Lonneke Slöetjes, ve Anne Buijs genç yaşlarına 
rağmen kariyerlerine büyük başarılar sığdırmış durumdalar.

16.

Başarının Sırrı Takım Ruhu       
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BİZDEN HABERLER

Geleneksel Türkiye 
Turu Başladı

aymak bu kez 250’nin üzerinde 
bayisini İstanbul’un en nezih 
ve ayrıcalıklı otellerinden biri 
olan Conrad Otel’de ağırlamayı 
seçti. Saat 16:00’da başlayan 
eğitim 19:00 civarında son buldu. 
Eğitimde sırasıyla Baymak Ürün 
Grup Müdürü Halil Özdemir, 
Pazarlama Müdürü Hasan Akça, 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Çetin Bitirgiç sunumlarını yapıp 
ürünler ve yenilikler hakkında 
bilgi verdi. 

Ürün eğitimleri sonrasında 
Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak bir konuşma yaparak ürün 
politikasının artık tamamen 
enerji verimli ürünler çizgisinde 
ilerlediğini vurguladı; BES 
ve Orange Store projelerinin 

mevcut durumu hakkında bilgi 
verdi. Çolak  sözlerine satış 
sonrasında yakalanan büyük 
başarıyla devam etti: “Ajans 
Press ve Nielsen verilerine göre 
Baymak 2015 yılında marka 
algısı değişimi, müşteri deneyimi 
puanı, müşteri paylaşım 
yönetiminde rakiplerini geride 
bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu 
gurur verici ve markamız adına 
çok büyük bir gelişme.” Ender 
Çolak konuşmasının ardından 
2015’de üstün başarı gösteren 
bayilerini plaket ile onurlandırdı.

ANKARA’DA ŞAŞALI BİR GECE 
Baymak Ankara toplantısı 

ise 11 Şubat’ta Rixos Otel’de 
gerçekleşti. 200’ün üzerinde 

Baymak’ın her yıl düzenli olarak bayileri için organize ettiği eğitim ve 
tanıtım toplantılarına bu yıl da İstanbul ile start verildi. İstanbul’da Anadolu 
ve Avrupa yakasında ayrı ayrı düzenlenen bu toplantıları Ankara izledi.  
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bayi ve tesisatçının katıldığı 
toplantı saat 16:00’da eğitimle 
başladı, 21:00’da son buldu. 
Baymak’ın son teknoloji 
ürünlerinin tanıtıldığı ve 
yeni gelişmelere yer verilen 
toplantıda Baymak  
Ürün Grup Müdürü Halil 
Özdemir, Baymak Pazarlama 
Müdürü Hasan Akça, Baymak 
Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Çetin Bitirgiç ve 
projelerinin detaylarını 
paylaşmak üzere Şekerbank 
yetkilileri yer aldı. Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak 
da eğitim sonrasında kısa bir 
konuşma yaptı. 

Toplantı sırasında fuaye 
alanında sergilenen Hollanda 
teknolojili Baymak ürünleri 
bayiler tarafından uzun uzun 
incelendi ve gelen sorular 
Baymak ürün müdürleri 
tarafından yanıtlandı. 
Özellikle BES projesi için 
yapılan kayıt köşesine ilgi 
büyüktü. BES’e kayıt olmak 
isteyenler eğitim sırasında 
verilen kısa aralarda bu 
imkandan yararlanma 
şansını yakaladı. Eğitim 
sonrasında düzenlenen 
yemekle gece sona 
erdi. 
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En Yüksek Satış Performansı İkinciliği 
Termosan Mühendislik - Suat İnan

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak organizasyonlarda Baymak’ın yeni 
dönem stratejileri hakkında bayileri bilgilendirdi. 

En Yüksek Satış Performansı Birinciliği 
Başaran Isı - Zekeriya Başaran

En Yüksek Satış Performansı Üçüncülüğü Baran 
Mühendislik - Yücel Baran

2015’IN EN BAŞARILI BAYILERI
Baymak, yedi farklı kategoride 2015 yılının en başarılı bayilerini ödüllendirdi.

1 2

 2015 YILI EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAYİ 
 CEY-SA DOĞALGAZ - Mehmet Han Cengiz
 2015 YILI EN BAŞARILI LAMBERT 

BAYİSİ MAKRO MÜHENDİSLİK –  
Murat Çakmaker, Ahmet Yalçın

 2015 YILI EN İYİ LECTUS PROJE 
UYGULAMASI KÖKSAL YAPI –  
Köksal Çoraklı

 2015 YILI EN İYİ MAGNUS PROJE 
UYGULAMASI EMEK YAPI MALZEME – 
Süleyman Karahan

 2015 YILI EN İYİ IDEE PROJE UYGULAMASI 
 BAY-KAR – Cihangir Karbukan
 2015 YILI EN BAŞARILI YAPI MALZEMECİ 
 ENGİN YAPI – Cemal Kır

3



Sektör Durdu, 
Biz Son Sürat Büyüyoruz

sıtma-soğutma sektörünün öncü şirketlerinden 
Baymak, 2015 yılında da hızlı büyümesini 
sürdürdü ve Hollandalı BDR Thermea 
Grubu’nun en başarılı şirketleri arasına girdi. 
Baymak’ın 2015 yılı finansal sonuçlarını 
değerlendiren Baymak Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Ender Çolak, “2015 
genel olarak sektör için zor bir yıl oldu; ısıtma 
pazarının bir önceki yılla aynı seviyelerde 
kaldığı söylenebilir. Biz böyle zor bir yılda piyasa 
gelişmelerine çok daha hızlı cevap verebildik. 
Daha da önemlisi yeni ürünlerimizi pazara 
sürerek büyümemizi devam ettirdik” diyor. 

Baymak 2015’te kombi satış hacmini yüzde 
9 büyütmenin yanı sıra yoğuşmalı kazanda da 
pazar payını artırmayı başardı. Merkezi sistem 
ısıtmada yoğuşmalı kazan pazarında yüzde 12 
büyüyen Baymak pazar liderliğini de kimseye 
bırakmadı.  Şofben segmentinde büyümemiz 
yüzde 40 olarak gerçekleşirken termosifonda 
ise satışlarımızı yüzde 10 artırdık. 

Öte yandan Baymak soğutma alanında da 
sektörün üzerinde büyüdü. Klima sektörü 
2015’te yaklaşık yüzde 4 büyürken Baymak’ın 
satışları yüzde 50’nin üzerinde arttı ve pazar 
payı yüzde 3,5’ten 5’e çıktı. Dahası Baymak 
bunu yüksek enerji verimli inverter klimalarla 

başardı. Ender Çolak, “Bu, Baymak’ın enerji 
verimliliği olan ürünleri pazara sunmasındaki 
yüksek başarısını kanıtlıyor” diyor.

ÇİN’E KOMBİ SATTIK 
Baymak’ın 2015 ihracatı ise yüzde 10 artış 

gösterdi. Ender Çolak, geçen yıl önemli yenilikler 
yaptıklarını söyleyerek büyümenin özellikle Yeni 
Zelanda, Fransa, Almanya, ABD, İran, Uruguay 
ve Çin’den geldiğini ifade ediyor. Çin’e Avrupa 
teknolojisiyle kombi satan ilk Türk firması 
olduklarını sözlerine ekleyen Çolak, bu yıl Çin’e 
yapılacak ihracatta yüzde 200’ün üzerinde 
büyüme beklediklerini belirtiyor. “2016’da 
ihracatta yüzde 25 büyüme hedefi koyduk. Bu 
büyümenin mevcut pazarlar yanında Almanya, 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelmesini 
bekliyoruz” diye konuşuyor. 

Öte yandan Baymak  zor bir yıl olmasına 
rağmen 10 milyon lira tutarında yenileme yatırımı 
yaptı; üretimde enerji verimliliği  uygulamalarını 
İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte tamamladı. 
Verimliliği yönetmenin çok önemli olduğu bir 
yılda bu çalışmanın bir sonucu olarak Baymak 
kombi üretim verimliliğini yüzde 7 artırdı. 
Çolak, “Sanırım bu da bizim faaliyet karlılığımızı 
artırmamızın önemli bir nedeni oldu” diyor. 

I
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Sektör için zor geçen 2015’te cirosunu 360 milyon lira çıkararak yüzde 6 büyüme 
kaydeden Baymak, faaliyet karını da yüzde 10 artırarak Hollandalı BDR Thermea’nın 
en başarılı grup şirketleri arasına girdi.  2016’da büyüme hedefi ise minimum yüzde 15.



Fuarların Yıldızıydık
Baymak 7. Enerji Verimliliği 

Forumu ve Türkmenistan - Türk  
İhraç Ürünleri Fuarı’nda hem 
yeni projelerini tanıttı hem de 
işbirlikleri kurdu. Baymak, 14 - 16 
Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 
“7. Enerji Verimliliği Forumu ve 
Fuarı”na İTÜ ile birlikte geliştirdiği 
ilk yerli üretim “Toprak Kaynaklı 
Isı Pompası” projesiyle katıldı. 
Fuarda İTÜ & Baymak standını 
Enerji Bakanı  Berat Albayrak, 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
Münib Karakılıç, Yenilenebilir 
Enerji Genel  Müdür Yardımcısı  
Hayati Çetin ziyaret etti. 

Hemen bir ay sonra 
Türkmenistan, Aşkabat’ta 9-11 

Şubat tarihleri arasında düzenlenen 
“Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı”ndaydık. Türkmenistan 
iletişim ve ziyaret anlamında 
çok zorlu bir pazar. Vize almakta 
zorlanılan ülke şu anda inşaatın 
en hızlı büyüdüğü pazar... Baymak 
ihracat ekibi fuarda hem sıcak 
satış yapma şansını yakaladı 
hem de müşterileriyle birebir 
görüştü. Türkmenistan’da bundan 
sonraki dönemde daha aktif rol 
oynamak isteyen Baymak’ın 
21 metrekarelik son teknoloji 
ürünlerinin sergilendiği standını 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş 
ve Türkmenistan Ekonomi Bakanı 
Yoldaş Şeripov ziyaret etti.

Sosyal Sorumluluk 
Harekatı

OÇEV’in organize ettiği ve çocukların yarınları 
adına bağış toplama amaçlı düzenlediği 
“Yıldızların Şarkıları Çocukların Yarınları” 
etkinliğine Baymak çalışanları yoğun ilgi 
gösterdi. Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 
ünlü sporcular, Candan Erçetin, Ümit Besen, 
Fatih Erkoç, Funda Arar, Feridun Düzağaç 
gibi isimlerle şarkılar seslendirirken Baymak 
çalışanları tüm bu ünlü isimleri hem birarada 
dinleme fırsatını yakaladı hem de çok güzel bir 
sosyal sorumluluğun parçası oldu.

KADINA ŞİDDETE HAYIR
Her yaptığı etkinlikle gündemdeki ülkemizin 

sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çeken 
Baymak, 19 Ocak’ta kadına şiddeti konu alan 
bir tiyatro olan “Uçlar”a yoğun katılım sağladı. 
Bunlara ek olarak Baymak çalışanları pek çok 
sosyal etkinliğe de katıldı. Baymaklılar, 7 Ocak’ta 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde başrolünde Ayça 
Varlıer’in oynadığı “Fosforlu” müzikali ile 24 
Ocak’ta başrollerini Erdal Özyağcılar ve Berna 
Laçin’in paylaştığı “Hoşgeldin Boyacı”yı izledi. 
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Baymak çalışanları yoğun ve keyifli iş 
temposundan vakit buldukça sosyal 
sorumluluk projelerine destek oluyor. 

Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş



B

1.500’E ULAŞTIK
BES’te

BES uygulaması henüz birinci yılını doldurmadan 1.500 kişiye ulaştı. 
Bu dev sosyal sorumluluk kampanyamızla artık Baymak ve tüm paydaşları 

olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz.

u ay Baymaklife’ın konuğu olan 
bayilerimizden Çelebioğlu Isı’nın kurucusu 
Vedat Çelebioğlu, son üç yılın Baymak’ın 
tarif ederken “daha açık” kelimelerini 
kullanıyordu. Kastettiği - teşbihte hata 
olmaz- Baymak’ını yüksek duvarların 
arkasında yaşayan, girilmez, ulaşılmaz 
‘zalim bir kral’ değil de, halkına yakın, 
ona değen, yardım eden, umut veren ve 
onların geleceğini önemseyen ‘iyi bir kral’ 
olduğuydu. 

Bu kralın davranışına örnek olarak 
da BES kampanyasını gösteriyordu. 
Çelebioğlu, BES’in özellikle geleceklerine 
yönelik pek fazla tasarruf yapamayan 

ustalar arasında büyük ilgi gördüğünü 
söylüyordu. Bu da, kavram olarak ayağa 
düşmüş olsa da, herkes için bir “kazan 
kazan” durumu oluşturuyor. Herkesin 
kazandığı bir oyun, her zaman en güzel 
oyundur. Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak da BES uygulamasını bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak gördüklerini her 
fırsatta dile getiriyor. Çolak, hem insanları 
enerji verimli ürünleri kullanmaya teşvik 
ederek onların ve toplamda da ülkemizin 
enerji tasarrufuna katkıda bulunuyoruz 
hem de bayilerimizin, tesisatçılarımızın 
emekliliklerini garanti altına aldıklarını 
söylüyor. 

Zaten bu nedenle Baymak’ın Nisan 
2015’te başlattığı dünyada ve Türkiye’de 
bir ilk olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 
kampanyasına ilgi çığ gibi büyüyor. Öyle ki 
kampanya henüz birinci yılını doldurmadan 
sisteme katılan bayi ve tesisatçı sayısı 
1.500 kişiye dayandı. Ancak Baymak’ın 
bu projede gözü çok daha yükseklerde... 
Baymak yönetiminin hedefi: 2017 yılında 10 
bin bayi ve tesisatçısını BES sistemine dahil 
etmek… Böylece hem ekonomi yönetiminin 
ülkedeki tasarrufları artırma politikasına 

Bayi ve tesisatçıların Baymak 
BES sistemine dahil olup 
hakedişlerini alabilmeleri için 
aşağıda belirtilen işlemleri 
uygulaması gerekiyor.

BES
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katıda bulunmuş olunacak hem de bayi 
ve tesisatçıların geleceği güvence altına 
alınacak. 

KAMPANYA NASIL İŞLİYOR?
Peki BES kampanyası nasıl işliyor? 

Hemen kısaca anlatalım… Baymak, yeni 
nesil enerji verimli Baymak kombilerinin 
tüketicilere satışını yapan bayi ve 
tesisatçılara birer BES hesabı açtırıyor ve 
bu hesaplara yoğuşmalı kombi başına 80 
lira katkı payı yatırıyor. Üstelik bu hesaba 
ek olarak devletin yüzde 25 (20 lira) katkısı 
geliyor. Bayi ve tesisatçılar Baymak’ın bu 
kampanyası sayesinde kendisi ve ailesi için 
çok uzun yıllar boyunca birikim yapma ve 
bu sayede emekliliğini garanti altına alma 
fırsatına kavuşuyor. 

RAKİPLER DE İLGİ GÖSTERİYOR
Bugüne kadar 1.500’e yakın bayi ve 

tesisatçının aileleriyle birlikte katıldığı 
bu projede Garanti Emeklilik ile çalışan 
Baymak böylece hem büyük ailesinin 
geleceğini güvence altına alıyor hem de 
bayilerinin iş potansiyellerinin artmasına 
katkı sağlıyor. Yetkililer, sisteme ne kadar 
erken katılım sağlanırsa birikimin o kadar 
çok olacağına dikkat çekiyor. Kampanya 
özellikle Anadolu’da büyük ilgi görüyor. 
Öyle ki Baymak’ın BES kampanyasına ilk 
başladığı dönemde BES uygulamasına 
şirketin mevcut bayileri ve tesisatçıları 
genelde sisteme katılırken gelinen 
noktada rakip bayilerin ve tesisatçıların da 
kampanyaya çok yoğun ilgisi gözleniyor. 
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak 
da bu konuya özel bir vurgu yapıyor 
ve BES projesinin Baymak’ın pazarda 
hızlı büyümesini sağlayan en büyük itici 
güçlerden biri olduğunun altını çiziyor. 

BES Hesabı Açtıran Bayilerimiz Ne Diyor?

AİLEM İÇİN ÖZEL BİRŞEY YAPTIM

BİZLERİ PAZARDA AVANTAJLI HALE GETİRDİ

MOTİVASYONUMUZU YÜKSELTİYOR

TEK KELİME İLE MÜKEMMEL BİR SİSTEM

Zaman hızla akıp geçiyor. 
Bir bakıyoruz hayatın 
neresine gelmişiz. Zaman 
açısından ileride olması 
gerekenler, gerçekleşmesini 
beklediğimiz şeyleri de 
bizler biriktirerek sağlarız. 
Gelecekte  ne olacağını pek 
öngöremiyoruz. Ancak 
bugün neyi biriktirirsek 
geleceğimiz de ona göre 
şekilleniyor, hayat buluyor. 
Baymak’ın biz bayilerine, sağladığı 
BES desteğiyle ben de, geleceğime, 
kendim ve ailem  için bir şeyler 
biriktirmeye başladım. Baymak’ın 

yaşama ve iş ortakları olan 
bizlere bakış açısındaki bu 
önemli farklılık ile bizim 
de yaşama bakış açımız 
bir ivme kazandı. Şimdiye 
kadar hiç düzenli  bir 
şekilde yapmadığımız, 
kendimiz için ihmal 
ettiğimiz bir noktayı 
yakalamış olduk. Kendim 
ve eşim için özel bir şeyler 

yapmış oldum. Son bir yıldaki 
birikimime bakınca da oldukça 
şaşırıyorum, ‘olabilir mi’ diye? 
‘Evet’ Baymak’la birlikte oluyor. 
Teşekkürler Baymak.

Yaklaşık yedi yıldır 
Baymak Ailesi’ndeyim. 
BES uygulamasıyla 
bizlerin şu ana kadar 
yapamadığı, geleceğimiz 
için birikim oluşturma 
fırsatı sunuldu. Bu 
sayede gelecek için 
hatırı sayılır bir birikim 
elde etme fırsatını 
değerlendirme ve 
geleceğe umutla bakma şansı 
yakalamış durumdayız. Bu 
uygulama bizleri pazarda 
avantajlı hale getirdiği gibi 

müşterilerimizin de 
yoğuşmalı kombinin 
faydalarından 
yararlanmalarını sağlıyor. 
Tesisat ustaları bu 
sayede yoğuşmalı kombi 
tercih etmeye başladı. 
Eşimi de sisteme kayıt 
yaptırdık ve böylece 
ailemize de yatırım 
yapma şansına kavuştuk. 

BES uygulamasıyla biz bayiler, 
tesisatçı ustalarımız ve 
tüketicilerimiz mutlu. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.

Baymak hem teknolojisi 
hem de sektöre getirdiği 
yeniliklerle adından söz 
ettirmeye devam ediyor. 
BES kampanyasında 
getirdiği birikim fırsatıyla 
birlikte motivasyonumuz 
yükseliyor. Baymak aslında 
hepimizin yapmak istediği 

ama sürekli olarak ileri bir 
tarihe attığımız BES’e bizi 
dahil ederek bayilerinin 
geleceğine dair çok büyük 
bir yatırım yapıyor.
Mevcut hayat 
standartlarımızı bir 
kademe daha yükselttikleri 
için teşekkür ediyorum.

Baymak’ın bir yıldır 
bizlere sunduğu önemli 
bir fırsat olan BES 
tek kelime ile akıllıca 
düşünülmüş mükemmel 
bir uygulama. Her ay 
sonu BES birikimlerimi 
gösteren ekstre 

geldiğinde daha çok 
kombi satmak için 
ekstra bir motivasyona 
sahip oluyorum.
Baymak yönetimine bu 
imkanı bizlere sunduğu 
için çok teşekkür 
ediyorum. 

YAVUZ ARIKAN / ARBA DOĞALGAZ

AHMET İLKER TANTAN / ÇALIŞKAN TESİSAT 

BORA CUMALİOĞLU /CUMALİ MÜHENDİSLİK

AHMET CAN BİRBİRİ / MY YAPI
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BİZDEN HABERLER

ar, kış yağmur çamur demeden 
Baymak’ın üstün ve çarpıcı tasarımlı 
mağazalarının açılışları yapılmaya 
devam ediyor. Bu yılın başından bu 
yana iki Orange Store daha hizmete 
girdi. Bu açılışlardan ilki 26 Ocak’ta 
Trakya’nın göz bebeği Çorlu’daydı. 
Trakya’nın sevilen ve tanınan 
bayilerinden Tez Mühendislik tüm 
konseptini Brötje Orange Store 
olarak değiştirdi. Yaklaşık 100 
kişinin katıldığı açılış öncesinde 
başlayan yoğun kar yağışı davetlileri 
caydırmadı aksine çok hoş tablolar 
ortaya çıkardı. Karlar altındaki 
Orange Store konsepti, renkleri ve 
tasarımıyla beyazlar içinde daha 

da ön plana çıktı. Uzun yıllardır 
Baymak Ailesi’nin ferdi olan Suudin 
Tez yeni yapılanma ile ilgili şunları 

K
Baymak’ın yeni bayi yapılanması Orange Store’lar hızla yayılıyor. Son 

iki ay içinde Çorlu ve Adapazarı’nda iki Orange Store açıldı. 

