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’ın iki ayda bir yayımlanan ücretsiz yayınıdır.

BAYILERIMIZ
Şahin Ticaret

Ayşegül Aldinç

YILDIZLAR GEÇIDI
Lectus Efsanesi Büyüyor: 
Lectus Plus ve Lectus XL 
Klima Devrimi: 
Elegant Plus

HER ZAMAN

FARKLI  YENILIKÇIVE
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Servis Hizmetimiz de 
Artık Sıradışı

İşte yine güneş sıcak yüzünü gösterdi ve yaza doğru ilk adımları 
atmaya başladık. Aydınlık günlere geçtiğimiz bugünlerde, bizim 
de sizlere Baymak olarak aydınlık haberlerimiz var.

Öncelikle gelenekselleşen ve sektöre örnek olan “değişim 
kampanyamız” ile başlamak istiyorum. Kampanyamız 14 Nisan- 
13 Mayıs tarihleri arasında sürecek ve eski kombisini getiren 
tüketicilerimiz yerine yepyeni Baymak veya Brötje markalı 
kombilerin sahibi olacak. Üstelik harika bir Tefal buhar kazanlı 
ütü de hediye ediyoruz. “Sektöre örnek olan” diyoruz çünkü 
eski kombileri toplayarak geri dönüşüm firmaları aracılığıyla 
dönüştürüyor, çevreye katkı sağlıyoruz, yerine ise yoğuşmalı 
kombiler veriyoruz. Böylece ülke ekonomisine de katkı 
sağlamış oluyoruz.

Bizim için ikinci önemli konu ise geçen aylarda bütün 
görkemiyle gerçekleşen İtalya’nın Milano şehrindeki Mostro 
Convegno Expocomfort fuarıydı. İlk kez yer aldığımız bu 
fuarda Baymak olarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördük; 
Yunanistan, Macaristan, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Uruguay ve Çin ile kombi, kazan ve boyler grubunda önemli 
bağlantılar yaptık. Dünya pazarında aktif olarak rol oynuyor 
olmak yüzümüzü güldürdü.

Dünya pazarında attığımız güzel adımlar elbette önemli 
ancak iç pazar hedeflerimiz de gittikçe büyüyor. Turuncu 
konseptlerimiz tüm hızıyla yayılıyor; Türkiye pazarı turuncuya 
doymuyor. Aynı günde Ankara’da üç Orange Store açılışı 
yaparak sınırları zorladık. Muş’ta ise bir adet yepyeni Orange 
açtık. Türkiye’yi açılışlar için dolaşmaya devam ediyoruz, 
tasarımlarımızın bu kadar beğeniliyor ve talep görüyor olması 
göğsümüzü kabartıyor doğrusu.

100 bin çatı projesinden de bahsetmek isterim. Güneş 
enerjisine ivme kazandıracak önemli bir proje… GÜNDER 
öncülüğünde Türkiye’de 8 milyon konut ve ticari çatı ile 
yaklaşık 85 milyon metrekare sanayi çatısına güneş enerjisi 
kurulumu hedefleniyor. Baymak olarak da aktif rol almayı 
hedeflediğimiz bu projeye odaklanmış durumdayız.

Diğer taraftan Karadeniz’de artık daha güçlüyüz, bu 
vesileyle Şahin Ticaret’e ailemize “hoş geldin” diyorum. İçeride 
harika bir röportaj okuyacağınızı da hatırlatmak isterim.

Bu sayıda Ayşegül Aldinç, Baymaklife dergisi için şahane 
bir röportaj verdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. 
“Yıllardır albümlerle gündeme sürekli yenilikler taşıyorsunuz, 
bu değişim ve yenilik gücünün kaynağı ne?” sorusuna cevabı 
aslında Baymak’ı anlatıyor. Biz de tıpkı kendisinin belirttiği gibi 
zamana ayak uydurup hep ileri bakıyoruz, geriye sarma yok.

Yazımın sonunda hepinize aydınlık, ışıl ışıl, sıcacık günler 
diliyorum ve Ramazan ayının ülkemize huzur ve kardeşlik 
getirmesini diliyorum. 

Keyifle okuyacağınız yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Ender ÇOLAK / Baymak CEO

Güvenli ve kaliteli borular, 
bir yapının can damarıdır!
Uzun ömürlü kullanım için Borusan Mannesmann ürünlerini tercih edin!

Su 
Boruları

Doğal Gaz
Boruları

Yangın Tesisat
Boruları

Kazan 
Boruları

www.borusanmannesmann.comE-posta: bmb@borusan.com
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36.

Baymak’ın en yeni bayilerinden Samsun 
merkezli Şahin Ticaret, sadece bu sene 
sonunda Baymak işini hedeflerinin iki 
kat üzerinde büyümeyi planlıyor. 

Güven ve 
Istikrar

Milano’nun Fethi 
Italya’da düzenlenen MCE Mostra 
Convegno Expocomfort fuarı, Baymak’ın 
hem BDR Thermea Group hem de 
dünya pazarlarında artan gücünün ispatı 
niteliğindeydi.  

Büyük Değişim Başladı  
Baymak her yıl bahar aylarında yaptığı 
büyük değişimi yine başlatarak hem 
sektöre örnek oluyor hem de yön veriyor.  

Artık Ödemeler Çok Kolay
Baymak, bayi ve servislerinin işlerini daha 
iyi yapabilmesi için son üç yıldır getirdiği 
kolaylıkların, çok net bir mesajı var: Sizin 
yanınızdayız. Bu mesajın son örneği Sanal 
POS oldu.    

Turuncuya Doymuyoruz
18 Nisan’da aynı gün içinde Ankara’da üç 
yeni Orange Store açtık. 20 Nisan’da da 
Muş Orange Store hizmete başladı.  

Ve Huzurlarınızda…
Işte karşınızda Lectus efsanesinin, 
piyasadaki tüm dengeleri alt üst edecek 
yüksek kapasiteli yeni modeli XL…  

Klima Devrimi 
Baymak’ın yeni kliması “Elagant Plus”, 
selefi Elagant’ın süpürdüğü pazarın 
hakimi olmaya geliyor. 

Zaferi Kutlama Buluşması 
Nisan ayında Antalya’da yapılan “Büyük 
Servis Buluşması”, Baymak’ın üretimden 
başlayıp son kullanıcıya kadar uzanan 
ilişki zincirinin her aşamasını birer birer 
mükemmelleştirmek için çıktığı maratondan 
alnının akıyla çıktığını kanıtı gibiydi.   

06.

09.

Sincap’ı Takip Et! 
Facebook ve Instagram sayfalarımız 
açıldı. Ayrıca Web sitemiz de yenilendi.

08.

Şimdi Isınmaya 
Başladık
Farklı, sıcakkanlı, yenilikçi ve hem 
Hollandalı hem Türk… Ragga Oktay 
ve Baymak ortaklığının mayası çok iyi 
tutmuş görünüyor. 

42.

‘Geri Dönüşün 
Kralları’ Geliyor 
Avrupa Futbol Şampiyonası haziran ayında 
başlıyor.  Türkiye’deki tüm futbolseverler 
2008’deki gibi efsane bir turnuva bekliyor. 
Baymak’ın desteğiyle televizyonlarda 
yayımlanan Isviçre ve Avusturya maçları 
Futbol Milli Takımı’nın bu başaracak 
potansiyeli olduğunu gösterdi. 

32.

09.

10.

12.

16.

22.
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I Ç I N D E K I L E R

Türkiye’nin önde gelen kurumsal 
projelerinin ilk tercihi haline gelen 
Baymak, “kombici, merkezi ısıtmadan, 
büyük projelerden ne anlar” diyenleri 
2015 sonuçları ve Lectus’ta açık ara 
birinciliğiyle “selamlıyor.” 