15 Şubat Pazartesi günü Adapazarı’nda 
gerçekleşen açılışla Tetik Yapı, tüm konseptini 

Baymak Orange Store olarak yeniledi.

Daha Açtık

İki Yeni
ORANGE STORE

     M
art - N

isan
 2016

12

Tetik Yapı Orange Store Açılışını Adapazarı 
Belediye Başkan Yardımcısı Erol Aydın, Karasu 
Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak gerçekleştirdi.



söyledi: “Baymak Ailesi’nin bir üyesi 
olmaktan her zaman gurur duydum. 
Baymak Hollanda teknolojisiyle 
kendini yeniledikten sonra şimdi 
de konsept mağazalarıyla diğer 
markalardan ayrılıyor.

Bu yeni konsepti Trakya 
Bölgesi’nde ilk temsil eden bayi 
olmaktan dolayı çok gururluyum.” 
Kurdela kesimini Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak, Baymak 
Pazarlama Müdürü Hasan Akça ve 
Tez Mühendislik sahibi Suudin Tez 
birlikte yaptı.

SAKARYA BÖLGESİNDE 
YEPYENİ ORANGE STORE
İkinci açılış ise 15 Şubat 

Pazartesi günü Adapazarı’nda 
gerçekleşti ve Tetik Yapı, tüm 
konseptini Baymak Orange 
Store olarak yeniledi. Şimdiye 
kadar açılan Orange Store’ların 
hepsinden daha büyük 
metrekareye sahip olan Tetik 
Yapı’nın sahibi Emrah Tetik 
organizasyon boyunca oldukça 
heyecanlı ve gururluydu.

Açılışa Adapazarı Belediye 
Başkan Yardımcısı Erol Aydın, 
Karasu Belediye Başkanı Mehmet 
İspiroğlu’nun yanı sıra pek çok 
davetli katıldı. Açılış konuşmasını 
yapan Adapazarı Belediye Başkan 

yardımcısı Erol Aydın iş yeri sahibi 
Emrah Tetik’e başarılar dilerken 
“İş yeri açmak oldukça cesaret 
isteyen bir iş, kendilerine bu 
cesaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Baymak tarafından ise açılışa 
Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak, Baymak Pazarlama Müdürü 
Hasan Akça katıldı. Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak açılışta 
yaptığı konuşmada Türkiye 
genelinde yepyeni noktalarda 
yaygınlaşmayı hedeflediklerini, 
Orange Store’larla ilgili gelen 
yoğun talepleri ise hızla 
değerlendirip hayata geçirdiklerini 
belirtti. 

26 Ocak’ta Trakya’nın sevilen ve tanınan bayilerinden Tez Mühendislik, Çorlu’daki yoğun kar yağışına rağmen 
yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir açılışla tüm konseptini Brötje Orange Store olarak değiştirdi.

Çorlu’daki açılışa 
(soldan sağa) 

Tez Mühendislik 
sahibi Suudin Tez, 

Baymak Genel 
Müdürü Ender 

Çolak, Baran 
Mühendislik sahibi 

Yücel Baran ve 
Baymak Pazarlama 

Müdürü Hasan 
Akça ile birlikte 

birçok davetli 
katıldı.

      
 M

art
 - 

N
is

an
 2

01
6

13



MAKRO EKONOMİ

EKONOMIDE

H

Bizi Neler Bekliyor

em küresel piyasalardaki hareketlilik hem de 
yaşanan seçimler nedeniyle iç siyasi tansiyonun 
yüksek olması, 2015’in Türkiye ekonomisi 
açısından oldukça zorlu bir yıl olmasına yol 
açtı. Dünya ekonomisi 2016’ya ise yaşanan 
sorunlar ve siyasi gerginlikler özellikle de petrol 
fiyatlarının son 13 yılın en düşük seviyesine 
inmesiyle sisli bir havada girdi. Küresel 
piyasalarda yaşanan yüksek dalgalanmalar 
ve gelişmiş ülkelerin ekonomilerine yönelik 
endişeler hem şirketlerin hem de bireylerin 
geleceğe yönelik tahmin yapmasını 
zorlaştırıyor. Bu noktada Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarından İş Yatırım’ın “Öldürmeyen Darbe 
Güçlendirir” başlıklı 2016’ya ilişkin “Makro 
Strateji” raporu önümüzdeki aylara ilişkin dünya 

ve Türkiye ekonomisini yorumlama anlamında 
önemli bir kılavuz olmaya aday. 

Raporda, Amerikan Merkez Bankası 
(FED) ile diğer merkez bankalarının para 
politikalarındaki ayrışma nedeniyle doların 
güçlenmeye devam ettiğine vurgu yapılırken 
bu nedenle küresel risk iştahında görülen 
bozulmanın kalıcı olmayacağı öngörülüyor. 
Çin’deki büyümenin bileşenleri arasındaki 
dengelenme neticesinde gelen yavaşlama ve 
endüstriyel metaller ile enerji sektöründeki 
arz fazlası nedeniyle emtia fiyatlarının düşük 
kalmaya devam edeceği belirtilirken enerji 
ithalatçısı olan Türkiye, emtia fiyatlarındaki 
düşüşten en çok faydalanacak ülkeler arasında 
gösteriliyor.
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Görünen o ki 2016, zorluk açısından selefi 2015’i aratmayacak. İşte, 
kurlardaki hareketlilik, ihracattaki belirsizlik ve dünya piyasalarındaki 

karmaşanın oluşturacağı toz bulutu içinde yolunuzu bulmanızı ya da 
önünüzü görmenizi sağlayacak birkaç tavsiye…



GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ 
BEKLEYEN TEHLİKE
Çin’e yönelik endişeler, 2016 yılında 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte 
olan ülkeleri bekleyen önemli bir tehlike 
olarak gösteriliyor. 2012’den bu yana aşırı 
borç, dezenflasyonist baskı ve demografik 
avantajın azalması gibi faktörlerin etkisiyle 
Çin büyümesinin ivme kaybettiğine vurgu 
yapılan raporda, Çin Hükümeti’nin iç tüketim 
kaynaklı büyüme modeline geçişi amaçlayan 
bir dengelenme programı başlattığı ancak 
bu modelin henüz yaralara derman olmadığı 
anlatılıyor. Çin’in büyümeyi desteklemek adına 
kur silahını çekmesi durumunda gelişmekte olan 
piyasalarda kur savaşları görülebileceği uyarısı 
yapılan raporda, yılın ilk haftasında Çin’in 
Yuan’ın değerini aşağı çekmesi ile gelişmekte 
olan ülke paralarında görülen dalgalanmanın 
endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda, 
gelişmekte olan ülkelerin FED ve Çin arasına 
sıkıştığı tespitinde bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER TÜRKİYE’NİN 
KIRILGANLIĞINI ARTIRIYOR
Peki dünya ekonomileri böyle bir 

ortamdayken Türkiye’yi neler bekliyor? 
Raporda, FED’in faiz artışları ve Çin’deki 
yavaşlamanın yarattığı riskler dışında 
Türkiye’nin bir de bölgeye özgü jeopolitik 
risklerle uğraşmak zorunda olduğuna dikkat 
çekiliyor. Raporda sınır ihlali yapan Rus uçağının 
düşürülmesiyle yükselen tansiyon, Türkiye’ye 
gelen Suriyeli mülteci sayısındaki artış ve 
Türkiye’nin Irak’ta bulundurduğu askerler 
nedeniyle yaşanan geriliminin Türk varlıklarını 
emsallerinden olumsuz ayrıştırabileceği 
uyarısında bulunuluyor. 

RUSYA ETKİSİ 
Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşüşün, 

2016’da, geçen yılki faydayı sağlaması 
beklenmiyor. Şöyle ki petrol fiyatlarındaki 
gerileme Türkiye’nin enerji faturasını 2015’te 
17 milyar dolar azaltmıştı. Raporda, ABD Enerji 
Ajansı güncel tahminleri baz aldığında yapılan 
hesaplamada petrol fiyatlarındaki ilave düşüşün, 
fiyatların halihazırda düşük olması nedeniyle 
Türkiye’ye 2016’da geçen seneki kadar yardımcı 
olmayacağını kaydediliyor.

Peki Türkiye’nin sınır ihlali yapan Rus savaş 
uçağını düşürmesinin ardından Rusya’nın 
Ocak 2016 itibarıyla açıkladığı yaptırımların 
ekonomiye etkisi nasıl olacak? Bilindiği gibi 
yaptırımlar ağırlıklı olarak gıda ürünleri 
ithalatının yasaklanmasını, Türkiye’ye tur 
satışlarının durdurulmasını ve Rusya’da faaliyet 
gösteren Türk şirketlerine sınırlandırmaları 
içeriyor. Rusya kaynaklı ihracat ve turizm 

gelirlerimiz ülke ekonomisindeki durgunluk 
nedeniyle halihazırda yaklaşık 4 milyar dolar 
azalmış durumda. Bu da milli gelirin yüzde 0,5’i. 

İş Yatırım’ın hesaplamalarına göre ocak ayı 
itibarıyla devreye giren yaptırımlar nedeniyle 
2016’da yaklaşık 5 milyar dolarlık yani milli 
gelirin yüzde 0,5’i kadar ilave bir kayıp olacak. 
Rapora göre krizin derinleşmesi durumunda ise 
ortalama kayıp 9 milyar dolara kadar çıkacak. 
Bu da milli gelirin yüzde 1,2’si demek. Ekonomik 
yaptırımların ülke genelinde etkisi görece sınırlı 
olsa da, yaş meyve sebze ihracatının büyük 
kısmını yapan ve önemli bir turizm merkezi olan 
Antalya’nın Rusya krizinden en çok etkilenen 
kent olacağı belirtiliyor. 

İRAN’A YAPTIRIMLARIN KALKMASI 
RUSYA’YI TELAFİ EDER Mİ?
Peki İran üzerinde 2012’den bu yana 

uygulanan yaptırımların bu yıl sona erecek 
olması Rusya’nın olumsuz etkisini giderir mi? 
Rapora göre Türkiye, İran ile Batı arasında 
sağlanacak barıştan en çok yararlanan ülkeler 
arasında yer alacak. Ekonomik ve finansal 
yaptırımların kalkması, petrol fiyatlarındaki 
düşüş ve İran’ın artan ithalat talebinin Türkiye 
ekonomisini destekleyeceği vurgulanıyor. 
Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracatın iki katına 
çıkabileceğini kaydedilen raporda, otomotiv 
ve beyaz eşya sektörlerinin bu durumdan en 
çok fayda sağlayacak sektörler olduğunun 
altı çiziliyor. Buna karşın raporda, İran’ın 
yaptırımların kalkmasıyla birlikte kapılarını 
özellikle dış ticaret tarafında dünyaya çok 
hızlı açmasını beklenmediğini dolayısıyla orta 
vadede gelecek İran katkısının kısa vadede 
Rusya’nın yarattığı kaybı telafi edemeyeceği 
vurgulanıyor.

EV ALMA KOMŞU AL
Dış pazarlarımızdaki zayıflama ve jeopolitik 

risklerdeki artışın Türkiye’nin ihracata dönük 
dengelenmesini zorlaştırdığına dikkat çekilen 
raporda, Avrupa ekonomisindeki canlanmanın 
2015’te Türk ihracatını desteklediği ve 
Avrupa’ya yapılan ihracatın Euro cinsinden 
bakıldığında yüzde 10’luk bir artış gösterdiği 
belirtiliyor. Avrupa ekonomisindeki 
toparlanmanın güçlenmesinin 2016’da da 
ihracatımızı destekleyeceği söylenen raporda, 
“Ancak enerji ihracatçısı komşularımızın 
fakirleşmesi ve olumsuz jeopolitik gelişmeler 
(Rusya, Irak ve Suriye) Türkiye’yi aşağı çekmeye 
devam ediyor” yorumunda bulunuyor. 
Raporda, asgari ücretteki yüzde 30’luk artışın 
iç talebi canlandırarak ve katma değeri düşük 
sektörlerde rekabet gücünü azaltarak dış 
dengelenmeyi daha da zorlaştıracağı uyarısı 
yapılıyor.

Raporda, FED’in 
faiz artışları 
ve Çin’deki 
yavaşlamanın 
yarattığı 
riskler dışında 
Türkiye’nin 
bir de bölgeye 
özgü jeopolitik 
risklerle 
uğraşmak 
zorunda 
olduğuna dikkat 
çekiliyor. 
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SPOR / VakıfBank’ın Üç Hollandalısı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın üç Hollandalı yıldızı Robin 
de Kruijf, Lonneke Sloetjes, ve Anne Buijs genç yaşlarına rağmen 
kariyerlerine büyük başarılar sığdırmış durumdalar. Türkiye’de 

kendilerini ünlü gibi hissettiklerini söyleyen üç yıldız oyuncu 
başarının sırrını mücadeleden vazgeçmemek olarak açıklıyor. 
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obin de Kruijf, Lonneke 
Sloetjes, ve Anne Buijs… 2015 
Avrupa Şampiyonası’nda 
gümüş madalya kazanan 
Hollanda Kadın Voleybol Milli 
Takımı’nın üç yıldızı. Henüz 20’li 
yaşların başlarında olmalarına 
rağmen kariyerleri başarılarla 
dolu. Genç yaşta gelen bu 
başarılarının anahtarını ise ‘çok 
çalışmak, disiplin, ekip ruhu’ 
olarak tanımlıyorlar. “En iyi 
olabilmek için hep en iyi şekilde 
hazırlanmak gerekiyor” diyen 
Hollandalı yıldızların mottosu ise 
“mücadeleden asla vazgeçme”. 

Dünya ve Avrupa’nın en üst 
seviye voleybol liglerinden biri 
olarak tanımladıkları Türkiye’de 
herkes onları ‘VakıfBank’ın üç 
Hollandalısı’ olarak biliyor. Robin 
iki, Lonneke ve Anne bir yıldır 
VakıfBank için ter döküyor. 
Üçü de VakıfBank’tan teklif 
gelir gelmez, teklifin detaylarını 
bile sormadan kabul ettiklerini 
söylüyor. Bunun nedenini de 
“VakıfBank dünyanın en iyi 
takımlarından biri. Şampiyonlar 
Ligi’nde son beş yıla bakıldığında 
VakıfBank’ın ismi hep üst 
sıralarda. Bu turnuvada son 
beş yılda iki şampiyonluğu, bir 
ikinciliği ve bir de üçüncülüğü 
var. 

VakıfBank, voleybolun 
Barselonası” diye açıklıyorlar. 

TEKLİFİ DUYAR DUYMAZ 
DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİK
Daha önce oynadıkları 

İtalya, Almanya, Belçika gibi 
ülkelere kıyasla Türkiye’de 
voleybola ilginin oldukça 
yüksek olduğunu söyleyen 
Hollandalı yıldızlar, “Televizyon 
yayınları ve gazete haberleriyle 
Türkiye’de kendimizi ünlü 
gibi hissediyoruz” diyorlar. İlk 
geldiklerinde İstanbul’da onları 
en çok trafik ve insanların 
yardımseverliği şaşırtmış. En 
sevdikleri yer Kadıköy, Moda. En 
sevdikleri yemek ise bal-kaymak 
ve iskender… Milli takımlarının 
yıldızı olan VakıfBank’ın üç 
Hollandalısı ile keyifli bir 
röportaj yaptık… 

n VakıfBank’tan teklif 
aldığınızda ilk olarak ne 
düşündünüz? 

Robin: VakıfBank’ın teklifinin 
bana ilk iletildiği an benin için 
gerçekten büyük bir sürprizdi.  
Daha önce Almanya’da 
ve İtalya’da oynadım ama 
voleybolda çok büyük bir isim 
değildim. VakıfBank ise çok 
büyük yıldızlardan kurulu 
bir takımdı. Bu yüzden benim 
için şaşırtıcı oldu ve teklifin 
detaylarını bile görmeden büyük 
bir mutlulukla kabul ettim.   

Lonneke: Ben de Robin gibi 
teklifi duyar duymaz, ücrete 
ve detaylara bile bakmadan 
kabul ettim. Çünkü dünyanın 
en önemli yıldızlarından kurulu 
takımda oynamak istiyordum. 

Anne: Arkadaşlarıma 
katılıyorum. Bu teklifi almadan 
önce büyük takımlarda 
büyük liglerde tecrübeler 
edinmemiştik. Dolayısıyla gelen 
teklifi çok düşünmeden kabul 
ettim. 

n VakıfBank için “voleybolun 
Barselonası” diyorlar. Katılıyor 
musunuz bu benzetmeye? 

R

VakıfBank’ta Robin 5 (solda) , Anne 12 ve Lonneke 10 numaralı formayı giyiyor.

Başarının Sırrı 
TAKIM RUHU
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Lonneke: Kesinlikle öyle çünkü 
buraya gelmeden önce de VakıfBank’ı 
çok iyi tanıyordum. Avrupa’nın en 
büyük kulüplerinden biri VakıfBank. 
Barselona futbolda nasıl biliniyorsa, 
VakıfBank da voleybolda aynı 
derecede bilinen bir kulüp. 

Robin: Voleybolda VakıfBank 
Avrupa’nın ve dünyanın en büyük 
kulüplerinden biri. Tıpkı Barselona 
gibi bütün voleybolcuların 
oynamak istediği bir takım. Bu 
açıdan bakıldığında VakıfBank’a bu 
yakıştırmanın yapılması çok normal. 
Benim için de bu takımda oynamak 
büyük onur. 

Anne: Şampiyonlar Ligi’nde son beş 
yıla bakıldığında VakıfBank’ın ismi hep 
üst sıralarda. Bu turnuvada son beş 
yılda iki şampiyonluğu, bir ikinciliği 
ve bir de üçüncülüğü var. Böyle bir 
takımda oynamak ve bu gururun bir 
parçası olabilmek gerçekten onur 
verici. 

n Voleybola ilgi Türkiye’de mi 
daha fazla Hollanda’da mı? Forma 
giydiğiniz diğer ülkelerle kıyaslar 
mısınız? 

Anne: Hollanda, Belçika, Almanya, 
Azerbaycan ve İtalya’da voleybol 
oynadım. Bu beş lig ile kıyaslamak 
gerekirse, lig seviyesi olarak 
bakıldığında Türkiye en üst seviyede. 
İlgi olarak bakıldığında ise İtalya 
diyebilirim. Türkiye gibi İstanbul’da 
sıkışmış bir lig değil, daha geniş. 
Dolayısıyla İtalya’da taraftarlar 
tribünlere daha çok gidiyor. Aynı 
şekilde Almanya’da da yoğun ilgi 
var ama Belçika ve Hollanda’da daha 
düşük. Türkiye’de kendimizi ünlü gibi 
hissetmeye başladık çünkü Türkiye’de 
televizyon yayınları, gazete ve diğer 
medyanın çok ciddi ilgisi var. 

Lonneke: İtalya sayısal olarak 
daha fazla insanın voleybol izlemeye 
geldiği bir yer. Fakat Türkiye’deki 
ilginin yoğunluğu daha büyük. 
Sokakta insanlar bizi çevirip ‘sizi 
tanıyorum. Şu takımda oynuyorsunuz’ 
ya da ‘Voleybolcu değil misiniz’ diye 
soruyorlar. 

Robin: Arkadaşlarıma katılıyorum. 
İtalya’da ve Almanya’da oynadığım 
dönemlerde takımın oynadığı kentte 
insanlar maçlara geldiği için bizleri 
biliyorlardı. Ama İtalya’da başka 
bir kente gittiğimizde takımımızın 
ismini bile bilmeyen insanlarla 
karşılaşıyorduk. Türkiye’nin neresine 
gidersek gidelim bir şekilde ilgi 
odağı oluyoruz, belki uzun boylu 
olduğumuz için ilgilerini çekiyor 
olabiliriz. VakıfBank’ta oynadığımızı 
söyleyince bizi çok büyük oyuncular 
olarak görüyorlar. Türkiye’de herkes 
voleybolu bir şekilde seyrediyor 
ve takımların isimlerini biliyor. Bu 
nedenle Türkiye’deki ilginin daha 
yoğun olduğunu söyleyebilirim.    

TRAFİK VE İNSANLARIN 
YARDIMSEVERLİĞİ ÇOK ŞAŞIRTTI
İlk geldiğinizde İstanbul’da sizi en 

çok şaşırtan şey ne oldu? 
Lonneke: Kesinlikle trafik. Ama onu 

geçersek, herkes çok sıcakkanlı ve 
herkes size başta lokum olmak üzere 
yemek için bir şeyler ikram ediyor. Bu 
beni çok şaşırttı. Hollanda’da böyle 
bir şey pek olası değil. Türk insanının 
sıcaklığı beni çok şaşırttı. 