Selamımız Olsun
30. 56.54.

Mercedes-Benz yeni segmentlere 
yelken açıyor. Ailenin yeni üyesi 
GLE Coupe güçlü yapısıyla onu diğer 
SUV’lardan ayırıyor. 

Samsung’un geçen şubatta piyasaya 
sunduğu Galaxy Serisi’nin yeni üyeleri 
S7 ve S7 Edge gelişmiş özellikleriyle 
şimdiden rekor satış adetlerini zorluyor. 

Yelkenler 
Fora

Samsung 
Rüzgarı 

40.

Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı 
Samsun, size o ateşten günlerin ruhunu 
hissettirecek. Muhteşem mutfağı ve 
doğal güzellikleri de cabası…

Güneş’in 
Doğduğu Kent 

Rakamların Dili
Son iki yılda kurumsal projelerde kullanılan 
Lectus’ları üst üste koyduğunda 5 bin 
614 metreye ulaşıyorsunuz. Bu 5 bin 137 
metrelik Ağrı Dağı’ndan yaklaşık 500 
metre daha uzun… 

Güneş’e Yolculuk 
Güneş enerjisi yatırımları son bir senede 
yüzde 519 büyüdü; 100 bin çatı projesi 
gibi devlet destekli yeni projeler ile 
hibeler artıyor. 2015’te pazara güçlü bir 
finansman modeli ve yüksek verimlilikte 
çözümlerle giren Baymak 2017’deki 
pazar liderliği hedefine emin adımlarla 
koşuyor. 

Yaza Hazırlık 
Bu sene de Ramazan, tatili ikiye bölüyor. 
Ramazan öncesi ufak bir mola vermek 
isteyenlerin hem deniz ve güneşin 
tadını çıkarabilecekleri hem detoks 
yapabilecekleri hem de midelerini 
şenlendirebilecekleri 10 adres… 

Sağlık Köşesi 
Bahar yorgunluğuyla mücadele etmek 
ve Ramazan’da vücudunuzu dinç 
tutmak için işinize yarayacak ipuçları…

Hobi Köşesi
Yemek, bir tutkudur… 

28.

48.

30.

58.

52. Ayşegül Aldinç her zaman karizmatikti, duruşu, davranışlarıyla 
farklıydı ve hatta birçoklarına göre seçkindi. 2000’lerin ortasında 
gözlerden kayboldu. Ve şimdi 35’inci sanat yılını kutlarken 16 yıl sonra 
çıkardığı ilk albümle müzik listelerini kasıp kavuruyor. 

18.

Geri Dönüş 
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7BAYMAK, BDR’NİN EN BAŞARILI 
ŞİRKETLERİNDEN BİRİ 
Üç yıl önce Avrupa’nın üçüncü 

büyük ısıtma soğutma şirketi Hollandalı 
BDR Thermea’nın satın aldığı Baymak, 
MCE Mostra Convegno Expocomfort 
Fuarı’na bu yıl ilk kez kendi standıyla 
katıldı. Fuarda son teknoloji ürünlerini 
beğeniye sunan Baymak, farklı birçok 
ülkeden gelen katılımcılarla iş birliklerine 
imza attı. Türkiye’nin önde gelen medya 
kuruluşlarından bir grup Türk gazeteci 
de Baymak’ın davetlisi olarak fuarı gezdi 
ve Baymak standını ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında Baymak CEO’su Ender Çolak ve 
BDR Thermea CEO’su Rob van Banning, 
Baymak standında gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. 

2015’te cirolarını 360 milyon liraya 
çıkararak yüzde 6 büyüdüklerini, faaliyet 
karını da yüzde 10 artırmayı başardıklarını 
söyleyen Ender Çolak, bu performansla 
Hollandalı BDR Thermea Grubu’nun en başarılı 
şirketleri arasına girmeyi başardıklarını 
vurguladı. Bu yıl ilk kez katıldıkları 
MCE Mostra Convegno Expocomfort’ta 
gerçekleştirdikleri iş birliklerinin de katkısıyla 
2016’da ihracatı yüzde 25 artırarak 17,5 milyon 
euro’ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden 
Çolak, “Geçen yıl BDR Therma Grubu’nun 

ihracatı yaklaşık 225 milyon euro olarak 
gerçekleşti. Biz, 2015 yılında 14 milyon euro 
ihracat yaparak kurucu firmalar Baxi ve De 
Dietrich’ten sonra en çok ihracat yapan iki 
grup firmasından biri olmayı başardık” diye 
konuştu. Bu yıl ihracatın ciro içindeki payının 
yüzde 15 olmasını beklediklerini vurgulayan 
Çolak, yakın zamanda bu oranın yüzde 30’lara 
ulaşacağını söyledi. 

Baymak’ın, BDR Thermea bünyesinde 
yakaladığı bu başarının temel nedeni üretim 
kalitesi. Çolak da Baymak’ın Avrupa Birliği 
standartlarına uygun üretim yaptığı için 
BDR Thermea Grubu bünyesinde Hollanda, 
Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Fransa’ya 
satılabilir ürünler ihraç edebildiğini anlattı. 
“Baymak, üç kıtaya yayılmış BDR Thermea 
markalarının öncelikli üreticilerinden 
biri haline geldi. Kısa süre önce İstanbul 
fabrikamızda ürettiğimiz kombiler Alman 
Brötje Heizung markamızla Polonya, Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan’da satılmaya 
başladı” diyen Çolak sözlerine şöyle 
devam etti: “Yine bu yıl BDR Thermea’nın 
Almanya’daki markası için en büyük su tankı 
sağlayıcısı haline geliyoruz. Öte yandan 
grubun İspanya’daki markası için güneş 
kolektörünün ana tedarikçisi olduk. Sırada 
ise İngiltere için büyük kazanları üretme 
projemiz var.”

M

İtalya’da düzenlenen ısıtma ve soğutma sektörünün en önemli fuarlarından MCE 
Mostra Convegno Expocomfort, Baymak’ın hem BDR Thermea Group hem de dünya 

pazarlarında artan gücünün ispatı niteliğindeydi. Baymak ilk kez fuara kendi standıyla 
katıldı; BDR içinde en fazla ihracat yapan üçüncü firma konumuna yükseldi.

art ayının ikinci haftasında 50 yıllık 
geçmişiyle başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın en önemli ticaret fuarlarından 
biri İtalya’nın Milano kentinde yapıldı. 
Başta ısıtma ve soğutma sektörünün 
en büyükleri olmak üzere 2 bine yakın 
uluslararası firmanın katılımıyla 
gerçekleşen MCE Mostra Convegno 
Expocomfort fuarda pazardaki son 
yenilikler paylaşıldı. 

Fuarda, bu yıl özellikle 195 ülke 
tarafından Paris’te imzalanan İklim 
Anlaşması’nın etkilerini yakından 

görmek mümkün oldu. Bilindiği gibi 
Eylül 2015 sonrasında, yani yeni ErP 
regülasyonu sonrası artık Avrupa’da 
sadece enerji verimliliği yüksek 
yoğuşmalı kombiler satılabiliyor. 
Yine enerji etiketi olmayan ürünlerin 
satışı da artık mümkün değil. Özellikle 
Avrupa pazarına hitap eden firmaların 
stantlarında bu değişim açıkça 
görülebiliyordu. Fotovoltaik sistemler, 
güneş kolektörleri, yenilebilir enerji 
depolama sistemleri fuarda en çok 
sergilenen ürünler oldu. 

MCE Mostra Convegno 
Expocomfort Fuarı’ndaki 
Baymak standı ziyaretçi 
akınına uğradı.

Fuarda özellikle Uzakdoğu’dan gelen ziyaretçiler, Baymak 
ürünlerini yakından inceledi.

Baymak CEO’su Ender Çolak, fuarda çok önemli iş birliklerine 
imza attıklarını söyledi.

BİZDEN HABER

FETHI
MILANO’NUN

PARLAYAN GÜNEŞ
BDR Thermea CEO’su Rob 
van Banning, MCE Mostra 
Convegno Expocomfort 
Fuarı’nda Türkiye’nin ve 
bölgenin içinden geçtiği dönemi 
bir yabancı yatırımcı gözüyle 
değerlendirdi. BDR Thermea 
CEO’su, “Türkiye’de üretimin 
genişletilmesi konusunda 
planlarımız var. Ama üzerinde 
çalıştığımız ve son aşamasına 
gelmediği için henüz bir şey 
söyleyemiyorum. Türkiye’nin bugün 
içinde bulunduğu zor pozisyonun, 
yaşananların yabancılar için endişe 

verici olduğunun farkındayım… Fakat 
uzun süredir Türkiye’yi tanıyorum ve 
Türk insanının ne kadar mücadeleci 
olduğunu biliyorum. Türkiye’nin 

başarıyla bu dönemi atlatacağına 
inanıyorum. Bir yandan tehditleri 
olan ama bir yandan da fırsat 
barındıran bir dönem… AB, 
Ortadoğu, Rusya ve ABD bölgeyi 
tekrar istikrara kavuşturmanın 
yolunu bulduğunda ve insanlar 
artık durumun daha da kötüye 
gitmeyeceğine inandığında Türkiye 
kazanan olacak. Bu bağlamda 
BDR, Türkiye’de başarılı bir şirkete 
sahip. Bu şirket her şeyin dışında 

uzun yıllardır iyi işler yapıyor ve 
bölgenin sakinleşmesi ile de parlayan 
bir güneş olacak.”
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BİZDEN HABERLER

Sincap’ı Takip Et!
er alanda büyük bir değişim içinde 
olan Baymak sosyal medya alanına 
da muhteşem bir giriş yaptı. Geçen 
ay Facebook ve Instagram resmi 
hesaplarını açan Baymak, bu iki 
hesabı üzerinden hem teorik 
anlamda hem de güncel hayata 
dair pek çok bilgi paylaşacak. 
Önemli duyuruların bayilerimiz, 
servislerimiz ve müşterilerimize 
iletilmesi ve duyurulması işlevini 
de görecek olan Baymak Facebook 
ve Instagram hesapları ayrıca 
Baymak’ın geldiği noktayı da 
anlatacağı önemli bir platform 
olacak. Her geçen gün takipçi 
sayısı hızla artan Baymak sosyal 
medya uygulamalarına erişmek 
için facebook.com/ baymakofficial 
ve instagram.com/baymakofficial 
yazmanız yeterli. 

Öte yandan Baymak, İnternet 
sitesini de yeniledi. Daha modern 
bir tasarıma ve daha güçlü bir 
teknolojik altyapıya sahip olan 
Baymak’ın yeni İnternet sitesinde 
iki yeni başlık dikkat çekiyor: BES 

ve Orange Store. Baymak’ın fark 
yaratan bu iki yeniliğiyle ilgili tüm 
gelişmeler ve haberlere buradan 
ulaşılabilecek. 

Facebook ve Instagram sayfalarımız açıldı. Ayrıca Web sitemiz de hem 
tasarımı hem de altyapısıyla yenilendi. 

H

Gururumuz Sefa Telli
Baymak çalışanlarından 

Sefa Telli büyük bir başarıya 
imza atarak göğsümüzü 
kabarttı. Telli, 26-27 Mart’ta 
Mersin Büyük Erkekler 
Atletizm Şampiyonası’nda 
Görme Engelliler 
kategorisinde 100 metrede 
Türkiye birincisi olarak altın 
madalya kazandı. 

1988’de Çanakkale, 
Gelibolu’da doğan Sefa 
Telli spor hayatına 2003’te 
Kaynarca Spor Kulübü’nde 
futbolcu olarak başladı. 
2005’te Zeytinburnu, 
2007’de İstanbulspor ve son 
olarak Haliç kulüplerinde 

oynadı. 2010’da daha önce 
spor antrenmanlarında 
geçirdiği birkaç ağır 
çarpışmanın kalıcı etkisi 
nedeniyle ağır bir beyin 
travması geçirdi ve yüzde 
90 görme engelli oldu. Buna 
rağmen büyük bir azimle 
2011’de atletizm branşında 
milli sporcu unvanını 
kazandı.

Aynı yıl 100 ve 200 
metrede Türkiye şampiyonu 
ve rekortmeni olan, ertesi 
sene bu başarıyı tekrarlayan 
Telli, son olarak mart ayında 
100 metrede Türkiye 
Şampiyonluğu’nu kazandı. 

Büyük Değişim Başladı

Artık Ödemeler Çok Kolay
BES uygulaması Yeni Baymak’ın 

bayi ve servislerine olan yaklaşımın 
en somut göstergelerinden biriydi. 
Bayilerinin ve servislerinin 
kısacası iş ortaklarının daha çok 
kazanmasını isteyen ve onların 
geleceklerini gözeten bir anlayış... 
İşte bu anlayışın en yeni örneği 
Sanal POS… Bir ödeme uygulaması 
olan Sanal POS, bayi ve servislerin 
kredi kartıyla müşteriden ödeme 
alma konusunda yaşadıkları 
sıkıntılara çözüm getiriyor. Örneğin 
bir servisin, bakıma gittiği bir 
müşterisinin kredi kartıyla ödeme 
yapmayı istemesi durumunda, 
kullanacağı POS makinesi 
nedeniyle bankaya ciddi bir 
komisyon vermesi gerekiyor. Ama 
Sanal POS ile artık bu komisyonu 
Baymak yüklenecek. Nasıl mı? 
Servis, Baymak’ın “Sanal POS” 
uygulamasına üye olacak. Verilecek 

şifreyi ödeme esnasında POS 
makinesine giren servis, tahsilatı 
Baymak’a yönlendirecek. Böylece 
komisyonu Baymak üstlenirken 
serviste hak ettiği parayı komisyon 
ödemeden yedek parça ve ürün 
olarak alabilecek. 

Sanal POS uygulaması 
için Türkiye’nin önde gelen 
bankalarıyla anlaşmalar yapan 

Baymak bu sayede uygun taksit 
ve fiyat avantajları veriyor. Bu 
çerçevede Garanti Bonus özellikli 
tüm kredi kartları ve Halkbank 
Paraf Kart ile yapılan ödemelerde 
peşin fiyatına dokuz taksit imkanı 
sunuluyor. Buna ek olarak Yapı 
Kredi, Finansbank ve Akbank 
kredi kartlarına artı 6 taksit imkanı 
veriliyor.