Anne: İnsanların yardımseverliği çok 

SPOR / VakıfBank’ın Üç Hollandalısı

2015’ten bu yana 
VakıfBank’ta oynayan 
Anne Buijs, 2 Aralık 
1991 doğumlu. 191 
cm boyundaki Anne, 
2008’den bu yana 
Hollanda Milli Takımı’nda 
görev yapıyor. 317 cm 
smaç ve 299 cm blok 
yüksekliğine erişebilen 
oyuncu smaçör olarak 
görev yapıyor. Profesyonel 
kariyerine 2007’de VBM 
Amstelveen takımında 
başlayıp Anne, TVC 
Amstelveen, Belçika’nın 
Asterix Kieldrecht, 
Almanya’nın Schweriner, 
İtalya’nın Unendo 
Yamamay Busto Arsizio 
ve Azerbaycan’nın 
Lokomotiv Bakü 
takımlarında forma giydi. 
2015 Avrupa Voleybol 
Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan 
Hollanda Milli Takımı’nda 
forma giyen Anne Buijs, 
“En İyi İkinci Smaçör” 
olarak turnuvanın rüya 
takımında yer aldı.

Anne BUIJS 
kimdir?
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şaşırttı. Hem takım arkadaşlarımız hem 
takımın etrafındaki kişiler ihtiyacımız 
olduğunda yardım etmek için ellerinden 
geleni yapıyor. İstanbul gibi kalabalık 
bir kentte bir yerden bir yere giderken 
yardım almak zorunda kaldığımızda 
insanlar, İngilizce konuşamasa bile el 
kol işaretleriyle bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor. Herkes ‘bunu alabilirsin, bunu 
kullanabilirsin’ diyor. Toplu taşıma 
aracında biletini uzatıyorlar. İnsanların 
yardım etmek için harcadığı enerji beni 
halen çok şaşırtıyor.      

Robin: İlk teklif geldiğinde buraya 
gelmeden önce bana VakıfBank’ı 
anlatanlar  ‘VakıfBank’ta herkesin 
bir aile gibi olduğunu söylüyordu. 
Ben de içimden ‘tabi tabi kesinlikle 
öyledir, gideceğin yeni takımlardan 
böyle bahseder’ diye konuşuyordum.  
Ama buraya ilk geldiğim günden bu 
yana kulüpte herkesin bana yaklaşımı 
gerçekten bir aile gibi oldu. Bu çok 
şaşırtıcıydı. Diğer takımlarda gittiğinizde 
gruplaşmalar görürsünüz. Sizi aralarına 
almaları biraz zaman alır. Ama buraya 
ilk geldiğimde o zamanki oyuncular 
Gözde, Naz, Bahar her konuda yardımcı 
oldu. Örneğin: takımımızın fizyoterapisti 
Sabri Ağabey gece 03:00’te bile arasak 
hemen kalkıp geliyor. Ya da takımdaki 
diğer insanlar sanki uzun süredir onlarla 
birlikteymişiz gibi bize sıcak davranıyor. 
Bu benim için çok şaşırtıcıydı.  

n VakıfBank Kulübü’nde sizi en çok 
şaşırtan şey ne oldu?

Anne: Bahsettiğim gibi birçok 
takımda oynama ofırsatım oldu. Beni en 
çok şaşırtan şey, diğer takımlarda bir koç 
olur, yardımcıları olur, fizyoterapist olur 
ama burada takım için çalışan çok fazla 
insan var. Bu diğer takımlarda daha önce 
şahit olmadığım bir şey. Sanırım büyük 
bir kulüp olmanın getirdiği ya da burayı 
bu denli büyüten en önemli detay bu.

n Son maçta Türkiye’yi 3-0 yendiniz. 
Türk Milli Takımı mı yoksa Hollanda 
Milli Takımı mı daha güçlü? 

Anne: O maçtan önce de yenmiştik. 
Robin: En güçlü takım diye bir 

şey yoktur. İyi takım kötü takım 
olarak değil de farklı takımlar olarak 
isimlendirebiliriz.

n Kaç yaşından bu yana voleybol 
oynuyorsunuz? 

Lonneke: Başladığımda 12 
yaşındaydım. Yani 13 yıldır voleybol 
oynuyorum. 

Robin: Ben 11 yaşında oyamaya 
başladım. Yani 13 yıldır bu sporu 
yapıyorum. 

Anne: 24 yaşındayım ve ben kendimi 
bildim bileli bu sporu yapıyorum. Çünkü 
annem eski bir voleybolcu, babam da 
eski voleybol antrenörü olduğu için 
voleybolla büyüdüm. 

n Profesyonel voleybolu kaç yaşına 
kadar oynamayı planlıyorsunuz? Jübile 
sonrası planlarınız nedir? 

Robin: Genelde 30’lu yaşların 
ortalarında hatta bazen 40’a kadar 
oynayan oluyor. Vücudum elverdiği 
sürece üst düzey voleybol oynamayı 
düşünüyorum. Bıraktıktan sonra ne 
yapacağıma ilişkin henüz bir plan 
yapmadım. 

Lonneke: Ben de vücudum 
elverdiği sürece üst düzey voleybol 
oynamayı planlıyorum. Şu an voleybol 
sonrası planlar için biraz erken. Ama 
Hollanda’da bir okulda uzaktan erişimle 
işletme okuyorum. Biraz ağır gidiyor. 
Sanırım ilk işim okulu bitirmek olur 

2014’ten bu yana 
VakıfBank forması 
giyen Robin, 5 Mayıs 
1991 doğumlu. 
1.92m boyundaki orta 
oyuncu 2008’den bu 
yana Hollanda Milli 
Takımı’nda oynuyor. 
Blok yüksekliği 299 cm, 
smaç yüksekliği 314 
cm olan başarılı oyuncu 
2013’te Almanya’da “Yılın 
Oyuncusu” ödülünün 
sahibi oldu. Forma giydiği 
bir çok Avrupa ülkesinde 
lig ve kupa şampiyonluğu 
yaşayan oyuncu,   

VakıfBank forması 
altında bir Türkiye Süper 
Kupası Şampiyonluğu ve 
bir Avrupa Şampiyonlar 
Ligi üçüncülüğü yaşadi. 
Başarılı orta oyuncu, 
2015 Avrupa Voleybol 
Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan 
Hollanda Milli Takımı’nda 
da yer aldı.

Robin de 
KRUIJF 
Kimdir?



ve sonrasında da bir işe girip çalışırım 
herhalde. 

Anne: Henüz lisedeyken profesyonel 
voleybol oynamaya başladım ve 
Belçika’ya transfer oldum. Voleybol 
sonrası ne yapacağım hakkında bir 
fikrim yok. Henüz çok gencim ve çok 
erken. 

n VakıfBank sürekli zirveye 
oynuyor. Sürekli zirvede olan ve zirveye 
oynayan bir takımda olmak nasıl bir 
çalışma gerektiriyor? 

Robin: Zirvede yer alan bir takımda 
olmak elbette ki üzerinizde bir baskı 
oluşturuyor. Her şeyden önce bu 
baskıyı her zaman üzerimde hissetmeye 
çalışıyorum. Çünkü lider olan, her şeyi 
kazanmak isteyen takımın bir parçası 
olduğum için iyi olmak zorundayım. 
Bu seviyenin oyuncusu olmaya devam 
etmek zorundayım. Bunun dışında 
çevreden de beklentiler çok büyük. 
Türkiye ve Şampiyonlar Ligi’nde 
oynadığınız her turnuvada birinci 
olmak zorunda hissediyorsunuz 
kendinizi, çünkü diğer insanlar sizden 
bunu bekliyor. Maç kaybetmek, 
kupa kaybetmek bir yana set bile 
kaybetseniz hemen ‘acaba bir sorun 

mu var, ne oldu da VakıfBank set 
kaybediyor’  diye söylenmeye başlıyor. 
Aynı zamanda en iyi olabilmek için 
en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. 
Antrenmanlarımız çok sert geçiyor. 
Aynı pozisyonda oynadığımız diğer 
oyucular olsun, takımın tamamı olsun 
o gün sahada olup en iyiyi verebilmek 
için mücadele ediyoruz. Takım içinde 
de gerçekten bir forma savaşı var ama 
bu rekabetten hoşlanıyoruz. Çünkü 
başarıyı getiriyor. Ayrıca yerimizde 
olmak isteyen birçok oyuncu olduğunu 
da biliyoruz. O yüzden olduğumuz 
yerin de takımın da zor elde edilen 
bir yer olduğunu farkındayız. Burada 
tutunmak için de iyi olmaya devam 
etmek zorundayız. Tabii ki bunların 
hepsi birer baskı oluşturuyor ama eğer 
bu takımda, bu seviyede voleybolcu 
olmak istiyorsanız bununla bir 
şekilde baş edebilmelisiniz. Bununla 
yaşamayı öğrenip mücadeleden asla 
vazgeçmemelisiniz. 

Lonneke: Bir hedefimiz var: Hep 
bir sonraki top. Tek odaklandığımız 
nokta o top. O yüzden baskıvar ama 
hedefinize odaklanırsanız baskı ile de baş 
edebilirsiniz. 

Anne: Arkadaşlarıma aynen 
katılıyorum. Ne yapmamız gerektiğini 
biliyoruz. Bunun için yeterince 
hazırlanıyoruz. Etrafımızda olup bitenlere 
kulak asıp kafamızı oraya çevirmektense 
önümüze bakmayı tercih ediyoruz.

n VakıfBank ligde ikinci, 
Şampiyonlar Ligi’nde de 12’li play-
off’larda. Her iki kupayı da alacağınıza 
inanıyor musunuz? 

Bu soruya üç oyunca da aynı anda 
yüksek sesle ‘yessssss’ (eveeeettt) yanıtını 
veriyor.

n Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 
Eczacıbaşı ile eşleştiniz. Maç hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

Robin: Şampiyonlar Ligi çeyrek 
finalinde Eczacıbaşı ile oynayacağımız 
tur zor olacak. Ama hedefimize 
giden yoldaki bütün engelleri aşmak 
istiyoruz. Bugüne kadar oldukça zor 
maçlar oynadık ve iyi sonuçlar aldık. 
Önümüzdeki maçlar artık daha zor 
olacak. Bu sezon sadece iki mağlubiyet 
aldık.  Şampiyon olmak istiyorsak 
eğer her takımı yenmek zorundayız. 
Kendimize güveniyoruz. 

Anne: Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı 
ile eşleşmemiz kuşkusuz çekilebilecek en 
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2015’ten bu yana 

VakıfBank’ta oynayan 
Lonneke Sloetjes, 15 
Kasım 1990 doğumlu. 
192 cm boyunda olan 
ve pasör çaprazı olarak 
görev yapan oyuncu 
322 cm smaç ve 315 cm 
blok yüksekliğine sahip. 
Sloetjes, profesyonel 
kariyerine 2006’da 
ülkesinde Lichtenvoorde 
başladıktan sonra 2009-
2011 arasında yine aynı 
ülkede Heutink Pollux 
formasını giydi. 2011’de 
Almanya’nın USC 
Münster takımına transfer 
olan Sloetjes, buradan 
İtalya’nın Unendo 
Yamamay Busto Arsizio 
takımına geçti. 2015 
Avrupa Şampiyonası’nda 
“En İyi Pasör Çaprazı” 
olarak turnuvanın en iyileri 
arasında yer alan Lonneke 
Sloetjes, Hollanda Milli 
Takımı’yla birlikte gümüş 
madalyanın da sahibi 
oldu. 

Lonneke 
SLOETJES 
kimdir?



iyi kura değildi ama aynı şey Eczacıbaşı 
için de geçerli. Ben her maça kazanmak 
için çıkıyorum. İşimize bakıp elimizden 
gelenin en iyisini yapıp turu geçeceğiz. 

Lonneke: Bu turda da elimden gelenin 
en iyisini takımım için vereceğim ve 
umarım sonunda da kazanan biz olacağız. 
OKURA NOT: Röportaj’dan sonra oynanan 
Şampiyonlar Ligi maçlarında VakıfBank, 
Eczacıbaşı Vitra’yı 3-2 ve 3-0 yenerek 
turnuvada son 6’ya kaldı.  

n Hollandalılar futbolu çok seviyor. 
Futbolda takım tutuyor musunuz? 
Maçlarını izliyor musunuz? 

Anne: Evet, ben futbolu gerçekten 
çok seviyorum (Biraz kinayeli bir yanıt 
olduğu için bu yanıta Lonneke ve Robin 
kahkahalarla gülüyor). Hollanda’da da 
herkes futbolu çok seviyor. Özellikle 
Dünya Kupası’nda ikinci olduğumuzdan 
bu yana çok fazla ilgili çektiler. Ancak son 
Avrupa Şampiyonası’na katılma başarısı 
gösterilememesi diğer sporlar için bir 
avantaj oldu. İnsanlar futbol dışında da 
bir şeyler olduğunu görmeye başladı. 
Örneğin voleybol ve hentbolda ne kadar 
iyi olduğumuzu hatırladılar. Futbol takımı 
Avrupa Şampiyonası’na katılamazken biz 
Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olduk. 

Robin: Kesinlikle Anne ile aynı 
fikirdeyim. Evet, ben de milli takımın 
maçlarını izliyorum ama kulüp bazında 
takip etmiyorum.  

Lonneke: Milli takımın maçlarını takip 
ediyorum ama kesinlikle futbol benim 
sporum değil.  
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nereleri önerir siniz? 

Lonneke: Özellikle 
Amsterdam’ı önermem. Çünkü çok 
turistik ve kalabalık. Biraz İstanbul 
gibi yani. Tipik bir Hollanda kenti 
değil, Utrecht’i öneririm. 

Robin: Eğer Hollanda’ya 
gittiyseniz kesinlikle Utrecht’e 
gitmelisiniz. Amsterdam’da ise 
gittiğiniz yere göre değişir. Eğer 

kent merkezine giderseniz çok 
turistiktir. Hollanda’nın yaşam tarzı 
ve kültürü ile ilgili çok fazla birşey 
bulamazsınız.  Ama biraz dışarılara 
doğru çıkarsanız, orada Hollanda 
kültürüne ait barlar, kafeler, 
eğlence yerlerini görebilirsiniz. 
Gerçek Hollandalıların yaşam 
tarzını görebilirsiniz. Ama Hollanda 
mimarisi, Hollanda tarzı yaşamı 
görmek için Utrecht iyi seçim olur.

Hollanda ile 
kıyaslandığında Türkiye’de 
ısınma faturalarınız nasıl? 

Faturalarını kendileri 
ödemediği için kıyaslama 
yapamayan oyuncular, 
(gülerek) ısınma faturasını hiç 
görmedikleri yanıtını veriyor. 
Ancak muhtemelen Hollanda da 
daha ucuz olduğu tahmininde 
bulunuyor. 

Anne: Hollanda’da enerji 
verimli ürünlerin çok fazla 
kullanıldığını biliyorum. Gazetede 
okumuştum. Yanılmıyorsam bu 
ürünler yüzde 20-25 civarında 

tasarruf sağlıyormuş. Bu nedenle 
Hollanda’da faturanın daha 
düşük olduğunu düşünüyorum. 

Peki evde ısınma sisteminiz 
nasıl? Markasını hatırlıyor 
musunuz? 

Anne: Evimdeki cihazın 
markasını hatırlamıyorum. Ama 
çalıştırmıyorum da. Çünkü evim 
gerçekten sıcak oluyor. 

Robin: Benim evimde kombi 
ile ısınıyoruz. Ama balkonda 
kapının arkasında bir yerde ve 
hiç açıp markasına bakmadım. 
Ama röportajdan sonra söz gidip 
bakacağım. Merak ettim.

HOLLANDA’YA GİDERSENİZ 
AMSTERDAM DEĞİL, UTRECHT’İ GÖRÜN

‘RÖPORTAJDAN SONRA EVE GİDİNCE 
KOMBİNİN MARKASINA BAKACAĞIM’

n Türkiye’de 
nerelere gitmeyi 
seviyorsunuz?  
Robin: Ben Moda’yı 

çok seviyorum. 
Lonneke: Ben de... 
Anne: Birkaç yıl 

önce tatil için 
Bodrum’a 
gitmiştim, çok 
beğendim. 

n Türk yemekleri 
ile aranız nasıl? 
En çok ne 
yiyorsunuz? 
Robin: En fazla 

makarna 
yiyorum.  

Lonneke: En çok 
bal-kaymak. Bir 
de baklavayı çok 
seviyorum. 

Anne: Ben de 
İskender Kebabı 
çok seviyorum.  KA
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ZIRVE 
YÜRÜYÜŞÜ

Baymak’ın gelirleri içinde kurumsal projelerin payı yüzde 23’e ulaştı. Üstelik 2014’e göre 
artış yüzde 46 olmuştur. Bu büyük başarıda aslında değişen Baymak’ın ve organizasyonun 

bir sonucu olarak güçlendirilen Proje Satış Bölümü’nün imzası var. Baymak’ı tüm Türkiye’de 
kurumsal işlerin aranılan markası haline getiren ekibin 2016 hedefi en az yüzde 50 büyüme…

Baymak Ürün 
Grup Müdürü 
Halil Özdemir
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Baymaklife’ın Eylül 2014’teki ilk 
sayısındaki röportajında Baymak 
CEO’su Ender Çolak, “Bu yıla 
kadar aslında büyük projelerde 
etkinliğimiz yok denecek kadar 
azdı. Yeni yatırımlar ve ürün 
gamımızı geliştirerek bu projelere 
açık hale geldik. ‘Gökdelenleri 
ısıtmamamız için bir sebep yok’ 
dedik. Baymak’ta bunun için gerekli 
olan teknoloji, mühendislik bilgisi, 
bakım ve satış sonrası ekibi artık 
fazlasıyla var. Dolayısıyla artık 
Türkiye’nin her yerinde en prestijli 
projelerde Baymak yerini hızla 
almaya başladı. Büyük kurumsal 
projelerin Baymak için çok 
önemli bir pazar haline geldiğini 
görüyoruz...” diyordu. 

Aradan geçen yaklaşık bir 
buçuk yılda tüm Türkiye’de, yeni 
yapılan her inşaat projesinde artık 
bir sözümüz var. Üstelik sadece 
konut projeleri değil, hastaneler, 
eğitim kurumları, oteller Baymak’ın 
segmentlerinin en üstün 
teknolojiye sahip cihazlarıyla 
donatılıyor. Baymak’ın büyük 
projelerde kısa sürede yakaladığı 
başarının altında ise yeni yönetim 
vizyonunun payı büyük. Baymak 
yönetimi, kurumsal projelerde söz 
sahibi olmak için Ocak 2015’de 
Proje Satış Bölümü’nün ürün 
mühendisleri ile daha koordineli 
ve etkin çalışabilmesi için yeni bir 
yapılanmaya gitti. 

HEDEF TOPLAM CİRODAKİ PAYI 
YÜZDE 35’LERE TAŞIMAK 
2015 sonunda Proje Satış 

Bölümü’nün toplam ciro içindeki 
payının yüzde 23’e ulaştığı ve 
bir önceki seneye göre büyük 
adetli işlerdeki cironun yüzde 
46 oranında arttığı göz önüne 
alındığında yeni yapılanmanın 
meyvesini vermeye başladığı aşikar. 
Ancak kurumsal işlerde Baymak 
yönetiminin 2015’te yakalanan 
bu başarıyla yetinmeye niyeti 
pek yok. Çıtayı hep daha yükseğe 
koymak artık Baymak’ın genlerine 
işlemiş öyle ki Baymak Proje Satış 
Ekibi 2016’da hedefini toplam ciro 
içindeki paylarını yüzde 35’lere 
taşımak olarak belirlemiş. İsterseniz 
gelin, Baymak’ın 2015 yılında 
önemli bir başarıya imza atan Proje 
Satış ekibini yakından tanıyalım…

Proje Satış Ekibi toplam beş 
kişilik bir kadrodan oluşuyor. Satış 
mühendisi ekibi, sahada bulunan 
bütün şantiyeler, mekanik proje 
ofisleri ve Baymak bayilerini takip 
ettiği projeleri ziyaret ediyor. Bu 
ziyaretlerle bayiye ilave bir güç 
olarak destek oluyor. Buradaki 
yetkili kişilere Baymak’ta yaşanan 
değişimler anlatılıyor. Yeni ürünler 
hakkında bilgiler veriliyor ve daha 
önce yapılan referans projelerden 
bahsediliyor. 

2015’e kadar proje bölümünde 
sadece bir kişi vardı ve proje 
işleri daha çok bayiler üzerinden 
yürütülüyordu. Baymak 2015 
itibarıyla algıyı değiştirdi ve üç 
satış mühendisi devamlı mekanik 
proje ofislerini, şartnamelere isim 
yazan projecilere giderek Baymak 
markasını iyice anlattı. Önceki 
dönemde en önemli sıkıntılardan 
biri büyük projelerde Baymak 
markasının bilinmemesiydi. 
Kurumlar Baymak’ı sadece kombi 
üreten bir firma olarak biliyorlardı. 
Fakat Proje Satış Ekibi yaptığı 

2015’de önemli bir 
başarıya imza atan Proje 
Satış Ekibi’nin günlük çalışma 
temposu ise şöyle: Proje 
ekibi, ilk başta şantiyeyi daha 
doğrusu inşaatın yapılacağı 
yeri buluyor. Bunlar hem bayi 
kanalından gelebiliyor hem 
de bazı İnternet sitelerinden 
çıkan projeler taranıyor. Bu 
projeler takip ediliyor. Buranın 
mekanik taahhütçü firması 
araştırılıyor. Onlara gidilerek 
şartnamelere bakılıyor ve 
Baymak şartnamelere aldırılmaya 
çalışılıyor. Baymak şartnameye 
eklendikten sonra teklifler 
toplanmaya başlıyor. En son 
anlaşma sağlandıktan sonra 
eğer olumlu olursa, bir bayi 
üzerinden -tabii burada bayinin 
potansiyeli, gelişimi ve çalışma 
azmi dikkate alınarak- satış 
gerçekleştiriliyor.