Baymak’ın değişim 
kampanyaları 
her zaman büyük 
ses getirdi, hep 
sektöre örnek oldu 
hem de yön verdi. 
Ayrıca bayilerinin, 
servislerinin işlerinin 
canlanmasına ön ayak 
oldu. Örneğin iki yıl 
önce Ankara özelinde 
yapılan “eski kombiyi 
getir yoğuşmalı 
kombini al” kampanyası, 
piyasada o dönem 
yaşanan durgunluğu 
Baymak bayilerinin ve 
servislerinin aşmasını 
sağlamış ve satışlara 
da ciddi anlamda katkı 
sağlamıştı. Periyodik 
olarak yapılan bu 
kampanyalarından 
biri de Baymak’ın her 
yıl bahar aylarında 

duyurduğu ‘değişim 
kampanyası’. 14 Nisan- 
13 Mayıs arasında 
gerçekleşen kampanya 
çerçevesinde eski 
kombilerini getiren 
tüketiciler Baymak 
ya da Brötje markalı 
yepyeni kombilere 
sahip oldu. Üstelik 
yanında muhteşem 
bir hediyeyle -piyasa 
fiyatı 499 lira olan Tefal 
Easy pressing buhar 
kazanlı ütüyle… Bu 
kampanyayla satışlarını 
artırarak müşterilerine 
kaliteyi getiren 
Baymak müşterilerinin 
taleplerine de ciddi 
ölçüde yanıt verdi. 
Baymak’ın avantajlı 
kampanyaları 
tüketicileri mutlu 
etmeye devam edecek. 
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aymak’ın sadece yüksek enerji verimli 
ve yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan 
ürünlerini sunduğu Orange Store 
mağaza konsepti son sürat devam 
ediyor. Son olarak Ankara’da aynı 
gün içinde üç, Muş’ta ise bir Baymak 
bayi daha Orange Store ailesine 
katıldı. İlk olarak 18 Nisan’da Ankara, 
Demetevler’de bulunan Altınok 
Mühendislik, Baymak CEO’su Ender 
Çolak’ın katılımıyla gerçekleşen 
coşkulu açılışla hizmete başladı. 100 
kişiye yakın katılımla gerçekleşen 
açılış çevreden de büyük ilgi gördü. 
Kurdele kesimi esnasında heyecanlı 
gözüken bayi sahibi Hamit Altınok, 
Orange Store ile Demetevler’in 
gözbebeği olacaklarını söyledi. 18 
Nisan’daki açılışlarda ikinci durak ise 

Mamak’tı. Bu ilçede bulunan Baymak 
bayi Hilal Doğalgaz, CEO Ender 
Çolak’ın katılımıyla Orange ailesine 
katıldı. Bayi sahibi Kenan Yalçın ve 90 
kişilik katılımcıyla kurdele kesilirken 
günün son açılışı ise Keçiören’de 
bulunan Şafak Doğalgaz’dı. 60 kişilik 
davetlinin hazır bulunduğu etkinlikte, 
bayi sahibi Seyid Reşadi ve Ender 
Çolak’ın kurdele kesimiyle yeni 
Orange Store hizmete geçti. Nisan 
ayının son Orange Store açılışı ise 
Muş’ta gerçekleşti. 

YILSONU HEDEFİ 
25 İLDE 100 MAĞAZA
Nisan ayında dört farklı bayisini 

peş peşe Orange Store konseptine 
geçiren ve ısıtma soğutma 

B

Orange Store konsept mağazalarıyla ısıtma soğutma sektöründeki mağazacılık 
anlayışına yeni bir soluk kazandıran Baymak hız kesmeden açılışlara devam 

ediyor. 18 Nisan’da aynı gün içinde üç mağaza birden açan şirket, 20 Nisan’da da 
Muş’ta  Orange Store’u hizmete açtı. Yılsonu hedefi ise 25 kentte 100 mağaza.  

Doymuyor

Baymak
TURUNCUYA

BİZDEN HABERLER / Orange Store

18 Nisan’da Ankara’da ilk olarak Demetevler’de bulunan Altınok Mühendislik, yeni yüzüyle büyük bir coşkuyla hizmete başladı. Baymak CEO’su Ender Çolak’ın katılımıyla gerçekleşen 
açılışa 100 kişiye yakın davetli katılırken kurdele kesimi esnasında heyecanlı gözüken bayi sahibi Hamit Altınok, Orange Store ile Demetevler’in gözbebeği olacaklarını söyledi.

sektöründeki mağazacılık anlayışına 
yeni bir soluk kazandıran Baymak, 
Orange Store ile Türkiye genelinde 
hızla yayılmaya devam etmeyi 
planlıyor. Yılsonunda hedef 25 
kentte 100 mağazaya ulaşmak. 
Orange Store için bu yıl 4 milyon 
liralık yatırım planlayan Baymak, şu 
ana kadar 10 kentte Orange Store 
açtı. Sadece yüksek enerji verimli ve 
yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan 
ürün gamı ile tüketicilere kaliteli 
ürün ve hizmet sunan Orange 
Store’lar geniş ürün gamıyla 
bayilere 12 ay satış yapabilme imkanı 
sunarken satın alma ve taahhüt 
avantajlarında kolaylık sağlıyor.

BÜYÜMENİN YÜZDE 5’İ 
ORAGE STORE’LARDAN 
2016 büyüme hedefinin yüzde 

5’ini Orange Store yapısıyla 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
açıklayan Baymak CEO’su Ender 
Çolak, “Orange Store konseptini 
anlatmaya başladığımızda 
ilk günden bu yana Türkiye 
genelinde bayilerimizden gelen 
talepler oldukça fazla. Her yeni 
mağaza açılışı talepleri tetikliyor” 
dedi. Hizmet kalitesini dört ana 
unsur altında biraraya getiren 
Orange Store’lar modern mağaza 
tasarımı ve ürün teşhiri, eğitimli 
montaj ve uygulama ekipleri, 
tüketicilere gerekli teknik bilgiyi 
sağlayan makine mühendisleri ve 
sadece yüksek enerji verimli ve 
yenilenebilir enerjiye 
yoğunlaşan ürün gamıyla hizmet 
veriyor.

18 Nisan’daki son Orange 
Store açılışı, Keçiören’de 
bulunan Şafak Doğalgaz’dı. 
Bayi sahibi Seyid Reşadi 
ve CEO Ender Çolak’ın 
kurdele kesimiyle yapılan 
açılışa 60 davetli katıldı.

20 Nisan’da Orange Ailesine katılan 
isim ise Muş bayimiz Aksiyon 

Makine’ydi. 100 kişilik davetli grubunun 
katıldığı açılış, Baymak Pazarlama 
Müdürü Hasan Akça ve Aksiyon 
Makine’nin sahibi Şakir Sezgin’in 

kurdele kesimiyle yapıldı.

18 Nisan’da Orange ailesine katılan bir diğer isim Mamak bayisi Hilal Doğalgaz’dı. 
Baymak CEO’su Ender Çolak’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta 90 kişilik davetli yer aldı.

Ankara’daki Orange Store’larin acilisi klasik 
muzik esliginde gerceklesti.
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İÇİNİ AÇTIK / Lectus XL

LECTUS 
XL

Ve Huzurlarınızda…

İşte karşınızda Lectus efsanesinin, 
piyasadaki tüm dengeleri alt üst 

edecek yüksek kapasiteli yeni 
modeli XL…  

Baymak’ın İstanbul, Tepeören’deki 
merkezinin showroom’unda 
Lectus’u ilk gördüğümde onun 
bir ‘kazan’ olabileceği aklımın 
ucuna dahi gelmemişti. Toplumun 
genelinde ‘kazan’ kelimesi 
genellikle devasa boyutlarda, 
gürültüyle çalışan cihazları 
çağrıştırır. Dolayısıyla Lectus 
daha çok bir kombiye benziyordu, 
sessizdi ve tasarımıyla çok 
şıktı yani algımızdaki kazan 
dairesi görüntüsünün içine pek 
uymuyordu. Üstelik geleneksel bir 
kazandan daha yüksek verimlilik 
ve performans vaat ediyordu. 
Bu nedenle piyasa sürülmesinin 
üzerinden geçen üç sene içinde 
merkezi sistemin kullanıldığı 
kurumsal projelerin tozunu 
attırdı. Son iki yıldır Lectus, duvar 
tipi yoğuşmalı kazan kategorisinde 
açık ara pazar lideri... 

Ve şimdi Lectus yarattığı 
efsaneyi daha da perçinlemeye 
hazırlanıyor. Haziran ayında 
üretimine başlanacak duvar tipi 
yoğuşmalı kazan Lectus Plus 
ile 2017’de piyasaya sürülecek 
yer tipi yoğuşmalı kazan Lectus 
XL ile… İnce tasarım çizgileri, 
üzerindeki şık kumanda paneli 
ve tekerlekleriyle Yıldız Savaşları 
filmlerinin küçük droidlerini 
andıran Lectus XL gerçekten göz 
alıcı bir zarafete sahip. Ve bu yer 
tipi yoğuşmalı zarafet üç farklı 
kapasiteyle geliyor: 200, 250 ve 
310 kW… Lectus Plus ise duvar tipi 
yoğuşmalı kazan olarak sadece tek 
kapasiteyle satışa sunulacak: 160 
kW… 

NEDEN PLUS VE XL?
Mevcut Lectus’lar bilindiği 

üzere 65, 90 ve 115 kW’lik 
modelleriyle piyasadaydı. 65 ve 
90 kW’lik Lectus’lar daha çok villa 
ya da daha az kapasite gerektiren 
projelerde kullanılırken 115 kW’lik 
model büyük çaplı projelerde 
özellikle kaskad yapılarak 
kuruluyordu. Ancak piyasada 
daha yüksek kapasiteye yönelik 
bir ihtiyaç vardı. Rakip firmalarda 
da 160 kW’lik kapasitelerde 

ürünler bulunuyordu. Hem 
XL hem de Plus bu kapasite 
aralığında piyasadaki ihtiyacı 
karşılamak üzere geliştirildi. Zira 
Magnus’lar 300 ve üzeri kW’ler 
için ihtiyacı karşılıyor. Lectus’lar 
ise maksimum 115 kW. Dolayısıyla 
115 ile 300 kW arası kapasitede 
boşluk vardı. Baymak yönetimi 
de o açığı doldurmak amacıyla 
aksiyon aldı. Üstelik rakiplere göre 
yelpazeyi daha da genişleterek…

Aslında bugüne kadar 115 
kW’lik Lectus’lar kaskad yapılarak 
büyük enerji ihtiyacı olan 
projelerde kullanılıyordu. Ama 
giderek kazan daireleri küçülüyor 
ve çoğu kazan dairesinde tek bir 
su giriş çıkışı bulunmakta. Kaskad 
yapıldığında kazanların birbirine 
bağlantısı için yer ve ekipman 
gerekiyor. Ayrıca Türkiye’deki 
kazan dairelerinde ek tesisat, 
maliyeti artırıyor ve ikinci olarak 
bazı kazan daireleri gerçekten 
küçük tasarlanmış olabiliyor, 
bu nedenle de kaskada imkan 
vermeyebiliyor. Yeni yüksek 

Kompakt 
İç Tasarım

Yeni üyeleri de 
dahil olmak üzere 
Lectus Ailesi temelde 
dört ana parçadan 
oluşuyor: “Alüminyum 
magnezyum 
silisyum eşanjör”, 
“brülör sistemi”,  
“premix teknolojili 
modülasyonlu fan 
grubu” ve kontrol 
paneli. Hollanda’dan 
gelen döküm 
teknolojisi sayesinde 
uzun ömürlü ve 
verimli eşanjör yapısı 
en kritik unsurlardan 
biri. Yine Hollanda’da 
geliştirilen fiber 
kaplı paslanmaz 
silindir yapılı brülör 
sistemi, ideal yanmayı 
sağlıyor.



BÜYÜKSÜN ABİ! 
Yeni yüksek kapasiteli 

Lectus’ların aslında mevcut 
Lectus’lardan fonksiyonel açıdan 
bir farklılığı yok, iç tasarım da 
benzer çizgisini devam ettiriyor. 
Tesisat anlamında da çok değişen 
yok ama ağırlar. Öyle ki 160 kW’lik 
model duvara asılabiliyor ama daha 
büyük ebatlar yer tipine dönüşüyor. 
Zaten 160 kW’lik Lectus Plus bile 
115 KW’li Lectus’a göre yüzde 70 
daha ağır durumda -180 kilogram. 
310 kW’ta ise fark dört-beş katına 
çıkıyor. Yani Lectus XL Baymak’ın 
yer tipi yoğuşmalı kazanı Magnus 
tarzındalar ama elbette daha 
küçükler. Yine de ağırlığından ve 
büyüklüğünden dolayı duvara 
monte edilemiyor. Baymak Ürün 
Grup Müdürü Halil Özdemir, 
XL’ın, 310 kW’ye kadar olan 
kapasite ihtiyacını karşılayacağını 
anlatarak, “Yer tipi yoğuşmalı 
kazanımız Magnus 285 kw’den 
başlıyor. XL üç farklı kapasiteyle 
aradaki boşluğu kapatacak” diyor 
ve ekliyor: “Baymak olarak XL’ı 
duvar tipi ile yer tipi arasında 
konumlandırıyoruz. Yani yeni 
bir kategori gibi… Çünkü yer tipi 
kazanlardan daha esnek, daha az 
yer kaplayan bir model...”

NELER FARKLI? 
Yeni Lectus’ların mevcutlara 

fonksiyonel açıdan bir farklılığı 
olmadığını söyledik ama bu tam 
olarak doğru değil zira yeni yüksek 
kapasiteli modeller birçok ‘yeni 
nesil’ yüksek teknolojili özellikle 
beraber geliyor. Bunlardan ilki 
cihazın haberleşme protokolü. 
Şu anda Lectus’larda opentherm 
haberleşme mevcut. Bazı bina 
otomasyon sistemlerinde bu 
protokol uygun olmayabiliyor. Şimdi 
hem Plus hem de XL artık binalarda 
sık kullanılmaya başlanan yeni 
haberleşme protokolünü içerecek 
şekilde geliyor.

Bu teknik bir detay ama 
özellikle büyük projelerde çok 
kritik bir rekabet unsuru. Bu 
nedenle biz de detaya girelim. Bir 
kazan ile çalışması istenilen bir 
otomasyon cihazı (örneğin oda 

termostatı) bağlandığı zaman kendi 
aralarında konuşması gereken 
bir dil var. Mevcut Lectus’lardaki 
opentherm eskiden kombi ve 
kazanlarda çok kullanılan biri 
dildi. Hala çoğu sistemle uyumlu 
çalışabiliyor “canbus” denilen 
bir haberleşme dili şimdilerde 
bina otomasyonlarında daha çok 
tercih ediliyor. Bu haberleşme 
dili, merkezi bir sistemden 
kazanın kontrol edilmesine, açılıp 
kapatılmasına olanak sağlayacak. 
Örneğin büyük bir iş merkezi 
düşünün. Nasıl havalandırma 
sistemleri otomatik olarak tek 
merkezden yönetilebiliyorsa yeni 
Lectus’lardaki protokol de bunun 
aynı şekilde yapılmasına olanak 
sağlıyor.