“İLK BAŞTA 
İNŞAATI 
BULUYORUZ”
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ziyaretlerde ürün gamının 
genişliğini anlatınca 
değişik tepkiler gelmeye 
başladı. Böylece insanlara 
Baymak hakkında ne 
kadar bilgi verilirse o 
kadar olumlu geri dönüş 
olacağı ortaya çıktı. 

Tabii bu kolay olmadı. 
Proje Satış ekibi sahada, 
Baymak’ta yaşanan 
değişimi ve gelişimi 
sabırla ve hevesle anlattı 
ama ilk başlarda proje 
ofislerine gittiklerinde 
genelde ‘Biz daha önce 
Baymak ürününü 
kullandık. Bir problemle 
karşılaştık ve bizimle 
ilgilenilmedi’ gibi geri 
dönüşlerle karşılaştılar.  
Onlar da artık bunların 
geride kaldığını, satış 
sonrasında yaşanan 
gelişmeleri, Baymak’ın 
artık BDR Thermea 
bünyesinde bir şirket 
olduğunu ifade etti. 
İnsanların algıları değişti 
ve zamanla ‘neden 
kullanmayalım’ demeye 
başladı. Anlaşılan her bir 
proje, ürünler verildikten 
bir ay sonra arandı. 
Memnun olup olmadıkları 
soruldu. Hatta gerekirse 
fabrikadan özel bir servis 
atandı. Yani firmalara 
değişimin sözde değil, 
özde olduğu da ispatlandı. 

ARTIK BAYMAK’TAN 
FİYAT ALIYORLAR 
Bunun sonucu 

olarak inşaat firmaları 
projelerine başladığında 
artık Baymak’tan da 
fiyat almaya başladı. 
Daha önceden ürünleri 
projeye sokabilmek için 
uğraşırken artık büyük 
projeler Baymak’tan 

direkt ürün talep etmeye 
başladı. Büyük projelerde 
pazarın biraz daha 
kombiden çıkarak duvar 
tipi yoğuşmalı kazanların 
kullanılmaya başlanması 
ve bu ürünlerin de 
Baymak’ın ürün gamında 
olması da çok büyük bir 
avantaj olarak öne çıktı. 

Tabii burada Baymak’ın 
diğer birimlerinin de 
katkısı büyük. Zira 
onların şartnamelere 
Baymak markasını daha 
fazla yazdırmaları Proje 
Satış Ekibi’nin işini 
daha da kolaylaştırıyor. 
Öyle ki eğer bir 
şartnamede Baymak 
ürünü yazılı ise yüzde 70 
oranında o proje alınıyor.

BAYİLERE FIRSAT
Büyük projelerde 

firmaların gelip fiyat 
almaya başlamasında, 
Baymak’ın duvar tipi 
yoğuşmalı ürünlerde 
yakaladığı başarının 
da çok önemli katkısı 
var. Bu segmentte 
DOSİDER verilerine 
göre geçen yıl yüzde 
32-35 pazar payı elde 
eden Baymak’ın rekabetçi 
olması, kullanımda 
hiç sorun çıkmaması, 
servis arızasının 
olmaması bu ürünlerde 
Baymak’ı ön plana 
çıkaran noktalar. 

Baymak kurumsal 
projelerde çalışma 
şekli olarak direkt satış 
yapmıyor. Genellikle bir 
bayi üzerinden ilerliyor. 
Yani aslında bayilere iş 
götürülüyor. Tabii bu bayi 
açısından avantajlı bir 
durum ve bayiye bir kar 
marjı bırakılıyor.

4 yıldır 
Baymak’ta 
Proje Satış 

Müdürü olarak 
görev yapıyor. 

İç Anadolu, 
Doğu ve 

Güneydoğu 
Anadolu 

Bölgesi’nden 
sorumlu. D
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Bir yıldır 
Baymak’ta 
Proje Satış 
ve Destek 

Uzmanı olarak 
görev yapıyor. İR
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AY
LA

Vİ
İstanbul 

Avrupa Yakası, 
Ege Bölge 
ve Akdeniz 

Bölgesi’nden 
sorumlu. 
Beş yıldır 

Baymak’ta 
Proje Satış  

Müdürü olarak 
görev yapıyor. PE

Lİ
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Bir buçuk yıldır 
Baymak’ta Proje 
Satış Mühendisi 

olarak görev 
yapıyor. İstanbul 

Anadolu 
Yakası,Doğu 
Marmara ve  

Karadeniz 
Bölgesi’nden 

sorumlu. A
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KURUMSAL PROJELER

Projede Rekor Kırdık 
Geniş ürün gamının bir sonucu olarak kurumsal projelerin ısıtma 

sistemlerini A’dan Z’ye kurarak adeta ‘düşman çatlatan’ Baymak, bu alanda 
artık kırılmadık rekor bırakmıyor. Son olarak TOKİ ve Emlak Konut GYO 
güvencesiyle yapılan Göl Panorama Evleri projesine 53 adet Magnus’un 
kurulumunu yapan Baymak, böylelikle sektörde tek seferde en yüksek 

adetle yapılan satışı gerçekleştirdi. 

Baymak ülkemizi her köşesindeki üniversitelerin 
tercihi olmaya da devam ediyor. Geçen sayımızın 
kurumsal projeler sayfasında Baymak’ın, Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi’ne 20 Lectus 
kurulumu gerçekleştirdiği bilgisini vermiştik. 
Şimdi de bir başka üniversitemiz Baymak’ı 
tercih etti. 2008-2009 öğretim yılında faaliyete 
geçen Harran Üniversitesi’nin bin kişilik yurt 
projesinin sıcak su ihtiyacı için Baymak, 92 adet 
güneş kolektörü kurulumu gerçekleştirdi. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm tam gaz devam 
ederken bu projelerin tercihi de Baymak 
oluyor. Son olarak İstanbul, Suadiye’de, 
kentsel dönüşüm kapsamında Güler İnşaat 
ve Tellioğlu İnşaat ortaklığıyla yapılan 2 blok 
ve 34 daireden oluşan projede kazan dairesi, 
şofbenler, klimalar ve radyatörlerde Baymak 
tercih edildi. Projede 4 Lectus, 34 şofben, 
34 klima, radyatör ve vanaların kurulumları 
gerçekleştirildi. 
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95 bin metrekare arsa üzerinde konumlandırılan Göl 
Panorama Evleri, bin 431 konut ve 40 ticari üniteden 
oluşuyor. Tago Mimarlık tarafından tasarlanan Göl 
Panorama Evleri’nin 300 bin metrekare inşaat alanı, 
8 bin 500 metrekare inşaat oturum alanı var. Be–Ma 
İnşaat’ın TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle, 
Bahçeşehir’in karşısında konumlandırdığı Göl Panorama 
Evleri, yatırım açısından avantajlı bir noktada, daireler 
geniş ve ferah kullanım alanları sunuluyor. Proje uzun 
zamandır yatırımcılar tarafından bekleniyordu. 53 
adet MAGNUS yer tipi yoğuşmalı kazanımızın tercih 
edildiği proje, tek seferde en yüksek adetle satışı 
gerçekleştirilen yer tipi yoğuşmalı kazan projesi olması 
özelliğini taşıyor. Bu projeyle Baymak rakiplerini geride 
bırakırken Magnus kazanın güvenilirliğini bir kez daha 
ispatlamış oldu. 



Yedi blokta 442 konuttan oluşan 
Sur Yapı İdilia projesi 30 bin 
metrekarelik alana kuruluyor. 
Az katlı bloklardan oluşan İdilia 
projesinde geniş su alanları yer 
alıyor. Sultanbeyli’nin konut 
projeleri bakımından oldukça 
ilgi gören noktasında inşa edilen 
İdilia,Sinpaş Liva projesine komşu 
konumda. Suryapı, İdilia projesinde 
de Baymak’ı tercih ederken projede 
altı çelik kazan ve 18 boylerin 
kurulumu gerçekleştirildi.   

13 bin metrekarelik bir arazi 
üzerine inşa edilen ve 206 
daireden meydana gelen W 
Roof Kurtköy, Erguvan İnşaat 
ve Demirbaş Yapı ortaklığındaki 
ikinci proje. Kurtköy bölgesinin ilk 
loft projesi olarak inşa edilen W 
Roof Kurtköy projesinde 18 Lectus 
kullanıldı.

Arnavutköy’ün daha modern bir semt 
olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren 
Arnavutköy Belediyesi, ilçeye hizmet 
verecek ‘Yönetim Merkezi’ ile gelecek için 
önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 
Klasik yönetim yeri anlayışının dışında 
vatandaşların resmi işlemlerin yanı 
sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da 
karşılayabilecekleri bir yapı tasarlandı. 
Projenin ısınma sitemleri Baymak’a 
emanet edilirken projede 25 Lectus ve 4 
Magnus kurulumu gerçekleştirildi.

Türkiye ve Azerbaycan bugüne kadar 
başarıyla yürüttükleri ortaklıklarına 
bir yenisini daha ekleyerek dünya 
enerji piyasalarında ses getirecek dev 
bir projeye imza atıyor. Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 
Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz 
ihtiyacını karşılamanın yanı sıra 
bölgede gaz çeşitliliğini sağlayacak. Bu 
projenin işçi kamplarında Baymak’ın 
termosifon ve klimaları tercih edildi. 
Bu çerçevede Baymak 270 termosifon 
ve 370 klimanın kurulumunu yaptı. 
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RÖPORTAJ / Eda & Metin Özülkü

Tam 23 senedir hayatımızda olan Eda - Metin Özülkü pop müziğin 
icrasının ötesinde beste, söz yazarlığı, eğitim gibi müziğin her alanında 

birşeyler vermeye ve üretmeye çalışan iki eşsiz sanatkar. 400’ü şarkı 
olarak farklı sanatçılardan bir şekilde dinlediğimiz 800 bestesi olan 

Özülkü çifti aynı zamanda örnek bir aile ve ebeveynler… 

Beste Fabrikası 
EDA & METİN ÖZÜLKÜ
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Yaşı 40’lara yaklaşanlar için “Eda 
-Metin Özülkü” gençlik, kaliteli müzik, 
aşık olmak gibi heyecanları hatırlatır. 
80 sonrası pop müzik salgının 
başladığı o günlerde ‘farklı, özgün’ 
şarkılarıyla bir kuşağın belleğinde 
sarsılmaz bir yere sahiptirler. 
Örneğin yaşı 30’un üzerindeki 
çoğu insan “Ara Beni” şarkısını 
üstelik sözleriyle söyleyebilir. Tam 
23 senedir hayatımızda olan Eda - 
Metin Özülkü pop müziğin icrasının 
ötesinde beste, söz yazarlığı, eğitim 
gibi müziğin her alanında birşeyler 
vermeye ve üretmeye çalışan iki 
eşsiz sanatkar. Aynı zamanda örnek 
bir aile ve ebeveynler… 

400’ü şarkı olarak farklı 
sanatçılardan bir şekilde dinlediğimiz 
800 bestesi olan Özülkü çiftinin 
bestelerini ve düzenlemelerini 
seslendiren sanatçılar arasında 
Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Aşkın 
Nur Yengi, Akrep Nalan, Burak 
Kut, Coşkun Sabah, Demet Akalın, 
Ercan Saatçi, Ebru Gündeş, Gülben 
Ergen, Hülya Avşar, Harun Kolçak, 
Hakan Peker, İzel, İclal Aydın, 
Kibariye, Muazzez Abacı, Reyhan 
Karaca, Seden Gürel, Sibel Can, 
gibi isimler var. Son yıllarda albüm 
çalışmalarından ziyade kendilerini 
bestekarlık ve deneyimlerini 
aktarabilecekleri projelere 
yönelmişti. Metin Özülkü birçok 
müzik yarışmasında koordinatörlük 
yaparken Eda Özülkü ise eğitimciliğe 
ağırlık vermişti. Sadece 2015 yazında 
kendi bestelerinin başka sanatçılar 
tarafından yorumlandığı Özülkü 
Project albümünü çıkarmışlardı. 

Mersinli olan Özülkü çifti 
aslında çocuklarından bu yana 
müziğin içindeler. 54 yaşındaki 
Metin Özülkü 9 yaşında İstanbul 
Belediye Konservutuarı’nda keman 
eğitimi almaya başladı ve aynı yıl 
“Ana Kucağı” adlı bir 45’lik çıkardı. 
Yine o yaşlarda babası tarafından 
Erol Büyükburç’la tanıştırılmak 
Metin Özülkü’nün hayatındaki 
dönüm noktası oldu. O küçük yaşına 
rağmen Büyükburç’un orkestrasında 
müzisyenlik yaptı. Marmara 
Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu 
olan Metin Bey, eşi Eda Özülkü ile de 
okulda tanıştı. 

Aynı okulu bitiren Eda Özülkü ise 

aynı üniversitede şan eğitimi üzerine 
yüksek lisans yaptı. Daha sonra 
Işık Lisesi’nde ve mezun olduğu 
üniversitede öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. Öğretmenliğinin yanında 
müzik çalışmalarına eşi Metin 
Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin 
bestelediği pek çok şarkının sözlerini 
yazdı. İlk başlarda eşiyle birlikte 
yaptığı şarkıların demolarında 
solist olarak yer alan Eda Özülkü, 
müzik yapımcılarından gelen albüm 
tekliflerini uzun bir süre kabul 
etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, 
aldığı klasik batı müziği eğitimini pop 
müzikte kullanmaya karar verdi. 

İkisi birlikte olmak üzere bugüne 
kadar 12 albüme imza atan Eda – 
Metin Özülkü pop müziğin gelişimini, 
yeni planlarını ve kısmen de olsa 
sahnelerden uzaklaşmalarının 
nedenlerini Baymaklife’a anlattı. 

n 90’lı yıllardan beri ürettiğiniz 
besteler gündemi belirleyen şarkılar 
haline geliyor. Bu açıdan sizlere 
beste fabrikası diyebiliriz. Toplam 
kaç besteniz var? 

Eda Özülkü: Net olarak 
bilemiyoruz. Sanıyorum 700-
800 civarında beste var. 400’ün 
üzerindeki bestemiz de piyasada yer 
aldı ve insanlar tarafından biliniyor. 
400 civarındaki bestemiz ise bir 
kenarda duruyor, onları çocuklarıma 
miras bırakacağım. Onlar gün 
yüzüne çıkamamış şarkılar, şimdi 
bilinmiyor ama bir 10- 20 sene sonra 
değerini bulur diye düşünüyorum.

n Bugüne kadar kaç sanatçı 
dostunuz bestelerinizi okudu? Ve 
çoğu onlarla özdeşleşen bu şarkılar 
hangileridir?  

Metin Özülkü: Hülya Avşar, 
Edip Akbayram, Sibel Can ve 
ismini yazmaya sayfa yetmeyecek 
diğer dostlar. Ben arşivci biriyim, 
A’dan Z’ye listeledim, 280-300 
yakın sanatçı şarkılarımızı okudu. 
Sadece Nilüfer okumamıştı,  o da 
önümüzdeki aylarda çıkaracağı 
albümünde bir bestemize yer verdi. 

n Yeni çalışmanız “Özülkü 
Project” nasıl gidiyor? 

Metin Özülkü: Yazın başında 
çıktı. 12 şarkılık bir albüm. Aşkın 
Nur Yengi’nin okuduğu “Unutulmuş 
muydum” şarkısına klip çektik. 
Bestelerimizi sanatçı dostlarımız 
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okudu. Ama yeterince ilgilenilemedi. 
Ülke gündemi, seçim, ardında yaz 
derken albümü geri çektik. Önümüzdeki 
aylarda tekrardan gündeme taşıyacağız.

Eda Özülkü: Arşivlik bir albüm. 
Her ay albümden bir şarkıya klip 
çekerek yeniden gündeme taşımayı 
düşünüyoruz.

n 90’lı yıllardaki müzik üretim 
anlayışıyla bugünü karşılaştırsak neler 
söylersiniz?  

Eda Özülkü:  90’larda zengin bir 
üretim vardı. Şimdi onu göremiyoruz. 
Çok iyi şarkı ve şarkıcılar var ama 
sözlerin tavrı ve tarzı değişti. Müzikler 
çok daha farklı. Biraz duygular azaldı 
geliyor. Herşey çabuk çabuk, hızlıca 
tüketiliyor. Teknolojinin etkisiyle 
altyapılardaki değişim, üretimi azalttı. 
Ama sonuçta yine eski şarkılar daha çok 
dinleniyor. 

Metin Özülkü: Sanat ve müzik zaten 
toplumun yansımasıdır. Aynı şekilde 
müzikteki yansıma da... 90’larda nasıl 
bir Türkiye ve dünya vardı, şimdi nasıl 
bir Türkiye ve dünya var, ona bakmak 
lazım. Bu aynen müziğe de yansıyor. 
Yani 70’lerde, 80’lerde müzik bence 
daha da güzeldi. Dünyanın değişimiyle 
birlikte herşey aynı şekilde yozlaşma 
ve kabalaşma, nezaketten uzaklaşmaya 
yol açıyor. Bu insanların tavırlarına da 
yansıyor. Kadınlar mesela daha erkek 
gibi şarkı söylüyor. Erkekler daha kadın 
tavrıyla söylüyor. Yaşantımız nasıl bir 
şekilde devşiriliyorsa müziğimize de o 
şekilde yansıyor. 

n Son birkaç yıldır eski şarkılara 
dönüş var. Niçin yeni kuşak, eski 
şarkının bir cover versiyonu beğeniyor, 
ve şarkı listelere giriyor? 

Metin Özülkü:  İnsani özellikler 
sabit. Şuna benziyor, iki arkadaştan 
biri Fenerbahçel diğeri Galatasaraylı. 
Aynı stada gidiyor, farklı tribünlerde 
birbirlerine küfredebiliyorlar. O sırada 
birbirlerine taş da atabilirler. Yani bu 
toplum psikolojisi… Şu an yaşadığımız 
topluluk, hızlı tüketim toplumu oldu. 
İnsanlar toplumsal olarak değişti. 
Bireysel olarak değişmedi ki herkes 
göstermelik, görsel olarak değişti. Dışarı 
çıktığı zaman herkes başka bir kabuğa 
giriyor. Devamlı göstermelik bir hayat 
yaşıyor. Özüne baktığın zaman gerçeği 
o değil, ‘vaziyete, ortama nasıl ayak 
uydururum’ diye bakıyor. Popüler müzik 
de böyle… Arkadaşın diyor ki ‘güzel bir 
şarkı dinleteceğim’ diyor, dinliyorsun 
ama  hoşuna gitmese bile o etkiyle 
‘güzel’ diyorsun. Çoğu zaman ‘bunu 

herkes beğeniyor diye ben de beğenmek 
zorundayım’ diye hissediyorsun. 

 n Eda – Metin Özülkü bir marka. 
Hem iş hem özel hayatınızda birlikte 
yol almak size neler katıyor? 

Eda Özülkü:  Dışardan bakıldığında 
bunun çok avantajı var. Biz 
dezavantajları bir ölçüde yok etmeye 
çalıştık ve büyük ölçüde başardık. 
Evlisin, sahnede berabersin yani 24 
saat yan yanasın. Bunun dezavantajını 
yok edip işin iyi taraflarını görmeye 
çalıştık. Başarılı olmuşuz ki 28 yıldır 
evliyiz. Öncesini de eklersek 32 yıllık bir 
beraberliğimiz var. Bundan beslendik, 
hiç sıkılmadık birbirimizden...

n Kurduğunuz müzik okulundan 
bahseder misiniz? 

Metin Özülkü: Eda’nın eğitimciliği 
daha çok benden. Ben de müzik 
öğretmeniyim ama Eda bilfiil bu işi 
yaptı. Işık Lisesi, Bilfen gibi okullarda 
çalıştı. Dolayısıyla o yönünü taze tutacak 
bir iş olsun istedik ve üniversiteden 
bir arkadaşımızla birlikte ortak Özel 
İstanbul Güzel Sanatlar isimli bir müzik 
okulu açtık. Kemandan şana, davuldan 
piyano ve gitara hatta solfej derslerine 
kadar müzikle ilgili herşey var. Dört 
yıllık bir eğitimin sonunda Royal 
Akademi’nin sertifikasını veriyoruz.

n İki ikiz evlat sahibisiniz. Eda 
Özülkü’nün sanatçı kimliğinin dışında 
Anne Eda Özülkü nasıl biri? Bu soruyu 
Metin Bey’e sorsak ve aynı şekilde Baba 
Metin Özülkü nasıl biridir diye Eda 
Hanım’a sorsak?