TEKNOLOJİM AVRUPALI
Baymak Lectus Ailesi’nin en 

büyük farkı “Premix” adı verilen 
teknolojisi. Premix’in Türkçe’deki 
tam karşılığı “ön karışım”. Bu, 
yanmayla ilgili bir teknoloji. 
Verimliliği belirleyen ideal 
yanmada, doğru hava-gaz dengesini 
oluşturmaya yarıyor. Normal 
kombilerde, hava ve gaz valfinden 
gelen akışa göre bir karışım 
hazırlanır ve ısı, bu karışımın 
yakılmasıyla sağlanır. Ama hava 
ve gaz akıştaki dengesizlikler 
ideal yanma düzeyinin 
yakalanamamasına yol açar. 
Premix teknolojili Lectus Ailesi 
ise bir birim gaz için eşit düzeyde 
havayı alıp önceden karıştırıyor 
ve böylece ideal yanma sağlanıyor. 
Bu da modülasyonlu fan grubu 
sayesinde oluyor. Bazı yoğuşmalı 
sistemlerde hava ayarı sabit tutulur. 
Gaz değişkenlik gösterir ama 
hava fanı sabit kaldığı için ideal 
yanma yakalanamaz. Ama Premix 
teknolojisinde iki fan ideal yanmayı 
yakalayacak şekilde aralarında 
modülasyon yapar. 

Hem Lectus Plus hem de XL için 
Baymak yönetimi ve fabrika uzun 
soluklu çalışmasını tamamladı. Ve 
kesin olan birşey var ki Baymak, 
piyasadaki dengeleri yine altüst 
edecek. Ne demek istediğimizi 
yılsonunda anlayacaksınız!
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İÇİNİ AÇTIK / Lectus XL

kapasiteli Lectus’lar işte bu sıkıntıyı 
tamamen ortadan kaldırıyor. 
Baymak şimdi tek bir kazan ile bu 
gibi durumlarda çözüm üretebilecek. 
Üstelik tesisat ve yer açısından iş 
daha da kolaylaşacak. Çünkü tek 
bir kazan genellikle maksimum 10 
dairelik bir binada kullanılabiliyor. 
Oysa Türkiye’de genelde binalar 
20-30 daire olarak planlanıyor. 
Dolayısıyla artık tek bir Lectus bu 
20-30 dairenin ihtiyacını tek başına 
karşılayabilecek (hemen belirtelim 
yeni yüksek kapasiteli Lectus’lar 
da yine kaskada uygun). Baymak 
Ürün Grup Müdürü Halil Özdemir, 
yeni yüksek kapasiteli Lectus’ların 
kullanıcılar açısından kurulum 
aşamasında fiyattan ziyade işçilikten 
tasarruf etme imkanı sunacağını 
söylüyor. “Piyasada yüksek 
kapasitelerde ihtiyaç var. Zaten bu 
konuda uzun zamandır piyasada 
yoğun talep vardı. ‘Daha yüksek 
kapasite olursa daha az kaskad 
yapabiliriz, daha az yerle bağlantıyı 
kurabiliriz’ şeklinde... Şimdi Lectus 
Plus ve XL ile kaskad yapmadan, 

ilave ekipmanlar koymadan sadece 
tek bir kazanla hem yerden hem 
işçilikten tasarruf edilebilecek.” 

Aslında Lectus’larda kapasite 
artımı konusu Baymak’ın beş yıldır 
gündemdeydi. Baymak Pazarlama 
ve Ürün Müdürlüğü piyasadaki 
ihtiyacı görmüş ve yüksek kapasiteli 
modeller için çalışmaları başlatmıştı. 
Ancak Lectus’un piyasadaki 
bilinirliği ve çizgisi çok iyi olduğu 
için bu kapasite artırımının da 
herhangi bir hataya yol açmaması 
için test süresi uzatıldı. Çünkü 
akla hemen “ürünün kapasite 
artırımı neyi değiştiriyor olabilir 
ki” sorusu geliyor. Ama bunun çok 
temel bir yanıtı var: Ebatlar… Yeni 
Lectus’lar, yüksek kapasitenin bir 
sonucu olarak mevcut 60, 90 ve 
115 kW’liklere göre daha büyük 
çünkü içindeki ekipmanlar daha 
büyük... Örneğin eşanjör, fan ve 
yakma sistemleri değişiyor. Bu da 
Lectus çizgisini koruyan bir tasarımı 
ve aynı performansı elde etmek 
için yüksek mühendislik çalışması 
gerektiriyor. 

Lectus 
Plus

Lectus Plus ise doğru 
tabirle Lectus’un devamı 
niteliğinde. Sektörden 
gelen yoğun talebin bir 
sonucu olarak 160 kW’lik 
kapasitesiyle geliyor. 
Halil Özdemir, “Daha 
az kaskad ve daha az 
bağlantı kurma yönünde 
kullanıcılarımızdan 
gelen talebi dikkate 
alarak Lectus Plus’ı 
çıkardık” diyor. Duvar 
tipi yoğuşmalı kazan 
olan Lectus Plus, mevcut. 
Lectus’lar (60, 90 ve 
115 kW) ile çalışabiliyor. 
“Yani bir kaskad 
yapıldığında illa hepsi 
aynı kapasitede olacak 
diye bir şey yok” diyor 
Özdemir, “Örneğin 250 
kW ihtiyaç varsa bir 
160 ve bir 90 KW’lik 
Lectus ile bu ihtiyaç 
karşılanabiliyor.”

Ç
EV

R
EC
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Lectus Ailesi, 
Baymak’ın 
“çevreye duyarlı 
ürünler” vizyonunu 
tam anlamıyla 
karşılıyor. Yanma 
esnasında ortaya 
çıkan gazlardan 
karbonmonoksit ile 
azot oksiti örnek 
olarak ele alalım. 
Lectus’larda emisyon 
değerleri, normal 
kazanlardaki yanmaya 
göre yüzde 80 daha 
az karbonmonoksit 
gazı salınımı yapar. 
Bu oran azot 
oksit gazında ise 
yüzde 90’a ulaşır. 
Karbondioksitte 
ise yüzde 20 daha 
az emisyon değeri 
sağlar. 
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HABER / Elegant Plus

KLIMA 
DEVRIMI

Baymak geçen sene klima pazarında tamamı inverter teknolojili 
satışlarıyla yüzde 50 büyüdü. 2016’ya ise teknik özellikleri, tasarımı ve 

verim sınıfı baştan aşağı yenilerek “Elegant Plus” modeliyle girildi. İlk üç 
aydaki büyüme yüzde 37’yi buldu. Büyük hedef ise Baymak’ın kuruluşunun 
50’nci yılında klimada Türkiye’nin en büyük üç oyuncusundan biri olmak. 

Baymak 47 yıllık tarihinde hiçbir 
zaman klima ile anılmadı. Klima 
ürün gamına girdiğinde, Baymak’ın 
geniş ürün yelpazesi içinde sadece 
tamamlayıcı bir ürün niteliğine 
sahipti. Zaten bayilerin çoğu 
klima satmıyordu. Ama bu tablo, 
2014’te enerji verimliliğine yönelik 
regülasyonlar yürürlüğe girdiğinde 
değişti. Baymak yönetimi aynı 
“yoğuşmalı kombilere odaklanma” 
stratejisinin bir benzerini klimada 
izleme kararı aldı. Piyasa henüz 
enerji verimliliği yüksek “inverter” 
klimalara ağırlık vermemişken 
Baymak 2015 başında inverter 
klimalı “Elegant”ı tanıttı. Yedi yıl 
garanti, kaliteli ürün ve doğru 
konumlandırılmış fiyat performans 
oranıyla gelen Elegant, en çok 
tercih edilen klima modellerinden 
biri oldu. Öyle ki 2015’te Türkiye 
klima pazarı sadece yüzde 5-6 
büyürken Baymak’ın satışları yüzde 
50 arttı ve pazar payı yüzde 3,5’ten 
yüzde 5’e yükseldi. Baymak Key 
Account Manager Volkan Binzet, 
pazardaki verilerle ilgili net bir 
ölçüm olmadığını ama geçen yıl 
itibarıyla beş ya da altıncı sıraya 
yükseldiklerini ifade ediyor. “Klima 
pazarında 70’in üzerinde oyuncu 
var. Böyle bakınca geldiğimiz 
nokta oldukça iyi” diyor ve ekliyor: 
“Geçmişte rakipler ürünlerimizi, 
fiyatlarımızı takip etmezken artık 
ürünlerimiz, fiyat politikamız ve 
satış kanalı stratejimizle ilgili ciddi 

anlamda takip ediliyoruz. Artık 
klimada ciddi bir oyuncu haline 
geldik.” 