Metin Özülkü: Eda, bizim Türk 
gelenek, göreneklerine göre bir anne 
tabirine çok uyuyor. Benim annem 
gibi bir anne, kendi annesi gibi bir 
anne. Dolayısıyla tam konsantrasyonla 
tamamen çocuklara odaklanıyor. 
Eda’nın hayattaki en önemli durumu her 
anne gibi önce çocuklar. Eda’nın hayatta 
önceliklerini sıraya koyayım mı şimdi? 
O zaman sondan başlıyorum ben, sonra 
çocuklar. Şaka bir yana çocuklar ve ben 
bir bütünüz.

Eda Özülkü:  Metin tam bir baba. 
Bir kere otoriter ama çok sevilen. 
Hiçbirşey yapmadan bir sözüyle herşeyi 
yaptırabilen ama onları zorlayarak 
değil ikna ederek… Baskı yok kesinlikle… 
Ayrıca çocuklarıyla yeterince vakit 
geçiren çok duygusal bir baba… 
Önceliklerimiz çocukların iyi birer insan 
olmaları, duygusal, vicdanlı… Hep mutlu 
olmalarını istiyoruz, dileriz olurlar.

Metin Özülkü:  Bu sohbet evlilik 
terapisi gibi oldu.

Evlisin, sahnede 
berabersin yani 

24 saat yan 
yanasın. Bunun 

dezavantajını 
yok edip işin 

iyi taraflarını 
görmeye 

çalıştık. Başarılı 
olmuşuz ki 28 
yıldır evliyiz. 

Öncesini 
de eklersek 
32 yıllık bir 

beraberliğimiz 
var. Bundan 

beslendik, hiç 
sıkılmadık 

birbirimizden...

     M
art - N

isan
 2016

30

RÖPORTAJ / Eda & Metin Özülkü



Eda ve Metin 
Özülkü çiftinin 

2004’te dünyaya 
gelen ikizleri var.
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BAYİLERİMİZ / Çelebioğlu Isı

Baymak’ın 
şöyle bir güçlü 

bir tarafı var: 
Doğru ürün, 

doğru zaman, 
doğru fiyat ve 

doğru bayi. 
Bugün sektörü-

müzdeki 
ana firmalar 

içinde nitelikli 
bayi sayısı 

en fazla olan 
Baymak’tır. 

Ayrıca Baymak 
dinamik bir 

firmadır.

     M
art - N

isan
 2016

32

Çelebioğlu Isı’nın 45 
yaşındaki kurucusu Vedat 

Çelebioğlu, şirketinin 
toplam cirosunun 5 milyon 

lira olduğunu söylüyor. 



BAŞARININ SIRRI, 
DÖRT DOĞRU

Vedat Çelebioğlu, dürüst ve sürdürülebilir bir iş kurmak hayaliyle 28 yıl 
önce ticarete atıldı. Hem alaylı hem de okumuş olmanın avantajını kullandı 
ve tabii 24 yıllık Baymak ortaklığının da gücüyle bunu başarmış görünüyor. 

Vedat Çelebioğlu, İstanbul, Üsküdar’daki 
şirketinin merkezinde, “babanız ne dedi kendi 
işinizi kurmanıza” sorusu karşısında odasının 
duvardaki asılı fotoğrafa uzun uzun dalıyor. 
Muhtemelen 1940’larda çekilmiş fotoğraf 
dedesiyle henüz küçük yaştaki amcası ve 
babasını, Diyarbakır’daki evlerinin önünde 
gösteriyor. “Bölgenin varlıklı ailelerindeniz. 
Dedem kumaş ticareti yapardı, biraz da 
hayvancılık vardı” diyor ve ekliyor: “Amcam ile 
babam otomotiv yedek parça işine girmişlerdi. 
Askerlik dönüşü kendi işimi yapmaya karar 
verince konuştuk tabii. Babam zaten kendini 
emekli etmişti. Amcam ise birlikte çalışmamızı 
istedi fakat Diyarbakır’daki inşaat tecrübesi 
nedeniyle kendimi yapı malzemeleri işine daha 
yakın hissettim.” 

1987’de bir ortağıyla İstanbul, Ümraniye’de 
“Metaş” firmasını kurarak ticarete başlayan 
54 yaşındaki Uludağ Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu Vedat Çelebioğlu, 1991’de ise 
ortağından ayrılarak yapı malzemeleri alanında 
kendi şahıs şirketini hayata geçirdi. Aynı yılda 
da Baymak bayiliği aldı. Çelebioğlu, bu 24 yıllık 
serüveni değerlendirirken “benim arayışım 
vardı, onların da… İkisi çakıştı. Baymak ile bir 
şeyleri gerçekleştirebileceğimize inandığımız 
için yola çıktık” diye hatırlıyor ve ekliyor: “Ben 
Baymak’ı ve bu 24 yılı şöyle tanımlarım: Doğru 
ürün, doğru zaman, doğru fiyat ve doğru bayi. 
Bugün sektörümüzdeki ana firmalar içinde 
nitelikli bayi sayısı en fazla olan Baymak’tır.”  

Bugün Baymak’ın İstanbul Anadolu Yakası 
Ana Bayisi olan Çelebioğlu Isı’nın kurucusu 
Vedat Çelebioğlu ile Baymak ile geçen 24 yılı ve 
şirketinin hedeflerini konuştuk.  

n Aile işi otomotiv yedek parçasıymış. Siz 
nasıl oldu da başka bir alana yöneldiniz?

1978’de liseyi bitirdikten sonra üniversite 
ile arada bir yıllık boşluk oldu. O sene 

Diyarbakır’da eniştemin inşaat malzemesi 
dükkanında çalıştım. Tabii o zamanlar ısı grubu 
bu kadar güçlü değildi, bireysel ısınma diye 
birşey yoktu, kazanlarla merkezi ısıtma vardı 
sadece. Sonra Uludağ İşletme Fakültesi’ne 
gittim. Eniştem de İstanbul’da bir şube açtı. Ben 
de yaz tatillerinde, boş zamanlarımda eniştemle 
birlikte çalıştım. Üniversite sonrası yine 
inşaat sektöründeki bir firmanın pazarlama 
departmanına girdim. Bir buçuk yıl sonra 
askere gittim, dönüşte de Metaş Yapı’yı kurduk. 

n Burada araya giriyorum ama neden 
profesyonel oldunuz ve askerlik sonrası neden 
devam etmediniz? 

Amacım hep kendi işimi yapmaktı. O şirkette 
çalışmak istememin nedeni aile dışında işin 
üretim tarafında tecrübe kazanmaktı. Bir de 
‘profesyonel olarak çalışmak mı kendi adına iş 
yapmak mı’ arasında kalmıştım. Profesyonel 
çalışmamın nedeni de bu iki seçenek arasında 
karar verebilmek amacını taşıyordu. Eniştemle 
çalışmak aslında kendi adına çalışmanın 
tecrübesini biraz edindirmişti. Fakat diğer 
seçeneği de tecrübe etmek istedim. 

n Peki tekrar sorayım neden aile işine 
dönmediniz? 

Hayat biraz tesadüflerle gider. Bazı şeylere 
karar veriyorsunuz ama hayatın tesadüfleri de 
çizdiğiniz yolda belirgin bir şekilde etkili oluyor. 
Amcam ve babam otomotiv işine girmişti. 
Babam kendini erken emekli etmişti, amcam 
zaten İstanbul’daydı ve askerlik dönüşü birlikte 
çalışmamızı istedi. Fakat Diyarbakır’daki inşaat 
tecrübesi nedeniyle yapı malzemelerini ve tabii 
kendi işimi kurmayı seçtim. 

n Aile işi devam ediyor mu? 
Amcam da erken emekli oldu. Çocukları 

da bu işi pek yapmıyor sadece biri kısmen 
ilgileniyor. Yani aile işi artık devam etmiyor 
diyebiliriz. 
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n O dönemki iş ortamından 
bahseder misiniz? 

Metaş’ı Ümraniye’de kurduk. O 
zaman Ümraniye tam gelişmemişti, 
inşaat furyası ve müteahhitler 
yoktu, daha çok gecekondu işleri 
yoğunluktaydı, Ümraniye, Sarıgazi’de 
iki üç katlı evlerini yaptığı yıllardı. 
Bir de 80’lerin sonları 90’ın başları 
enflasyonun olduğu yıllar. Esnaf için 
iki kaldıraç vardı: İlki bireysel işlerin 
karlılığı diğeri enflasyonun getirdiği 
ikinci bir kazanç. Eğer işletmenizi net 
borçlu olarak götürüyorsanız, uzun 
vadeli borçlanabiliyorsanız, aldığınız 
malın bedelini ödemeden yüzde 10-
20 kazanıyordunuz. Tüm işletmeler 
böylece ikinci bir kazanç sağlıyordu. 
Ayrıca tüketiciler ‘altı ay sonra yüzde 
25-30 pahalı olacak’ deyip alım kararını 
öne çekiyordu. 

n Baymak bayilik süreci nasıl oldu, 
neden yapı malzemelerinden çıkıp 
ısıtmaya girdiniz?

1991’de şahıs şirketimi kurduğumda 
seramik yoğunluktaydı ama aynı 
sene Baymak bayiliğini alınca şirketin 
rotasını çevirdik. Tabii ısıtmaya geçmek 
için bazı temel nedenlerim vardı. 
Öncelikle bir kalemde uzmanlaşmak 
istiyordum. Ürün grubu odaklı 
çalışıyorsunuz, daha geniş bir çevreye 
hizmet verebiliyor, o üründe fiyat 
avantajı yakalayabiliyorsunuz. Bu 
teknik ürünlerde bir avantajdır. Mesela 
seramikte stok yeriniz olmalı, lojistiği 

ona göre organize etmeniz gerekir. 
Biz daha merkezde olmak istedik. Stok 
konusu daha rahat olan ısıtmayı tercih 
ettik. Yapı malzemeleri işini de zaman 
içinde tedricen azalttık. Aslında şimdi 
de var ama stoklamadan paket bazında 
müşteri ihtiyacına cevap vermeye 
çalışıyoruz. 

EFSANE LUNA
n O dönemde İstanbul’a doğalgaz 

gelmişti. Kararınızda bu da etkili oldu mu? 
Tabii şirketin yönünü 

çevirmemizdeki bir etken de İstanbul’a 
doğalgazın gelmesiydi. Dolayısıyla 
Baymak ve doğalgazı birlikte 
konuşmak lazım. Baymak’ın şöyle bir 
güçlü bir tarafı var: Doğru ürün, doğru 
zaman, doğru fiyat ve doğru bayi. 
Bugün sektörümüzdeki ana firmalar 
içinde nitelikli bayi sayısı en fazla olan 
Baymak’tır. Ayrıca Baymak dinamik 
bir firmadır. O dönem sadece hidrofor 
ve termosifon vardı ve bu ürünlerde 
tüketici gözünde bir numaralı 
markaydı. Doğalgaz geldiğinde ise 
eskinin efsane Luna modeli çıktı. Bazı 
otomobil modelleri markanın önüne 
geçer ya, Luna da öyleydi. 

n Bugün geçmişe baktığınızda ve 
inşaatın da son 10 yıldaki yükselişi 
gözönüne alındığında “keşke yapı 
malzemelerine odaklansaydım” 
dediğiniz oluyor mu?

Seçenekleri yaşamadan bilemeyiz. 
Bunu ben de düşünmüşümdür. 
Ama dediğim gibi farklı bir yerde 
olmamız gerekirdi. Tabii ki yapı 
malzemeciliğinin kar marjı bizden 
fazladır, vade imkanları daha esnektir. 
Isı grubunun ise hammaddesi olan 
demir ve çelikten kaynaklı olarak 
vadeler daha sınırlı ve çalışma koşulları 
da daha katıdır. Fakat yapı grubunda da 
işletme maliyeti daha yüksektir. Netice 
itibarıyla yapı daha fazla marjla çalışan 
bir iş kolu. Ancak biz yolumuzu çizdik 
ve hiç de pişman olmadık, Baymak ile 
çalışmaktan hep memnun olduk. 

n Taahhüt işleri yaptınız mı yoksa 
hep satış odaklı mıydınız? 

İlk başlarda taahhütle birlikte 
yürüttük ama sonra satış kimliği öne 

BAYİLERİMİZ / Çelebioğlu Isı

AILE GIBIYIZ
BDR Thermea satın 
almasını ve Baymak’taki 
değişim sürecini nasıl 
yorumluyorsunuz? 
Kesinlikle eski ile yeni 
arasında büyük bir fark 
var. Aslında biz BDR 
Thermea satın almasını 
çok hissetmiyoruz, 
yönetimin değiştiğini 
hissediyoruz. Birleşme 
süreci pazardaki koşullarla 
birleşince satış yapmakta 
sıkıntı yaşadığımız bir 
dönem oldu. Ama yeni 
yönetimle yeni bir bakış 
açısı ve ruhla ayağa 
kalktık. Bu olumsuz 
süreci aştık. Şimdi 
yeni yönetimle birlikte 
aile ortamı var. Daha 
paylaşımcı ve şeffaf ve 
profesyonel bir ilişki 
oluştu. Baymak topluma 
daha açıldı ki bu dergi bile 
bunun göstergesi. Sonra 
yeni projeler sektördeki 
birçok bileşenle bağlantı 
içinde olmamızı sağlıyor. 
Örneğin BES projesi 
ustaların ilgisini çekiyor. 
Kısacası topluma, bizlere 
ve tüm paydaşlara daha 
şeffaf bir yönetim var şu 
anda. Bu da önümüzü 
görmemize imkan veriyor. 
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çıktı. Zaman içinde ürünleri ve markayı daha iyi 
tanıyor ve nasıl satacağınızı öğreniyorsunuz. 
Cironuz artınca satmayı daha rahat yapabilir 
hale geliyorsunuz. Sektörde tanınmaya 
başlıyorsunuz. Bayi olmayan firmalar ya da 
ustalar sizden ürün almaya başlıyor. Böylece 
zaman içinde olaylar sizi bir noktaya götürüyor 
ve diyorsunuz ki, “bu noktaya odaklanmamız 
daha yerinde olur”.  Bugün kısmen bölgemizde 
taahhüt hizmeti veriyoruz. Ama biz Baymak’ın 
ana bayisiyiz. 2000’lerin başında alt bayi 
örgütlenmesine gittik ve şu anda 8-10 alt 
bayimiz var. Dolayısıyla taahhüdümüzü 
bayilerimizi rahatsız etmeyecek noktaya 
çektik. Çünkü pazarda bayinizle karşı karşıya 
geliyorsanız doğru bir noktada değilsiniz 
demektir. Biz de daha bölgesel hareket 
etmeye ve özel işlere yönelmeye başladık. 
Ayrıca bayilerimize taahhüt işlerinde destek 
veriyoruz. 

n Bugün Çelebioğlu Isı ne kadar gelir 
üretiyor?

Toplam ciromuz 5 milyon lira seviyesinde. 
Bu rakamın dörtte biri Baymak’tan geliyor. 
Diğer kısmı ise boru gibi tesisata yönelik 
ekipmanlardan. Yılda bin adede yakın kombi 
satıyoruz. Ayrıca klima özellikle geçen yılla 
birlikte çok iyi gidiyor. Eskiden satmak çok 
zordu ama şimdi yeni yönetimle birlikte 
Baymak klimada ana markalardan biri hatta 
lider olacak. 

n Bu başarının ve büyümenin arkasında 
nasıl bir strateji var? 

Ben dürüst ve sürdürülebilir bir iş kurmak 
hayaliyle yola çıktım. Öncelikle hem alaylı hem 
okumuş olmak bir avantaj. Birçok şeyi önceden 
görebiliyorsunuz. Örneğin işimizi bugüne 
taşıdıysak kurduğumuz muhasebe altyapısının 
bunda büyük rolü vardır. Sektörümüzde 
muhasebe sistemini ve onun denetimini iyi 
kuramamış firmaların dürüst olmalarına 
rağmen sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Çünkü 
hatalı faturalamalar çıkıyor. Aynı ürün bir 
faturada yüksek diğerinde düşük. Bunun 
onun kötü niyetli değil beceriksiz olduğunu 
gösteriyor ama sonuçta piyasada olumsuz bir 
algı yaratıyor. Bizde önemli işler biri tarafından 
yapılır, diğeri de kontrol eder. Bu da işlerin 
hatasız olmasına olanak sağlıyor. 

Bir de şuna inanırım; belli bir çizginiz varsa, 
doğru ve dürüst iş yapıyorsanız ve bunu da 
uzun süre sürdürüyorsanız illa ki insanlar sizi 
görüyor zaman içinde karşılığını görüyorsunuz. 

MAHALLEDE İŞLER YAVAŞ 
n Üsküdar, İstanbul’un en eski ve en büyük 

semtlerinden biri ve siz 26 yıldır bölgede 
ticaret yaptınız. Şu anda İstanbul’un Anadolu 
yakasında işler nasıl? 

Evet, Üsküdar eski bir semt. Biz, Beykoz’dan 
Gebze’ye kadar olan bölgeyi hinterlandımız 
olarak düşünüyoruz. Böyle bakarsak Boğaz 
hattı sığ bir pazar, derinliği yok, yerleşim görece 
az. Öbür taraftan E-5 üstü ve altının ayrı bir 
niteliği var. Şu anda semtte, mevcut ekonomik 
yavaşlamaya ek bir durgunluk var. Bunun temel 
nedeni kentsel dönüşüm ile ilgili beklenti. Bu da 
ihtiyaçların ötelenmesine yol açıyor. 

n Peki bu durumda büyümeyi nasıl 
sağlayacaksınız? 2016 için beklentiniz nedir?

2016 ticaret açısından biraz yavaş başladı. 
Ayrıca ekonomi ile iç ve dış olaylar gündemi 
işgal ediyor. Geçen sene sektör büyümemişti. 
Ama olumsuzluklara takılmadan işimizi 
yapmalıyız. Büyüme dönemden döneme 
değişiyor. İşletmenin doğasıdır, bazen 
büyürsünüz bazen küçülürsünüz. Ama 
konjonktür ne olursa olsun firmamızın bu 
sene yüzde 10-20 büyümesi gerekiyor. Bu 
noktada inşaat sektörünün hareketi içinde yer 
alınabilirse ancak büyüme sağlanabilir. Çünkü 
bireysel tarafta doygunluğa ulaştı. Amacımız 
sektör ortalamasının üzerinde büyümek 
dolayısıyla hem projelerden hem de kentsel 
dönüşümden hem de değişimlerden pay almak 
gerekiyor. 

Diğer taraftan alt bayi yapılanmasını 
büyütmeyi planlıyoruz. Orange Store bayi 
yapılanması var, biliyorsunuz. Hedefimiz 
Orange Store’lara ağırlık vermek... 

Biz Baymak’ın 
ana bayisiyiz. 
2000’lerin 
başında alt bayi 
örgütlenmesine 
gittik ve şu anda 
8-10 alt bayimiz 
var.  Alt bayi 
yapılanmasını 
büyütmeyi 
planlıyoruz. 
Hedefimiz 
Orange| 
Store’lara| 
ağırlık vermek...”
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KÖŞE / Sağlık

Uzm. Dr. GÖKMEN KUM  
Kardiyoloji Uzmanı

Bağcılar Eğitim Araştırma  
Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Not: Sorularınızı saglik@baymak.com.tr adresine gönderin, yanıtlayalım.

S
Strese Teslim 
Olmayın

tres son yıllarda en sık duyduğumuz sözcüklerden biri. 
Kimi “stresim var bana bulaşma” diyor, kimi “stresten 
bunalmış haldeyim” diye şikâyet ediyor. Stres, özellikle 
büyük metropollerde yaşayan insanlarda büyük 
problemler oluşturan, yanında ciddi hastalıkların eşlik 
ettiği bir konu. Peki nedir bu stres? Kısaca açıklamak 
gerekirse stres; kişinin baş edebilme gücünü aşan 
ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini 
koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına 
verdiği otomatik tepkilerdir. 1960’lı yıllardan bu yana 
da yaşam biçimi halini almıştır. Son 20 yıldır yapılan 
araştırmalarda, stresi yoğun işlerde çalışan ya da 
başlarından önemli ve olumsuz olay ya da olaylar 
geçmiş kişilerin, hastalıklara yakalanma olasılıklarının 
yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan stresin 
etkilerini gözlemek ve erken koruyucu önlemler almak 
da mümkün.  Stresten etkilenen kişilerde genelde baş 
ağrıları, boyun tutulması veya sırt ağrıları görülür. Diğer 
yandan kişi olaylar karşısında çok hassastır. Ortada bir 
şey yokken başkalarına bağırıp çağırır. İyi uyuduğu 
bir geceden sonra bile tükenmişlik hissi vardır. Bu tür 
belirtiler stresi tanımak ve onunla başa çıkmak için ilk 
adımdır. 

NE GIBI SORUNLARA NEDEN OLUR
Stres anında fazla enerji tüketildiğinden birey 

kendini güçsüz, yorgun ve endişe içinde hisseder. Daha 
sonraları kişi uyku problemi çekmeye başlar. Sinirli ve 
çabuk heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı 
yaşar ve dikkatini toplayamaz. Daha önce yaptığı ve 
kolay olan işleri yaparken güçlük çeker. Yani kendi 
işini kendisi zorlaştırır. İş performansı olumsuz yönde 
etkilenir ve düşer. Madde bağımlılığı görülür ve içe 
kapanmaya başlar. Kendini rahat hissedemez. Panik 
ataklar ortaya çıkar.

Ayrıca kalp hızı artar ve ateş basması görülür. 
Çarpıntı başlar. Baş ağrısı, nefes darlığı, hazımsızlık 
ve yutkunma zorluğu ortaya çıkar. Mide bulantısı ve 
iştah kaybı dolayısıyla da kilo kaybı ortaya çıkar. Cinsel 
fonksiyonlarında değişiklik olur. Vücut direnci düşer ve 
sık sık soğuk algınlığına yakalanır.

Bunların dışında vücutta tuz tutulmaya başlanır. 
Uygunsuz hormonal değişikliklerinde eklenmesi ile 
tansiyon yüksekliği görülebiliyor. Tansiyonun artması 
kalbin yorulmasına neden olur. Vücut direncini 

artırmak için stres hormonu (kortizol) salgılamaya 
başlar. Enerji sağlamak için yağ harcandığından kandaki 
kolesterol ve yağ miktarı artmaya başlar. Bu da kalp 
damar hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlar. Stresli 
zaman uzadıkça kas ve kemiklerde kayıp başlar. Şeker 
hastalığı görülebilir. Çünkü stres hormonu kan şekerinin 
dengesizi bozmaya ve pankreasa yük bindirmeye 
başlar. Pankreas kan şekerini dengeleyecek hormonlar 
ürettiğinden harap olursa şeker düzeyi de değişir.

NASIL BAŞ EDILIR 
Peki günümüz dünyasında stresle başetmek 

mümkün mü? Stresle başetmenin ilk yolu mideden 
geçiyor. Şöyle ki, doğru beslenme alışkanlığını 
geliştirmek mücadelenin ana adımlarından birini 
oluşturuyor.  Bu öncelikle fiziksel olarak daha sağlıklı 
yapıya sahip olmamızı sağlayacağında, günlük yaşamda 
başetmeye çalıştığımız durumlarda kendimizi daha 
zinde hissederiz. Mücadelenin önemli noktalarından 
biri de zamanı etkili kullanmak. Yetiştirememe, 
geç kalma, yarım bırakmak zorunda kalmak ya da 
yapabileceğimizin üstünde bir işi yapamayacağımız 
bir sürede yapmak zorunda kalmak gibi stres verici 
durumları ortaya çıkmasını engellemiş oluruz. Geçmiş 
başarıları hatırlamak, stresle başa çıkmanın bir diğer 
yoludur. Geçmişte benzer durumlarla karşılaşıp 
üstesinden geldiğimiz olayları hatırlamak, cesaretimizi 
artırmamıza ve çözüm üretmemize yardımcı olur. 
Yine sosyal destek sistemini güçlü tutmayı başetme 
yollarından bir diğeri olarak öneriyoruz. Yanlarında 
kendimizi iyi hissettiğimiz ve duygusal olarak onlardan 
beslendiğimiz insanlarla paylaşımları artırmak, 
zorlu süreçlerde kendimizi daha güçlü hissetmemizi 
sağlayacaktır. Son olarak ta elbette ki, fiziksel egzersiz 
ve spor yapmak günlük yaşamda kendimize olan güveni 
artıran eylemlerdir. 

Özetle stresi hayatımıza ne şekilde 
konumlandıracağımızı ve hayatı nasıl daha yaşanabilir 
hale getireceğimizi anlamak, kendimizi anlamaktan 
geçiyor. Değiştirebileceklerimiz için mücadele etmek, 
değiştiremeyeceklerimiz için sabretmek ve bunların 
ayrımını yapabilmek için de sağlıklı düşünmek 
gerekiyor. Şayet bunların hiç biri olmuyor ise mutlaka 
profesyonel yardım almak gerekiyor. 

Stressiz, güzel günler dileğiyle…
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İÇİNİ AÇTIK / Multibloc

Baymak’ın İstanbul, 
Tepeören’deki fabrikasının 
çelik kazan üretim 
bölümünde işçiler, iki katlı 
ve devasa boyutlardaki 
Multibloc 80’i fotoğraf 
çekimi için hazırlıyor. 
Neredeyse ortalama 
bir insan boyunun 
iki katı yükseklikteki 
cihaz kan kırmızısı 
gövdesi ve siyah döküm 
kısımlarıyla oldukça 
heybetli görünüyor. 
Zaten tek başına 100 
daireli bir sitenin tüm 
ısınma ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir 
güç üretiyor. Baymak 
Kazanlardan Sorumlu 
Ar-Ge Mühendisi Sezgin 
Pişkin, Multibloc’un 
görüntüsünden 
beklenmeyen çeviklikte ve 
verimlilikte olduğunu anlatıyor. 
“Multibloc Üç Geçişli Çelik Kazan, 
her detayın iyice düşünüldüğü ince 
bir işçilik ürünü. Üstelik Termomix 
adını verdiğimiz yüksek Alman 
teknolojisine sahip” diyor. Tüm 
testleri İtalya’da yapılan ve TSE 
ile CE belgeli Multibloc’un uzun 
ömürlü ve garantili olduğunu da 
ekliyor. 

Merkezi ısıtma sistemleri için 
geliştirilen Üç Geçişli Multibloc 
çelik kazanların güç seçeneklerine 
göre ayrılan 13 farklı modeli 

bulunuyor. Özellikle devlet projeleri 
ve yüksek kaliteli inşaat projeleri ile 
endüstriyel tesislerde tercih edilen 
Multibloc serisi düşük sıcaklıkta 
çalışabildiği için yerden ısıtmaya 
olanak veriyor ki bu özelliğiyle 
piyasadaki rakiplerinin bir adım 
önüne geçiyor. Ayrıca yüzde 94 
verimlilikle çalışıyor ve eğer ihtiyaç 
1000 kW üzerindeyse ekopanel 
kumanda panosu ile birlikte kaskat 
yapılabiliyor.  

Yüksek kullanım miktarlarında 
henüz ilk senesinde maliyetini 
çıkarabilen Multibloc mercek altına 
aldık.  

MULTIBLOC
Kırmızı Güç

Güç, verimlilik ve teknoloji… Her detayın en ince detayına kadar 
düşünüldüğü üç geçişli çelik kazan Multibloc’u Baymak Kazanlardan 

Sorumlu Ar-Ge Mühendisi Sezgin Pişkin eşliğinde inceliyoruz.

Maliyetimi 
Senesinde Karşılarım
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Multibloc’un standart üç geçişli kazanlardan 
farkı ise Alman “termomix” teknolojisine 

sahip olması.  Bu teknolojide sistemden gelen 
ve sisteme verilen su kazanın üst kısmında 

karıştırılıyor. Bu sayede Multibloc düşük 
sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bu özelliğin avantajı 

yerden ısıtmaya olanak sağlaması. Normal 
üç geçişli kazanlar, çıkış suyu sıcaklıkları 

çok yüksek olduğu için yerden ısıtmaya izin 
vermez. Çünkü zemin basamayacağınız 
kadara sıcak olur. Ama Multibloc düşük 

sıcaklıkta çalışabildiği için buna uygundur ve 
daha fazla verim elde edilmesini sağlar. 

Baymak’ın İstanbul, 
Tepeören’deki fabrikasındaki 

kazan üretim bölümünde 
Multibloc’lar yeni yuvalarına 

gitmeye hazırlanıyor. 

Multibloc’un içindeki dünyada ısı elde 
etme işlemi şöyle işler. Brülör alevi 

yanma odasına gelir, burada oluşan 
gazlar ikinci geçiş borusundan kapağın iç 
yüzeyine ulaşır ve kapağa çarpıp tekrar 

dönüş yaparak -sayısı kazan kapasitesine 
göre 70-80’e kadar çıkan- duman 

borularına döner ve davlumbazdan 
dışarı çıkar. Yanma gazlarının kazan 

içinde yaptığı dolaşımın adımlarını ifade 
eden bu üç geçişli yapı Multibloc’un 
ayrıştıran temel özellik. Faydası ise 

verilen enerjinin kazanın içinde daha 
fazla tutulmasına olanak sağlaması 

ve ısıl enerjisini duman borularının ve 
yanma odasının çevresindeki suya daha 
fazla vermesi. Böylece yanma gazlarının 
sıcaklığından daha fazla yararlanılıyor 

ve verimlilik artıyor -Multibloc iki 
geçişli kazanlara göre en az 2-3 puan 

daha verimli çalışıyor. Buradaki bir 
başka ince detay ise duman borularına 
eklenen türbülatörler. Bu sayede yanma 
gazlarının geçişi yavaşlatılıp bir türbülans 

yaratılıyor. Böylece gaz aynı mesafeyi 
daha uzun sürede geçiyor ve daha fazla 

ısı kullanmayı sağlıyor. 

Yüksek ısıl verim, iki 
geçişlilerde yüzde 90-
91, bunda yüzde 94. Bu 
1-2 derecelik fark direkt 
faturalara etki eder. 10 
birim enerji vermek için 
gerekli doğalgaz diyelim 
100 birim, üç geçişlilerde 
yüzde 94’ünden 
yararlanıyorsunuz. Aynı 
miktar yakıttan daha fazla 
ısı elde ediyorsunuz. Yıllık 
maliyete baktığınızda bu 
rakam kullanıma göre 
kazan maliyetini aşabiliyor 
yani kazan henüz ilk 
senesinde bile parasını 
çıkarabiliyor. Yüksek 
miktarlarda bir yılın 
sonunda kara geçmeye 
başlıyorsunuz tüketim 
miktarına bağlı olarak. 

Maliyetimi 
Senesinde Karşılarım

Üç 
Geçişliyim

Düşük 
Sıcaklıkta 

Çalışabilirim
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İÇİNİ AÇTIK / Multibloc

İnce İşçilik İlk 
yanma 

esnasında 
tepkimeyi 

azaltan 
kapak

Ön kapak her 
iki tarafa da 
açılabiliyor

Yüksek yoğunluklu 
ve kaliteli 

seramik izolasyon 
uygulanmış ön 

kapak duman 
sızdırmaz ve el 

yakmaz.

Duman borularına eklenen 
türbülatörler ısıl enerjiden daha 
uzun süre yararlanmayı sağlıyor.

Üç geçişli 
Multibloc, iki 

kademeli brülör 
kullanıyor.

Çift cidarlı 
davlumbaz, 

yanma gazlarının 
dışarı iletimini 

zorlaştırıyor 
böylece ısıl 

verim 
kazanılıyor.

Multibloc üzerindeki ufak detaylar kullanım 
sırasında fonksiyonellik açısından büyük 
farklar yaratıyor. Örneğin duman borularının 
normalden biraz daha öne çıkarılarak 
kaynatılması sayesinde oluşan yoğunlaşmadan 
kazanın zarar görmesi engellenmiş. Diğer 
taraftan kazanda kapağında yüksek 
yoğunluklu ve kaliteli seramik izolasyon 
uygulandı. Bu sayede kazan kapağının sıcaklığı 
standart değerlerin çok altında yani yanlışlıkla 

eliniz kapağa değdiğinde yanmaz. Ayrıca 
karşılıklı çift fitil montaj yapılmıştır ki, bu 

sayede kesinlikle duman sızdırmaz. 

Ergonomik Tasarım

Çok Sessi
zim

Multibloc’un gövde yapısı eliptik. Standart 
kapı genişliklerini düşünülerek tasarlanan 
bu yapı daha dar alanlardan geçmesine 
imkan tanıyor. Ayrıca ön kapak her iki tarafa 
açılabiliyor. Bu basit ama önemli bir özellik 
çünkü kazan dairesine yerleştirme problemi 
olduğunda kapağın açış yönü değiştirilebiliyor. 
Sessizlik sağlayan çift katmanlı davlumbaz 

ise sökülebiliyor. Böylece çıkartıp rahatlıkla 
temizliği yapılabiliyor. Ayrıca arka taraftaki 
duman boruları zarar gördüğünde kolaylıkla 
sökmeden müdahale edilebiliyor.Davlumbazun 
çift cidarlı olması da yanma gazlarının 
dışarı iletimini zorlaştırıyor böylece ısıl verim 
kazanılıyor ayrıca aradaki boşluk sessizlik 
sağlıyor. 

Çelik kazan 
kullanan kazan 

daireleri çok 
gürültülüdür. Ama 
Multibloc, kapağı 

kapandıktan, brülör 
ve tesisatı da uygun 
şekilde yapıldığında 

sessiz ve verimli çalışır. 
Bunun nedeni ön 

kapaktaki izolasyon 
ve arka taraftaki çift 

katmanlı davlumbaz... 
Ayrıca kazan 

gövdesinde kullanılan 
80 mm yüksek 

yoğunluklu cam yün 
ısıl verim ve izolasyonu 

artırıyor. 





GEZELİM GÖRELİM
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TATILE 
HAZIRLIK

Ege Rüyası
Ayvalık / Balıkesir

Tatile çıkmak için yaz aylarını bekleyenlerdenseniz hatırlatalım daha en az 4 ay var. 
Ağır geçen kış ve gündemin yoğunluğu, yaza kalmadan küçük bir molayı zorunlu 

hale getiriyor. Siz iyisi mi yazı beklemeyin, ruhunuza ve bedeninize bir kıyak yapın!

Ege’nin sahil kasabaları 
arasında Ayvalık’ın yeri bir başka. 
Daracık sokakları, taş ve ahşap 
işçiliğinin en güzel örneklerini 
sunan kagir evleriyle film setlerini 
anımsatıyor. Geniş zeytinlik 
alanları, benzersiz Sarımsaklı 
kumsalı, Ayvalık panoramasını 
seyredebileceğiniz Şeytan Sofrası 

bölgenin doğal güzelliklerinden 
yalnızca birkaçı. Cunda dışında 
Ayvalık takımadalarından 
hiçbirinde yerleşim yok. 
Anakaraya yalnızca iki köprü ile 
bağlı Cunda’da sahil çarşısından 
alışveriş yapabilir, taptaze balık 
ve mezelerden yiyebilir, kite-
surf yapabilir ya da yalnızca kafa 

dinleyebilirsiniz. Gitmişken tarihi 
Taş Kahve’de oturup bir Türk 
kahvesi için; yanına ise her köşe 
başında rastlayabileceğiniz lokma 
tatlısından almayı ihmal etmeyin. 
Taksiryadis Kilisesi, Ayışığı 
Manastırı, Patrice Köyü, mendirek 
çevresi ve tekne yapım atölyeleri 
mutlaka görülmeli.   
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Macera Sevenlere

Küçük Bir Kaçamak Yenilenmek Için

Likya Yolu / Fethiye-Antalya

Ağva / Istanbul Sapanca /  Sakarya

Akdeniz sahilini karadan 
keşfetmek için ideal zaman bahar 
ayları. Fethiye’den başlayıp 
Antalya’ya uzanan ve bölgedeki 
antik kentleri birbirine bağlayan 
Likya Yolu ise tarihin izini 
sürebileceğiniz benzersiz bir rota 
–tabii ki konfordan ziyade macera 
peşinde olanlar için. Kayaköy, 
Ölü Deniz, Tlos, Saklıkent, Pinara, 

Leton, Kalkan, Kekova, Demre, 
Finike ve Faselis’i kapsayan yol 
haritası boyunca denizin mavisiyle 
iç içe geçmiş zümrüt rengi 
ormanlar seyahatinizi unutulmaz 
kılacak. Kaş’ta bir es verin ve 
burayı çevreleyen tepelere 
oyulmuş kaya mezarlıklarını ve 
her daim cıvıl cıvıl merkezini 
keşfetmek için zaman harcayın. 

Olimpos ise Antalya’dan önce güzel 
bir durak olacaktır. Üç kilometrelik 
turkuaz kumsalı ve yeraltından 
sızan gazın tutuşturduğu Yanartaş 
kayalıklarıyla meşhur bölgede, 
bungalov tipi ağaç evlerde kalıp 
gözünüzü portakal ağaçlarının 
kokusuyla açmak baharı 
karşılamak için eşsiz bir deneyim 
olabilir. 

İstanbul’a 97 kilometre uzaklıkta olması 
sebebiyle, özellikle kentin yoğun temposundan 
yakınanların hafta sonu kaçamakları için 
Ağva’da zaman mevhumunu yitirecek kadar 
dingin ve huzurlu bir tatil geçirmeniz mümkün. 
Havalar biraz daha ısındığında Ağva’ya 15 dakika 
uzaklıktaki Kilimli ve Kadırga koylarında piknik 
yapıp denize de girebilirsiniz. Gelin Kayası, Saklı 
Göl ve Türkiye’nin en büyük feneri Şile fenerini 
görmeden dönmeyin. 

Sapanca sadece kısa süreli tatiller değil günübirlik 
kaçamaklar için de baharın en hoş rotalarından biri. 
Göl kenarındaki yürüyüş parkurları, alabalık çiftlikleri, 
mesire alanlarıyla herkesin keyfine hitap ediyor. 
Özellikle Richmond Nua Wellness Spa ve NG Hotels 
Sapanca ile başlı başına bir ‘spa’ destinasyonuna dönüşen 
ilçede neredeyse valiz açmadan tüm tatili bornozla 
geçirmek bile mümkün. Kişiye özel planlanan beslenme 
programı ve uzman terapistlerin tasarladığı güzellik 
kürleriyle kendinizi yenilemeniz için doğru adres…



BAYİLERİMİZ / Kardelen İklimlendirme

Başka Türlü Birşey

Farklı Bir Amsterdam Alp’lerin Şifası

Datça / Muğla

Amsterdam / Hollanda Leukerbad / Isviçre

 “Datça’da yaz biter bahar gelir, 
bahar biter yaz gelir” der yerliler. 
Ege ve Akdeniz’in kesiştiği 
yarımada, genel kanının aksine 
yaz değil tam bir bahar rotasıdır. 
Rutubetsiz ve bol oksijenli 
Datça’da şubatta badem ağaçları 
çiçek açmaya başlar ve bölge 
bembeyaz bir örtüyle kaplanır. 
Bunu dağ laleleri, insan boyuna 

yaklaşan yabani papatyalar, 
gelincikler ve inanması güç ama 
çeşit çeşit orkide takip eder. Yine 
dağlardan toplanan ebegümeci, 
ısırgan, turp otu, arapsaçı, çibez, 
şevketi bostan gibi yabani 
otlardan yapılan yöresel yemekler 
ve bitki çaylarını bu denli taze 
bulacağınız çok az yer var. Köy 
ekmeği, yerel üreticilerden 

alacağınız sızma zeytinyağı 
ve şarapla beraber mükellef 
sofralara imza atabilirsiniz. 
Datça’da her yıl mayısın ilk 
haftasında Akdeniz’den bir 
testi su alınıp Ege’ye dökülür. 
Tüm yöre halkının katıldığı bu 
yürüyüşe iştirak eden turistler 
-halk inanışına göre- artık Datçalı 
sayılır; uzun ve sağlıklı yaşar. 

Özellikle çocuklu aileler için bahar aylarının 
en güzel tatil rotalarından biri Amsterdam. 
Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçilerin tavaf ettiği Keukenhof Parkı’ndaki 
lale şenlikleri 25 Mart’ta başlıyor. 800 farklı 
çeşidin biraraya getirildiği festival için bu yıl 
yedi milyon soğan ekildi; etkinliğin ana teması 
içinse zenginlik ve şaşaanın ifadesi olarak ‘Altın 
Çağ’ tercih edildi. Mayıs ortasına kadar devam 
edecek etkinliğe günlük giriş biletleri 16 euro.

Leukerbad Bölgesi’ndeki termal Burgerbad 
merkezi, bir spa’dan çok daha fazlasını vaat ediyor: 
İsviçre’nin bol oksijenli dağ havası, sıcaklıkları 28 ila 
43 derece arasında değişen 10 termal havuz, 250 çeşit 
spa uygulaması, güzellik kürleri ve doğal kaplıcaların 
hepsi birarada. Deniz seviyesinden bin 400 metre 
yükseklikte, etrafı Alp dağlarıyla çevrili bölgedeki 
kaynak sularının ünü Antik Roma’ya kadar uzanıyor. 
Şifa niyetine gidilen Burgerbad’da 30 farklı kaynak 
var ve günde tam 3 milyon 900 bin litre su çıkıyor. 
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Sonsuz Dinginlik

Bir Ukde Komşuya Kaçış

Mallorca / Ispanya

Fuji Hakone Ulusal Parkı / Japonya Kiklad Adaları / Yunanistan

Mallorca dendiğinde akla 
ilk gelen ‘deniz, güneş, kum’ 
üçlemesi oluyor. Zira Balearia 
Adaları’nın en büyüğü Mallorca, 
550 kilometrelik sahil şeridine 
ve turistlerin akın ettiği 40’ın 

üzerinde popüler plaja sahip. 
Yine de Akdeniz’in ortasındaki 
bu adayı sadece eğlenceli bir 
yaz destinasyonu olarak görmek 
haksızlık.