Geçen sene itibarıyla Baymak’ın 
temel ürün gruplarından biri olan 
ve ciroya katkı yapan dört ana 
ürün grubundan biri haline gelen 
klimada Baymak’ın hedefi bundan 
da fazlası. Şirket 50’nci kuruluş 
yılı olan 2019’da klimada ilk üç 
oyuncudan biri olmayı planlıyor. 
Bu amaç doğrultusunda 2016’ya 
da oldukça iddialı bir başlangıç 
yapıldı. 2015’e damgasını vuran 
“Elegant” modeli bu sene teknik 
özellikleri, tasarımı ve verim sınıfı 
baştan aşağı yenilerek tüketicinin 
daha da beğeneceği “Elegant Plus” 
modeli ortaya çıkarıldı. Strateji, 2015 
ile benzer şekilde yine “tek ürün” 
üzerine kurgulanmış vaziyette. 
Bayilerin stoklarında kalanlar hariç 
piyasaya artık eski model olan 
Elegant verilmeyecek. Binzet, “Tek 
model stratejimizin bir parçası. 
Böylece stoğu daha iyi yönetebiliyor 
ve bir cihaza odaklanarak daha iyi 
hizmet sunabiliyoruz” diyor.  

Yeni modele yönelik ilk geri 
dönüşler, hedefler konusunda 
Baymak’ı cesaretlendirmiş 
durumda. Baymak’ın klimadaki 
bu seneki büyüme hedefi yüzde 
25’ti. Ancak 2016’nın ilk üç 
ayındaki büyüme geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 37 
seviyesinde. Volkan Binzet, “Bu 
ivmeyi de gördüğümüz için ithalat 

adetlerimizi artırıyoruz” 
diyor. 

BDR’Yİ ETKİLEDİ
Bu başarı, Baymak’ın 

bünyesinde bulunduğu BDR 
Thermea’yı da etkilemiş 
görünüyor. “Bugüne kadar 
grup bünyesinde klima 
satan tek firma Baymak’tı” 
diyor Binzet, “Ama geçen 
yıl itibarıyla Baxi, İtalya ve 
İspanya’da klima satmaya 
başladı. Biz ön ayak olduk 
zaten bizim tedarikçimizle 
çalışmaya başladılar. Yani BDR 
bizdeki ciro artışını gördüğü 
için artık klimaya ciddi önem 
vermeye başladı. Grubun 
diğer şirketleri için de klima 
önemli bir ürün haline geliyor 
ve onlar da ciddi büyüme 
bekliyor.” 

HAZIRLIKLAR TAMAM
Baymak’ın 2016’daki 

büyümesi için de altyapı 

kurgulanmış durumda. Bilindiği 
üzere hava sıcaklıklarının 
çok arttığı dönemlerde klima 
satışları patlıyor ve firmalar 
artan talep karşısında montaj 
için 30 günü aşan bekleme 
süreleri verebiliyor. Ama 
Baymak geçen sene dahi hiçbir  
müşterisini birkaç günden fazla 
bekletmemeyi başardı ve bu 
sene de aynı  hızı sunabilmek 
için hazırlıklarını tamamlamış 
durumda. “Kurulum süresinde 
hızlıyız ama sezon gelmeden 
tüketiciler montaj 
yaptırmalı çünkü şimdi aynı 
veya ertesi gün yapılıyor” 
diyor ve ekliyor: “Geçen 
sezon aylarca bekleyen 
rakip firmaların müşterileri 
vardı ama biz büyümeye 
hazırlıklıydık. O nedenle 
servisler yeterli kadroyu 
almışlardı. Bu senede büyüme 
hedefine göre konumlandık 
ve daha hızlı olacağımızı 
düşünüyorum.”

Baymak, 2016’ya geçen seneki 
Elegant modelinden daha güçlü 
ve tamamen yenilenmiş bir cihazla 
girdi. Görünümü, teknik özellikleri 
ve verim sınıfını değişen modern 
görünümlü yeni klimanın ismi 
“Elegant Plus” olarak belirlendi.

5 yıl garanti süresine sahip 
Elegant Plus’un ilk bakışta en dikkat 
çekici yönü kuşkusuz tasarımı. Üzerinde 
‘görünmez’ bir LED ekranı. Sadece çalışırken 
ortaya çıkan bu LED ekran istendiği takdirde 
tamamen kapatılabiliyor. Tasarlanan özel 
logosu ve gümüş renkli çıtasıyla cihaz çok 
daha modern bir görünüme sahip. 

Enerji  verimliliğinde ise bir üst 
kademeye geçildi. Eski model olan 
Elegant soğutmada A+, ısıtmada ise A 
enerji verimliğine sahipti. Elegant Plus ise 
soğutmada “A++” ısıtmada ise A+ enerji 
seviyesiyle geliyor. Yani enerji seviyesi birer 
kademe artırıldı. Buna ek olarak cihazla 
gelen yeniliklerden biri de Elegant’ta 1 
derece olan sıcaklık kontrol aralığının 0,5 
dereceye düşürülmesi. Bu sayede daha 
hassas bir kontrol imkanı sağlandı. Ayrıca 
üfleme kanalları sadece yatay yönde 
otomatikken şimdi hem dikey hem yatay 
hale getirildi. Yani kumanda üzerinden 
otomatik olarak sağa-sola ve aşağı-yukarı 
ayarlama yapılabiliyor. 

Kumanda üzerindeki yeniliklerden biri 
“Eco Mod” özelliği. Bu özellikle cihazı daha 
yüksek enerji tasarruflu kullanma imkanı 
sunuldu. En önemli farklardan biri de 
cihazın daha sessiz hale gelmesi. Normal 
kullanımdaki sessizliğe ek olarak kumanda 
üzerinde bulunan “silence” moduyla ses 
seviyesi, fan hızı da düşürülerek minimuma 
indirildi. Bir yenilik de tek taraflı drenajın 
çift taraflı hale getirilmesi. Bu özellikle 
servislerin montaj aşamasında karşılaştığı 
önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Sıcak Havaların Yıldızı:  

ELEGANT 
PLUS
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RÖPORTAJ / Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç her zaman karizmatikti, duruşu, davranışlarıyla farklıydı 
ve hatta birçoklarına göre seçkindi. 2000’lerin ortasında gözlerden 

kayboldu. Ve şimdi 35’inci sanat yılını kutlarken 16 yıl sonra çıkardığı ilk 
albümle müzik listelerini kasıp kavuruyor.