Dağların eteklerine 

serpiştirilmiş gibi duran irili 
ufaklı kasabaları, nefes kesici 
manzaraya sahip taş villaları, 
oryantal etkilerin hissedildiği 
Akdeniz restoranlarıyla bahar 
ayları için de ideal.

Fuji Hakone Izu Ulusal Parkı dünyada en çok ziyaret 
edilen yerlerin başında gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Zira 
Japonya’nın en yüksek dağı Fuji, pek çok şelale, şifalı 
kaynaklar, volkanik ada ve irili ufaklı göllerin hepsi 
birarada bulunuyor. Japonya’da bahar, ‘sakura’ adı 
verilen yabani kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla şubat 
sonu resmen başlıyor ve bu da bin 227 kilometrelik 
dev bir alana yayılan parkı ziyaret etmek için en doğru 
zaman. Mart sonuna doğru erik ağaçlarıyla beraber 
her yer pembe ve lavanta rengine bürünüyor. 

Yunan Kiklad (Cyclades) adaları yat seyahatleri için 
biçilmiş kaftan zira hepsi birbirine oldukça yakın bu 
irili ufaklı 220 adada ne ararsanız var. Naksos, Andros, 
Santorini veya Thera gibi adalara yelken açmakla 
kalmayıp teknede konaklayacağınız bir yat tatili 
planlayarak denizde yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. 
Yaz aylarının boğucu sıcağına ve kalabalığına maruz 
kalmadan geleneksel lezzetlerin servis edildiği 
tavernalarını, ünlü butikleri ve fazlasıyla cömert doğal 
güzellikleri keşfetmek için elinizi çabuk tutun. 

      
 M

art
 - 

N
is

an
 2

01
6

45



HABER / Yıldız Ürünler

ISRARLA ÖNERINIZ
Türkiye’de kimse evinin kaç derecede ısındığını ve ideal sıcaklığının ne olduğunu bilmiyor. 

Bu nedenle kombiler hep olması gereken değerin üzerinde yakılıyor. Sonuçta yılda 
4,5 milyar lira fazladan fatura ödeniyor. Sizce bunun basit bir çözümü olabilir mi?

B azı ürünler ya da teknolojiler vardır. 
Temelde hiç ihtiyacınız yokmuş gibi görünür 
ya da bütçeniz açısından fuzuli olduğunu 
düşündüğünüz için satın almak aklınıza 
bile gelmez. Bunlar genelde tamamlayıcı 
ürünlerdir. Tek başlarına hiçbir şey ifade 
etmezler ama aslında başka bir ürün ya da 
teknolojiyle uyum yakaladığında muhteşem 
bir konfor sunarlar. En basitinden bir 
örnekle damacanayla pompası. Tek başlarına 
dünyanın en şekilsiz şeylerdir ama bugün 
kimse ikisini ayrı düşünemez. İkisi bir 
pazarlama bakış açısıyla uyum, işlevsellik, 
verimlilik ve konforun yakalanmasını ifade 

eder. Aslına bakarsanız oda termostatı da 
böyle bir cihaz. Bugün Türkiye’de çok az 
insan oturduğu evin kaç derece sıcaklıkta 
olduğunu biliyor. Bebekli aileler dışında 
-ki muhtemelen onlar da klasik derece 
kullanarak bilirler- kimseden “evimi x 
derecede ısıtıyorum” diye bir cümle 
çıkmaz. Zaten her kış mutlaka birilerinden 
“ikide yakıyorum, yine de çok geliyor” 
lafını duyarsınız. Çünkü bir evin sıcaklığı 
kombiden ayarlanmaz. Kombilerde ısı ayarı 
var. Örneğin 60 dereceye getirdiğinizde iyi 
ısındığınızı düşünürsünüz ama o 60 derece 
kombinin çıkış suyu sıcaklığıdır. Odanın 
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Eşinize, Dostunuza, Müşterinize 



ısısını belirtmez. Isındığınızı zannedersiniz 
ama yaptığınız soğuk veya sıcak diye 
düşünüp ayarlama yapmaktan ibarettir. 
Dolayısıyla insanlar ısınabileceği ideal 
dereceyi bilmez, o nedenle de yüksek 
fatura öder. Birçok araştırmaya göre 
fazladan 1 santigrat sıcaklık yüzde 10 
maliyet farkı yaratıyor. 

Son yayımlanan ve 10 bin kişinin 
katıldığı bir araştırmada ise Türk halkının 
kombilerini yanlış ve verimsiz kullandığı 
ortaya çıkmış. Araştırmaya göre Türkiye’de 
tercih edilen ortalama oda sıcaklığının 
23 derece olduğu ama insanların büyük 
bölümünün kombilerini bu sıcaklığın 
üstünde yaktıkları ortaya çıkmış.  Bunun 
sonucu olarak da en az yüzde 10-15 
oranında fazla fatura ödendiği tahmin 
ediliyor. Faturaları şişiren başka bir neden 
olarak da ideal sıcaklığı yakalamak için 
katılımcıların yüzde 49’unun kombilerini 
sabit sıcaklıkta yakmaları. Kısacası 
insanlar evlerindeki, odalarındaki sıcaklığı 
bilemedikleri için yılda 4,5 milyar lira daha 
fazla fatura ödemesi yapıyor. 

PROGRAMLAMA KONFORU
İşte tüm bu nedenler bir oda 

termostatının neden gerekli olduğunu 
çok iyi anlatıyor. Zira oda termostatı 
ne yapar? Belli bir mahalin ısısını sabit 
tutmanıza olanak sağlar ve/veya kombinin 
başına gitmeden ısısını değiştirmenizi 
sağlar.  Bir nevi otel odalarında kullanılan 
ısı ve havalandırma cihazlarına benzer. 
Sadece oteldekiler merkezi bir sisteme 
bağlıdır, oda termostatları ise kombiye 
entegredir dolayısıyla kombiyle çalışır. 
Kombi mutfakta ya da balkonda olur, oda 
termostat ise salonda olabilir. 

Kablolu veya kablosuz ya da 
programlanarak kullanmaya imkan tanır. 
Programlanabilmesi gerçekten önemli 
bir özellik zira haftalık programınızı 
girebiliyorsunuz. Örneğin salı günü evde 
olmayacaksanız, ayarladığınızda oda 
termostatı o salı günü sıcaklığı istediğiniz 
değere kısabiliyor ya da kapatabiliyor. Ya da 
diyelim ki eve geç geleceksiniz ya da belli 
saatlerde daha sıcak olmasını istiyorsunuz, 
bu bilgileri programladığınızda oda 
termostatı bunu ayarlayabiliyor. 

Bu özelliklerine rağmen Türkiye’de yılda 
yaklaşık 1 milyon adet kombi satılırken 
sadece 150 bin civarında oda termostatı 
alınıyor. Buna karşılık İngiltere, Almanya, 

Hollanda gibi enerji verimliliğini ön planda 
tutan ülkelerde bire bir kullanım var. Yani 
kombi alan yanında mutlaka oda termostatı 
da alıyor.

DAHA AZ FATURA ÖDEYİN
Aslında hem daha az fatura ödemek 

hem de konfor açısından bu kadar elzem 
olan bir cihazın aynı şekilde bu kadar 
‘görmezden gelinmesinin’ tek bir gerekçesi 
olabilir: Bilinçsizlik ve iyi anlatmamak… 
Baymak her zaman olduğu gibi pazarın bir 
adım önünde giderek iki ay önce önemli 
bir kampanya yaptı. idee alan tüketicilere 
oda termostatı hediye edildi. Bu aynı 
zamanda bir sosyal sorumluluk projesiydi 
çünkü enerji tasarrufunu merkeze 
alıyordu. Çok başarılı geçen bu kampanya 
ile amaçlanan tüketicilerin -ve önemli bir 
nokta- bayilerimizin de dikkatini bu ürüne 
çekmek. Oda termostatı işi Türkiye’de 
önü açık ve büyüyecek bir alan. Faydası 
çok açık ama sadece iyi anlatılması ve 
tüketicilerde farkındalık yaratılması 
gerekiyor. Nihayetinde bir kombiyle 
karşılaştırıldığında çok pahalı olmayan oda 
termostatları kombilerle bir paket olarak 
satılabilir. 

Üstelik Baymak teknolojisiyle de oda 
termostatlarının kalitesini üst düzeye 
çekmiş durumda. Örneğin tüketicilerin en 
büyük sıkıntısı cihazın kablolu kullanılması. 
Bu da tüketicileri ürünü almaktan imtina 
ettiren nedenlerden biri çünkü kimse 
duvara döşenecek ve çirkin görünen 
kabloları istemiyor. 

Buna karşılık Baymak’ın tüm yoğuşmalı 
cihazlarında oda termostatı kablosuz 
olarak kullanılabiliyor. Bu, Baymak oda 
termostatlarının piyasadaki en önemli 
avantajlarından biri. Ayrıca Baymak 
önümüzdeki sene içinde uzaktan kontrol 
edilebilen yeni modelini getirecek. Yeni 
ürün akıllı telefonla kontrol edilecek ve 
eve gelmeden önce sıcaklık açılabilecek. 
Baymak Ürün Grup Müdürü Halil Özdemir, 
sadece açma-kapama yapan cihazları 
hemen getirebileceklerini ama  
arzularının bunun ötesine geçmek 
olduğunu anlatıyor. “Yeni modelimizde 
tüketicinin genellikle hangi ısıda çalıştırdığı 
gibi verileri toplayıp ona göre bir 
programla yapabilecek, servis ya da bakım 
uyarısı verecek” diyor. 

Son söz: Raflarınızda duran oda 
termostatlarını siz de görmezden gelmeyin! 

Baymak’ın 
tüm yoğuşmalı 
cihazlarında 
oda termostatı 
kablosuz olarak 
kullanılabiliyor. 
Bu, Baymak 
oda termos-
tatlarının 
piyasadaki 
rakiplerine 
göre en önemli 
avantaj-
larından biri.
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BAYİLERİMİZ / Alp-Ka Mühendislik

PARMAK UÇLARI
Alper Karslıoğlu üniversite ve yüksek lisans yıllarında dahi doğalgaz ve ısıtma üzerine 

kendi işini kurmayı hayal ederdi. Memleketi Kahramanmaraş’a doğalgaz geldi, o da 
şirketini kurdu, Baymak ile gücünü birleştirdi ve şimdi her yıl yüzde 30 büyüyor.

K ahramanmaraş’ta Trabzon 
Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı’ndaki 
iki mağazayla faaliyet gösteren Alp-Ka 
Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Makine Yüksek Mühendisi 
Alper Karslıoğlu öğrenciliğinde 
kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmiş 
biri. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi 
sırasında hep “doğalgaz ve ısıtma” 
üzerine kendi işini kurmayı hayal 
eden Karslıoğlu, bölüm ve uzmanlık 
seçimini özellikle bu alanda yapmış. 
Karslıoğlu, devlet memurluğu 
yaparken Kahramanmaraş’a doğalgazın 

gelmesiyle hayallerini gerçekleştirmiş 
ve kardeşleriyle birlikte Alp-Ka 
Mühendislik’i kurmuş.

39 yaşındaki Alper Karslıoğlu, 
sekiz yıldır yürüttüğü Baymak 
bayiliği sayesinde her yıl ortalama 
yüzde 30 büyüdüklerini söylüyor. 
Baymak’ın gücünü her zaman 
arkalarında hissettiklerini vurgulayan 
Karslıoğlu, “Biz Baymak’ın sahadaki 
parmak uçlarıyız, dokunma noktalarıyız. 
Baymak yönetimi de bunun bilinciyle 
fikirlerimize, ihtiyaçlarımıza, 
beklentilerimize önem veriyor” diyor.
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DOĞALGAZ HAYALİM GERÇEK OLDU
n İş hayatına nasıl adım attınız?
Ankara doğumluyum ama aslen 

Kahramanmaraşlıyım. Babam hakimdi 
ve onun görev yerlerinden dolayı 
çeşitli il ve ilçelerde bulunduk. 1983’te 
Kahramanmaraş’a geldik. Babam bir 
süre sonra istifa edip serbest avukatlık 
yapmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi Kahramanmaraş’ta bitirdim. 1999’da 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldum. Hemen arkasından yüksek lisans 
yaptım. Yüksek lisans sırasında, 1999-
2000 arasında İskenderun’da bir filtre 
fabrikasında çalıştım. 2000-2001 yıllarında 
ise Kahramanmaraş’ta mühendislik ofisi 
açarak LPG dönüşüm üzerine projecilik 
yaptım. Diğer yandan Baymak bayisi 
olan eniştemle çalıştım. 2001’de Köy 
Hizmetleri’nde memuriyet hayatım başladı. 
Siirt’te bir süre görev yaptıktan sonra 
tayinim 2004’te Kahramanmaraş’a çıktı. 
2006’da ise kardeşlerimin de ortaklığıyla 
Alp-Ka Mühendislik firmasını kurdum. 
Memuriyetten de 2012’de istifa ettim.

n Neden en baştan şirket kurmayıp 

memur oldunuz?
Mühendislik fakültesi ve yüksek lisans 

eğitimim sırasında hayalim doğalgaz ve 
ısıtma üzerine çalışmaktı. Zaten yüksek 
lisansımı da bu konu üzerine yaptım. Ancak 
o zamanlar Kahramanmaraş’ta doğalgaz 
yoktu. Ben de memur oldum. Ancak 
2006’da Kahramanmaraş’a doğalgazın 
gelmesiyle hayallerimi gerçekleştirme 
fırsatı yakaladım. 

n Baymak’la ilişkiniz nasıl başladı?
Baymak’ı zaten tanıyordum. Ticari 

olarak bağlantım da buradaki bölge 
müdürlerinin ziyaretleriyle başladı. 
Onlarla görüşmelerimizde gelen teklifin 
ardından 2008 yılında Baymak bayisi 
olmaya karar verdik. Zaten Baymak’la ilgili 
düşüncelerim pozitif yöndeydi. Tanıdığımız, 
bildiğimiz markaydı her zaman. Öte yandan 
Kahramanmaraş’taki Baymak servisi 
arkadaşımdı. Onun da etkisi oldu. 

6 BİN DAİREYE TESİSAT DÖŞEDİK
n Alp-Ka Mühendislik’in dolayısıyla 

Baymak’ın Kahramanmaraş’taki konumu 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Şu anda toplam 600 metrekarelik 
iki mağazamızla müşteriye ulaşıyoruz. 
Ayrıca depolarımız var. İki mağazada 
çalışan personelimizin sayısı dokuz. 
Ancak taşeron firmalardan 20-25 kişi de 
projelerimizde görev yapıyor. Şimdiye 
kadar Kahramanmaraş’ta yaklaşık 6 
bin daireye doğalgaz tesisatı döşedik. 
Bu dairelerde yaşayan insan sayısı 20 
binden fazla. İşte büyük-küçük ayrımı 
yapmıyoruz. Tek daireye de çalışıyoruz, 
büyük site projelerini de yapıyoruz. 2015’i 
yaklaşık 2 milyon lira ciroyla kapattık. 2016 
sonunda bunun yüzde 30 üzerine çıkmayı 
hedefliyoruz.

n Kombi pazarında bir durgunluktan 
bahsediliyor. Sizin bu hızlı büyümenizin 
arkasındaki nedenler nedir? 

Elbette Baymak sayesinde bu ciroları 
yakalıyoruz ve yine Baymak sayesinde 
hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Zaten 
şimdiye kadar hedeflerimizi her seferinde 
aştık. Baymak’ın varlığını bir güç olarak 
sürekli hissediyoruz. Bizim sektörde 
Baymak’ın ürün yelpazesinin genişliği 
hiçbir markada yok. Yani hiçbir zaman 
“şu ürün bizde yok” demiyoruz, başka 
bir marka arayışına girmiyoruz. Baymak, 
şofbeninden, kombi çeşidinden, duvar 
tipi kazanından, yer tipi kazanına kadar 

Eskiden orta 
sınıf tüketiciye 
hitap ediyorduk. 
Artık daha üst 
sınıflara, yani 
kalite beklentisi 
daha yüksek 
olan kesime satış 
yapabiliyoruz. 
Çünkü Baymak’ın 
kalitesiyle 
rekabet gücümüz 
arttı. Ayrıca 
Baymak’ın 
reklam 
çalışmaları da 
marka değerini 
yükseltiyor.
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Baymak’ın sekiz yıldır bayiliğini 
yapan Alper Karslıoğlu, “Biz 
Baymak’ın sahadaki parmak 
uçları, dokunma noktasıyız. 

Baymak’ın desteğiyle sürekli 
hedef büyütüyoruz” diyor.



A’dan Z’ye geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Zaten Baymak’ı 
tercih etmemizin en önemli 
nedenlerinden biri bu. Bayi olarak 
Baymak ile bir aile gibiyiz. Bütün 
yönetimi tanıyoruz. Biz onların 
buradaki parmak uçları gibiyiz, 
dokunma noktasıyız.

BAYMAK GARDINI ALIYOR
n BDR Thermea satın 

alması ve yönetim değişimi 
sonrası gelişmeleri nasıl 
yorumluyorsunuz? 

Yeni dönemle birlikte 
Baymak’ın daha kurumsal, 
daha ciddi bir firma olduğunu 
hissediyoruz. Şu anda Baymak 
bayiliğimizde sekiz yılı geride 
bıraktık, her sene yaşanan 
gelişmelerle bir 18 yıl daha devam 
ederiz. Yeni gelişmeler, Baymak’ın 
kalitesini ve imajını çok olumlu 
şekilde etkiliyor. Daha önce daha 
çok orta sınıfa hitap eden Baymak 
artık üst gelir grubundaki 
tüketicilere de ulaşıyor. 

Bu kalite sayesinde ciddi 
bir rekabet gücüne kavuştuk. 
Satışlarımızda bunların olumlu 
sonuçlarını görüyoruz. Baymak’ın 
vizyonu biz bayilerin de önünü 
açıyor. Örneğin Lectus kazanı 

Türkiye’de üretmeye başladı ve 
diğer markalar bunun üzerine 
bu kadar düşmediler, fiyat ve 
kalitede Baymak’ı geçemediler. 
Baymak, Türkiye şartlarını çok 
iyi biliyor ve piyasada önceden 
gardını alıyor. Bunu da bayilerini 
dinleyerek yapıyor. Baymak 
yönetimi her zaman bayisine 
sahip çıkıyor. Projeli işlerde 
fiyat konusunda destek oluyor. 
Böylece elimiz güçleniyor ve 
ciromuz artıyor.

n Kahramanmaraş’ı 
konuşacak olursak, kentte iş 
hayatı nasıl?

Kahramanmaraş’ın ekonomisi 
tekstil, çelik tencere gibi ev 
eşyaları, bakırcılık ve gıda 
üzerine kurulu… Kahramanmaraş 
zaten çok göç alan bir kent 
değil. Ancak ekonomisiyle 
hızlı büyüyor. Buraya göç yine 
Kahramanmaraş’ın ilçelerinden 
ve köylerinden oluyor. Dışarıdan 
gelen olmuyor. Kahramanmaraş 
aslında iklimiyle, konumuyla, 
tarihi ve doğal güzellikleriyle çok 
imkanı olan bir kent. Özellikle 
turizm için potansiyel yüksek 
ama bu konuda zayıf kalıyor. En 
hızlı sektörlerden biri inşaat, 
emlak fiyatları sürekli yükseliyor.

BAYİLERİMİZ / Alp-Ka Mühendislik

KADINLARIN 
TERCİHİ

n Kahramanmaraşlı 
tüketicinin kendine özel 
davranışları var mı?
Kahramanmaraş’ta biraz 
markacılık var. Özellikle 
kadınlar arasında, dilden dile 
markalar büyür, ün yapar. 
Birbirleriyle sürekli iletişim 
kurar kadınlar. Sektörümüz 
için de durum böyle. 
Kadınlar “ben şu kombiyi 
aldım, şu marka, seninki 
hangi marka” şeklinde 
sohbet ederler. Baymak da 
şu anda kadınlar arasında 
çok iyi anılan ve bu yüzden 
Kahramanmaraş’ta sürekli 
daha fazla tercih edilen bir 
marka. Kalitesini ispatladı.
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ürkiye’nin neresinde yaşarsanız yaşayın, 
hem dillere destan ‘kahramanlık’ 
hikayeleri hem de dünyaca ünlü 
dondurmasıyla çocukluğunuzdan 
başlarsınız Maraş’ı merak etmeye… Biz 
de bu sayımızda Alp-Ka Mühendislik’e 
konuk olunca, dünyanın tek İstiklal 
Madalyalı kenti Kahramanmaraş’ı 
tanıtmak istedik. Kent adını Hitit 
komutanı Maraj’dan alır. 1920’de 
Kurtuluş Savaşı sırasında 22 gün süren 
mücadeleyle Maraş halkı kentlerini 
kurtarınca, 1925’de TBMM tarafından 
kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile 
ödüllendirilir. Böylece tarihte ilk kez 
bir kente İstiklal Madalyası verilmiştir. 
1973’te de “kahramanlık” unvanı verilen 
kentin adı Kahramanmaraş olur. 

Tarih boyunca birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, 
bu medeniyetlerin kültürel kodlarını 

günümüze kadar taşıyarak adeta bir 
açık hava müzesine dönüşmüştür.  
Tarihinin yanı sıra muhteşem doğası, 
zengin kültür varlıkları, şifalı suları, 
eşsiz mutfağı, nadide el sanatları ve 
elbette güleryüzlü, gönül insanlarıyla 
Kahramanmaraş mutlaka görülmesi 
gereken kentlerimizden biri. 

HEM GÖZE HEM DAMAĞA
Bu kente yolunuz düştüyse, 

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi,  
Eshab-ı Kehf Külliyesi, Ilıca Kaplıcaları, 
Ekinözü İçmeleri, Germanicia Antik 
Kenti Mozaikleri, Kahramanmaraş 
Kalesi, Ulu Cami, Taş Medrese, Tarihi 
Maraş Çarşıları ve Kuyumcular 
Çarşısı vakit ayırıp görülmesi gereken 
yerlerden sadece bir kaçı. Dört bir tarafı 
baraj gölleriyle çevrili olan kent, son 
yıllarda başlayan turizm hamlesiyle yerli 

GEZİ / Kahramanmaraş

T

Kahramanmaraş, insanın çocukluk günlerine 
dönmesi gibi… O efsane dondurmanın 
lezzetinin peşinden gittiğinizde daha birçok 
‘sır’ kapısının perdesi açılıyor. 
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DONDURMANIN
Başkenti



ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Tertemiz 
mis kokan havasıyla yayla turizminin de oldukça yaygın 
olduğu kentte, Yavşan Yaylası ve Başkonuş Yaylası doğa 
sporu yapmak isteyen ya da kentte kaçıp dağ ve orman 
havası almak isteyenler için eşsiz imkanlar sunuyor. Eğer 
mevsiminde denk gelirseniz Uludaz Tepesi’ni de mutlaka 
görmelisiniz. Yılda bir defa buraya gelen uğurböcekleri 
kolonisi size tarifi imkansız bir deneyim yaşatacaktır. 

Kent, gastronomi turizmi açısından da oldukça zengin 
bir mutfağa sahip. Özellikle bin bir çeşit çiçeğin ve taze 
otların bulunduğu dağlarda otlayan keçilerin sütünden 
ve mis kokulu salepten yapılan Maraş Dondurması tüm 
dünyaya adını duyurmayı başardı. Sahlebin verdiği 
eşsiz aromadan tadını alan bu tatlı ABD, Avustralya 
Çin başta olmak üzere yurtdışında birçok ülkeye 
ihraç ediliyor. Farklı markalarla yurtiçinde de üretimi 
yapılan Maraş Dondurması aynı zamanda kentin en 
önemli geçim kaynaklarından biri. Kahramanmaraş’ın 
kültürel mutfağında tarhananın yeri de bir başka. Savaş 
esnasında hem kış hem de yaz aylarında dayanabilecek, 
savaşa gidenlerin erzak olarak yapılan tarhananın ana 
vatanı Kahramanmaraş’tır. 

Kahramanmaraş’ın en merkezi noktasında yer alan tarihi 
çarşılardan alışverış yapmadan sakın dönmeyin. 

Yavşan Yaylası doğa sporu için eşsiz imkanlar sunuyor. Uludaz 
Tepesi ise yılda bir defa buraya gelen uğurböcekleri kolonisi 

size tarifi imkansız bir deneyim yaşatacaktır. 

Eshab-ı Keyf Külliyesi (solda) ve Germenicia Antik Kenti’nin 
mozaikleri  Kahramanmaraş’ın en önemli kültür varlıklarındandır. 

Mis kokulu salepten yapılan Maraş Dondurması ABD’den 
Avustralya’ya tüm dünyaya adını duyurmayı başardı. 

YAPMADAN 
DÖNME? 

Kahramanmaraş’a yolunuz düşmüşse 
yaylalarında doğa yürüyüşü yapmadan; 

Sır Baraj Gölü etrafında bisiklet turu 
atmadan; Binboğa Dağları’nda atlı 
bir gezintiye çıkmadan; Bakırcılar 

Çarşısı’na uğramadan; Eshab-ı Keyf 
Külliyesi’ni, Döngel Mağarası’nı ve 

Kahramanmaraş Kalesi’ni görmeden; 
Kahramanmaraş dövme dondurması 
yemeden; Kahramanmaraş postalı ve 

yemenisi giymeden dönmeyin... 

NE YENİR?
Tarhana, eşkili çorba, döğmeli 

mercimekli çorba, simit köftesi, kısır 
köftesi, içli köfte, sömelek köfte, 

suluyağlı köfte, eşkili köfte, yoğurtlu 
köfte, yavan köfte, eşkili aya köftesi, 
keşk aşı (döğme aşı), Maraş pilavı, 
tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli 

börek, bayram çöreği zengin Maraş 
mutfağının öne çıkan yemekleri. 

Tatlı olarak ise elbette ki, ünlü Maraş 
dondurmasının yanısıra fıstık ezmesi, 
un sucuğu, pestil sucuğu ve hapısa 

yörenin bilinen diğer tatlıları... 
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İş görüşmesinde telefonunuzu çıkarıp masaya koyduğunuzda 
tüm gözlerin size çevrilmesini istiyorsanız, birazcık paraya kıymanız

gerekiyor. İşte size dünyanın en pahalı 10 akıllı telefonu... 

T
elefon basit anlamda bir iletişim 
aracıdır. Ama kimilerine göre de 
bir aksesuvar. Masanın üzerine 
koyduğunuzda herkesin dikkatinin 
telefonunuza kaymasını isteyenler 
için mücevher ve tasarım firmaları 
elmas, pırlanta gibi değerli taşlar 
kullanarak telefonları birer ‘lüks’ 

ürüne çevirebiliyor. İşte size 
dünyanın en pahalı 10 telefonu.

Tabii bu cihazların fiyatları biraz 
‘uçuk’. Ama bu listede yer alan Vertu, 
Gresso, Amosu gibi üreticilerin 
İnternet sitelerini ziyaret ederseniz, 
bütçenize uygun modeller de 
bulabilirsiniz.

GEÇIRMEYIN!
Aklınızdan Bile

Amosu Couture bir lüks markası. 
Blackberry, iPhone, iPad gibi cihazları, 
değerli taşlar ve metaller kullanarak 
yeniden tasarlıyorlar. Bu iPhone 6, 6 bin 
127 minik elmasla kaplı, arka tarafında 
ise Apple logosu şeklinde kesilmiş 
daha büyük bir elmas yer alıyor. Tabii 
telefonun kasası da 18 ayar altından. 
Sahip olmak için iki ay beklemeniz 
gerekiyor. Öte yandan Amosu 
Couture’un sitesini ziyaret ederseniz 
5- 10 bin lira arasında yani ‘alınabilecek’ 
seviyede iPhone’lar da var.

Özel taşlar ve değerli 
metaller kullanarak 

tasarladığı lüks 
iPhone’larla ün yapan 

Stuart Hughes’ün 
yeni çalışması Black 

Diamond’dan neyse ki 
dünya üzerinde sadece 

bir tane var. Dedikodulara 
göre üzerindeki ender 
bulunan siyah elmasın 

sahibi olan Çinli bir 
işadamının bu iPhone5’i 

kendisi için tasarlattığı 
yönünde. 

Evet, bildiğiniz iPhone 
6. Sadece dünyanın 
en pahalısı. Amerikalı 
lüks markası Falcon’un 
“SuperNova” serisi bu 
‘değerli ötesi’ iPhone’un 
arka tarafında pembe bir 
elmas bulunuyor. Kıymetli 
taşlar ve özel metallerin 
kullandığı telefonun 
üzerindeki taşlara göre 
24 farklı seçeneği 
bulunuyor. Ayrıca 24 
ayar altın, platin ve 
kırmızı altından oluşan 
üç farklı kılıftan birini 
tercih edebiliyorsunuz. 
Eğer ki bir çılgınlık 
yapmak isterseniz, 
hatırlatalım sipariş 
verirken fiyatının 
yarısını ödemeniz 
gerekiyor. 

Amosu, “Call 
of Diamond” 
2,7 milyon dolar

Black Diamond 
15,3 milyon 

dolar

Falcon, “SuperNova” 
48,5 milyon dolar

TEKNOLOJİ



GoldVish, “Le Million”ını ilk olarak Eylül 
2006’da Avrupa’daki Milyonerler Fuarı’nda 

tanıtmıştı. Ve ilk model, Rus bir işadamı tarafından 
1 milyon euro’ya satın alınmış ve o tarihte satılan 

en pahalı telefon olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmişti. Yeni model 18 ayar beyaz altınla kaplı ve 120 

adet farklı karatlardaki elmaslarla bezeli. 

18 ayar altınla kaplı, elmas, safir ve zümrüt gibi 
taşlarla süslü pahalı telefonlarla, piton, 
iguana ve devekuşu derisinden yapılmış 

lüks kılıflar üreticisi Savelli’nin 
“Zümrüdün Gecesi” olarak 

adlandırdığı modeli 18 ayar kırmızı 
altınla ve 400 adet zümrütle 

kaplı.

Güvenlik her zaman pahalıdır. Bu telefon 
bu inanışı doğrulayan en önemli kanıtlardan 

biri. Ünlü bir elmas ustası tarafından 
tasarlanan ve bir Rus firması 

tarafından üretilen akıllı telefon 
dünyanın en ‘güvenli’ iletişim 
cihazı olarak tanıtılıyor. 
Üzerinde 50  adet 
elmas parçası 
bulunuyor. 

GoldVish, 
“Le Million” 

1,3 milyon dolar

Diamond Crypto 
Smartphone 

1,3 milyon dolar

Kendi markasıyla lüks telefon üreten Gresso’nun 

yeni modeli Luxor Las Vegas Jackpot sadece üç adet 

üretildi. Onu pahalı yapan ise üzerinde kullanılan 45,5 

karatlık kara elmaslar. 12 mm’lik çerçevesi ise 180 

gram altından yapılmış. Ayrıca klavyesinde 32 karatlık 

safir kullanılmış. Gresso bu telefonu alamayanlar 

içinde tasarım olarak aynı ancak değerli taşlar yerine 

saf altın ve 200 yıllık Afrika kara ağacından yapılmış 

versiyonunu da 20 bin dolara sunuyor. Gresso’nun 

sitesinde ise fiyatı 2 -5 bin dolar arasında değişen 

farklı telefonlar da bulunuyor. 

Sadece sekiz adet olarak 2014’te piyasaya sunulan 

“Signature Cobra”, meşhur lüks telefon üreticisi 

Vertu’nun en pahalı modeli. Fransız mücevherci 

Boucheron’un tasarladığı telefonun 18 ayar 

altından oluşan gövdesine tek kesim elmastan 

yapılmış ve 439 adet yakut taşıyla süslenmiş bir 

kobra yılanı sarılıyor. Yılanın gözleri zümrütten, 

vücudu ise iki adet pırlantanın etrafında dolanıyor. 

Tabii Vertu’nun 2-5 bin dolarlık modelleri de var. 

16 bin dolarlık otomobil markası Bentley için özel 

yapılmış serisi son dönemde çok konuşuluyor.

Sony için tasarlanan “Black-
Diamond VIPN”, LED teknolojili, 
polikarbon ekranıyla özel bir 
akıllı telefon. Onu pahalı yapan 
ise üzerindeki iki elmas parçası. 
Elmaslardan biri telefonun 
arkasında diğeri ise navigasyon 
çubuğunun üzerine konulmuş.  

Princess adını en popüler 
ikinci elmas kesimi olan 

Princess kesimden alıyor. 
18 ayar beyaz altınla 
kaplı telefonun kenar 
kısımlarında 138 adet 

özel Princess kesim elmas 
ışıl ışıl parlıyor. Buna ek 
olarak telefonun farklı 
yerlerinde 180 elmas 

daha kullanılmış. Böylece 
kullanılan elmaslar toplam 

17,75 karat ağırlığına 
ulaşıyor. 

Gresso, “Luxor Las 
Vegas Jackpot” 
1 milyon dolar

Vertu, 
“Signature Cobra”  

310 bin dolar 

Black Diamond 
VIPN Smartphone
300 bin dolar

Savelli, 
“Emerald Night” 

250 bin dolar

iPhone 
Princess 

176 bin dolar



ÇOCUĞU
Yüksek otomobillerin çok sevildiği bir ülkeyiz ama dar 

sokaklar bu araçlar için bir dert. Volvo, V40 Cross Country 
ile bu sorunu çözmüş görünüyor. 

OTOMOBİL / Volvo V40 Cross Country

Taşra

V
olvo’nun Global C adındaki 
platform üzerine inşa 
ettiği V40, 2012’den beri 
değişmeyen yüzüyle 
yollarda. V40, Volvo’nun 
düşük bütçeli ailelere 
hitap eden lüks otomobili. 
Cross Country ise aracın 
daha heybetli görünmesini 
sağlamış. Yerden yüksek 
yapısı sayesinde ülkemizin 
bozuk yollarında 
korkusuzca hareket 
edebiliyorsunuz. 

V40’ın crossover 
versiyonu olarak tanıtılan 
V40 Cross Country, 
yuvarlak hatları, yerden 
yüksek yapısı ve korumalı 
çamurluklarıyla ön 
plana çıkıyor. Gamze 
şeklindeki LED gündüz 
farları,  arka camla birleşik 
gibi görünen bagaj 
kapağı, çamurluklarda 
ve marşpiyelde bulunan 
plastik korumalar aracın 
tasarımında dikkat çeken 
unsurlar. 

Aracın iç mekanı 
normal versiyondan farklı 
hissettirmiyor. Yumuşak 
plastikten oluşan konsol 
sade görünüyor. Çok fazla 
tuş içeren orta konsol ise 

kafanızın karışmasına 
neden olabilir. 5,5 inç 
boyutundaki orta ekran iyi 
bir çözünürlüğe sahip. 

Testini 
gerçekleştirdiğimiz V40 
CrossCountry’de Volvo’nun 
geliştirdiği 1,5 litrelik, turbo 
beslemeli benzinli motor 
görev yapıyor. T3 olarak 
adlandırılan bu motor, 
5000 devirde 152 HP güç, 
1700 devirden sonra ise 
250 Nm tork üretiyor. 
Yüksek torka rağmen 
düşük devirlerde cansız 
yapıda olan motor, 2000 
devirden itibaren tork 
patlaması yaşıyor. 

V40 Cross Country’de 
yüksek yapısı nedeniyle 
sert süspansiyon sistemi 
tercih edilmiş. Bu, aracın 
ideal yol tutuşuna 
ulaşmasını sağlıyor ancak 
konforda yetersiz kalıyor. 
His konusunda yetersiz 
kalan direksiyon sistemi 
ise tepki konusunda 
hassas. Sunduğu güvenlik 
önlemleri ise günümüzün 
ötesinde. Klasik Volvo 
kalitesini, biraz daha 
yüksekte yaşamak için 
ideal bir otomobil.
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V40 CrossCountry, fabrika verilerine göre 100 km’de 5,5 litre yakıt tüketiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,3 sn’de 
gerçekleştiren otomobil, bin 500 kiloyu geçen ağırlığı ile iyi baş ediyor. Testimiz sonucundaki 7,2 litre/100km değerine 

ulaştık. Görece düşük tüketim değeri ise dizel motor yokluğunda bir nebze olsun iyi gelecektir.

Volvo’nun dizel motoru yerine gelen yeni T3 motor; 
dizel motor kadar atik fakat sessiz bir yapıya sahip.



HUKUK / Avukat Sibel Yılmaz

Sorularınız için: baymaklifehukuk@baymak.com.tr

B
Kira Sözleşmeleri

u ayki yazımızda herkesin günlük 
yaşantısında sıkça karşılaştığı Kira 
Sözleşmeleri ve genel anlamda kira 
konusundaki hukuki düzenlemelere 
değineceğiz.

Kira sözleşmesi tarafların 
karşılıklı rızalarıyla (anlaşma) 
kurulan bir sözleşmedir. Bu 
kapsamda kiralanan mülkün ya 
da başka birşeyin kiracıya teslim 
edilmiş olması zorunluluğu yoktur. 
Başka bir ifadeyle kiralanan 
şeyin teslimi sonraki bir tarihte 
gerçekleşebilir. Hukuki olarak 
kira sözleşmelerinde temel olarak 
kiraya veren kiracının kiralananı 
kullanmasına izin vermesi, kiracının 
da bu kullanım hakkı karşılığın kira 
bedeli ödemesi gerekir. 

Kira sözleşmesi alışılageldiği 
üzere bir taşınmaz (konut) ve taşınır 
(araç) malla ilgili olabileceği gibi 
hasılat kirası dediğimiz biçimde 
gelir veya hasılat getiren bir hak, 
ticari işletmenin de kiralanması söz 
konusu olabilir. 

Kira sözleşmelerinin mutlaka 
belli bir süre için yapılması 
zorunluluğu bulunmaz. Başlangıçta 
bir kiralama süresi öngörüleceği 
gibi belirsiz süreli (süresiz) biçimde 
de kurulabilir. 

Kiralama işleminden söz 
edebilmek için mutlaka bir 
kiralama bedelinin varlığı aranır. 
Kiralama işlemine dair bir bedel 
belirlenmemiş olması ve/veya 
kiralamanın bedelsiz olarak 
yapılması durumunda hukuki 
olarak bu ilişki kira ilişkisinden 
çok ariyet veya karz sözleşmesi 
niteliğine bürünür. Bu nedenle 
kira sözleşmelerinize kira bedelini 
yazmayı unutmamanızda yarar var. 

Kiralama bedelinin ne zaman 
ödeneceği, özellikle konut veya 
işyeri kiralarında, sözleşmelerde 
yazılıyor. Ancak böyle bir 
düzenlemenin yapılmamış olması 
ve bölgede buna dair bir örf 
adedin bulunmadığı hallerde 
kanun, kiracının kira bedeli ve 
varsa üstlendiği yan giderleri 
her ayın sonunda ve en geç kira 
süresinin bitiminde ödemekle 
yükümlü olduğunu belirtiyor. 
Bu noktada kira sözleşmesine 
ödeme tarihinin yazılmaması 
halinde ilgililer, varsa bölgedeki 
örf adet uyarınca (özellikle iş 
merkezi veya vakıf mülklerinde 
önceden uygulanagelen bir kira 
dönemi bulunur) yoksa ilgili kanun 
maddesine göre talep edebilir. 

Yan giderlerden kastedilen 
ilk akla geldiği biçimde aidat ve 
temizlik giderleri de dahil benzeri 
giderlerdir. Kanuni düzenlemeye 
göre kiracı, kiralananın olağan 
kullanımı için gerekli temizlik 
ve bakım giderlerini ödemekle 
yükümlüdür. Ancak bu düzenleme 
bir zorunluluk olmayıp tarafların 
farklı bir şekilde anlaşmalarına da 
olanak bırakıyor. 

Kiralanana ait varsa 
zorunlu sigorta, vergi ve 
benzeri yükümlülüklere, aksi 
kararlaştırılmamış veya kanunda 
öngörülmemiş ise, kiraya verenin 
ödemekle yükümlü olduğu 
giderlerdir.

Kira sözleşmelerine dair kanuni 
düzenlemeler oldukça ayrıntılı 
biçimde yapılır. Önümüzdeki 
sayılarda kira sözleşmelerine 
kaldığımız yerden devam etmek 
dileğiyle…
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Schindler, Vodafone’un 
M2M* Çözümleriyle
yarına hazır
Dünyanın önde gelen asansör ve yürüyen merdiven 
şirketlerinden Schindler, Vodafone SIM kartıyla 
ekipmanlarını 7/24 takip ederek %15 tasarruf sağladı.

Vodafone

“Ekipmanlarımıza taktığımız 
Vodafone SIM kartı sayesinde hem 

verimliliğimizi artırdık hem de 
ekipmanlarımızın ömrünü uzattık.”

N. Barış Dikilitaş
Yönetim Kurulu Üyesi

İşOrtağım
* Makineler Arası İletişim Sistemleri
Vodafone Group, 20 yıldır Makineler Arası İletişim Teknolojisi alanında hizmet vermektedir.
Vodafone İş Ortağım Makineler Arası İletişim Çözümlerine ait detaylı bilgi için vodafone.com.tr/isortagim/m2m’yi ziyaret edebilirsiniz.
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	 *	 Merkezi	ısıtma	kısmi	yükte	verim	değeridir.	(92/42/EEC’ye	göre	dönüş	suyu	sıcaklığı=	30°C	için)
	 **	 Verilen	boyut	alt	bağlantı	seti	hariç	değerlerdir.
	 ***	 Ses	değeri	24-28	kW	modeller	için	maksimum	güçteki	ses	seviyesidir.
	****	 Ağırlık	değeri	24-28	kW	modeller	için	geçerlidir.
	*****	4	yıl	garanti	süresi	yetkili	servis	tarafından	ilk	çalıştırma	işlemi	yapılan	idee	yoğuşmalı	kombilerde	geçerlidir.
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kontrol altında
Üstün	Hollanda	teknolojili	idee	ultra	küçük	yapısı	ve	sessizliği	ile	ses	getirmeye	devam	

ediyor.	Siz	de	Premix	teknolojisi	ile	yüksek	verimlilik	sağlayan yoğuşmalı kombi idee alın,
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