Hep İleri Bakarım 
Geriye Sarma Yok

Youtube’da, 1981 Eurovizyon 
yarışmasında Türkiye’yi temsil 
eden “Dönme Dolap” şarkısının 
klibini aratırsanız, karşınıza çıkacak 
orijinal kayıtta Modern Folk 
Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç’i 80’lerin 
bugünlerde çok popüler olan 
kıyafetleriyle bir deniz kenarında 
görebilirsiniz. Canlı performans 
öncesi grubun tanıtımını içeren 
videoda, Aldinç için “seramik 
öğretmeni” ifadesi kullanılmıştı. O 
güne kadar Türkiye’nin tanımadığı 
Aldinç, gerçekten de seramik 
eğitimi almış, İstanbul Akaretler 
Ortaokulu’nda seramik öğretmenliği 
yapmış arkasından altı yıl kadar 
Yıldız Porselen Fabrikası’nda 
desinatör olarak çalışmıştı. 
Eurovizyon’a katıldığı dönemde 
de bu işi yapıyordu. Müzikle ise 
amatör olarak uğraşıyordu -1978’de 
Mehmet Teoman ile birlikte iki 
şarkılık bir 45’lik doldurmuştu. 

Şartlar başka türlü gelişseydi 
muhtemelen Ayşegül Aldinç 
bugün çocuklara seramik öğreten 
biri olarak hayatını sürdürecekti. 
Zaten Eurovizyon sonrasında, 
1988’de ilk albümünü çıkarana 
kadar, yurtiçi ve dışında müzik 
yarışmalarına katılırken bile bu 
mesleği bırakmadı. Yani tam yedi 
yıl boyunca Eurovizyon’a katılmış 
bir şarkıcı olmasına rağmen müzik 
endüstrisinde kendine bir yer 
açabilmek için çabaladı. Ve nihayet 
1988’de albümünü çıkartabildiğinde 
ismini bu çabaya nazire yaparcasına 
“Ve Ayşegül Aldinç” koydu.   

Tabii bu arada oyunculuğa da 

adım atmıştı. 1985’te “Acımak” isimli 
TRT dizisinde yer almış, iki sene sonra 
da Şerif Gören’in “Katırcılar”ında 
ve Yavuz Özkan’ın “Yağmur 
Kaçaklarında” rol almıştı. Zaten 
Aldinç bugüne kadar hep ses sanatçısı 
olarak tanımlansa da aslında bugüne 
kadar sadece altı albüm yaptı. Buna 
karşılık 13 dizide ve 10 filmde rol aldı. 
90’lar ve 2000’lerin başında fırtına 
gibi esen ve döneme damgasını vuran 
kadın sanatçılardan biri olan Aldinç, 
2000’lerin ikinci yarısından sonra iki 
dizi projesi hariç gözlerden uzaklaştı. 
Ve şimdi 16 yıl sonra, bugünlerde 
listelerde üst sıraları zorlayan ve yaza 
birçok hit çıkaran yeni bir albümle 
tekrar geri döndü. Ve iyi ki de döndü. 

Ayşegül Aldinç her zaman 
karizmatikti. Duruşuyla, tarzıyla 
herkesi büyülerdi ve büyülemeye 
de devam ediyor, 57 yaşında 
olmasına rağmen…  Sesi de o 
kadar özlenmiş ki, onun hakkında 
yapılan yorumların hepsi 
“neden bu kadar uzun sürdü” 
sorusuyla başlıyor. Baymaklife 
olarak kendine has çizgisi ve 
yenilikleriyle Türk popüler 
kültürünün en önemli kadın 
figürlerinden biri olan 
Ayşegül Aldinç ile 
yeni albümünü 
ve geleceği 
konuştuk. 

AYŞEGÜL 
ALDINÇ
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Dijital 
teknolojilere 

ilgimiz, 
saygımız 

sonsuz ama 
bizi gittikçe 
yalnızlaştı-

rıyorsa zaman 
zaman araya 

mesafe koymak 
gerekmez mi? 

Ama çokça 
yapabildiğimiz 

bir davranış 
değil, kabul 
ediyorum…

RÖPORTAJ / Ayşegül Aldinç

görünmek gibi bir risk alırsın. Ama 
“ego çağı” ndayız, çoklu yalnızlıkların 
bu denli yaşandığı bir zaman dilimi 
olmamıştı. Dijital teknolojilere ilgimiz, 
saygımız sonsuz ama bizi gittikçe 
yalnızlaştırıyorsa zaman zaman araya 
mesafe koymak gerekmez mi? Ama 
çokça yapabildiğimiz bir davranış değil, 
kabul ediyorum…

n Klibinizi izlediğimizde gördüm 
ki insanların her şeye ve her zorluğa 
rağmen “biz” olmasını ve birlikteliğin 
mutlu sonunu çok iyi anlatmışsınız. 
“Durum Leyla” klibinin hikayesini 
dinleyebilir miyiz? Bu klibinizle neye 
dikkat çekmek istediniz? 

Klibi Nihat Odabaşı çekti. Farklı bir 
hazırlık içindeydik, son anda yönünü 
değiştirdik. Gayet spontane bir şekilde 
hazırlıkları başlattık. Sanatçı dostlarım 
hep yanımda oldular. Onlara her 
fırsatta teşekkür ediyorum.  

n Sek’iz albümünden sonra neler 
yapmayı planlıyorsunuz? Bundan 
sonra aklınızda hangi projeler var? 

Albümün hakkını vermeye 
devam... Konserlerimiz devam 
ediyor. Oyunculuk teklifler alıyorum 
ama henüz “ben bunda olmalıyım” 
diyebileceğim türde bir senaryoya 
rastlamadığımdan şimdilik dizi yok. 
Teklifleri değerlendirmeye devam 
ediyorum. Ama önümüzdeki aylar 
içinde bir sinema filmi olacak.

n Meslek olarak müziği 
seçmeseydiniz, eğitimini aldığınız 
seramik çalışmalarını düşünür 
müydünüz?

Marmara Üniversitesi Seramik  
Fakültesi mezunuyum. Yani seramik 
diplomalıyım... Dolayısıyla seramik 
üzerine yoğunlaşırdım muhtemelen. 
Yine sanat görüldüğü gibi… 13 yıl  
‘eski’ Sabah ve Posta gazetelerinde 
köşe yazdım. Tahminen yedi yıl önce 

de bıraktım. Belki köşe yazarlığı 
yapabilirdim.

 
n Popüler müzikte, yıllardır 

çıkardığınız albümlerle gündeme 
her zaman yenilikler taşıyorsunuz. 
Kendinizi yenileyerek ve bu yeniliğin 
içinde bir fark yaratarak… Bu değişim 
ve yenilik gücünün kaynağı nedir?

Zamana ayak uydurmak bende 
otomatik olarak çalışan bir olgu. 
Tıpkı dijital saatler gibi… Saatler, ileri 
alındığında hani otomatik olarak yapar 
ya,  onun gibi… Geriye sarma yok 
bende, hep ileri bakarım.

n 1981 Eurovizyon yarışmasına 
Modern Folk Üçlüsü ile katıldınız. 
O yıllarda Eurovizyon şarkı 
yarışmasının heyecanı nasıldı?

Hayatımda ilk defa  Eurovision’da 
sahneye çıktım. Ülkemi temsil etmenin 
verdiği sorumluluk duygusu ve 
heyecan unutulur gibi değildi...

 
n Sizce teknolojinin gelişimi 

müziğe neler sağlıyor,  neler katıyor?
Katıyor derken getirdikleri 

kadar  götürdükleri de önemli. Pop 
ve alternatif müzik temsilcilerinin 
sayılarının çoğalması, dijital 
platformların artış göstermesi, 
üreticiler ve yapımcılar  arasındaki  
paylaşım dengesinin (umuyoruz 
ki ) hakkaniyetli biçimde, her 
bir birimi mutlu edecek şekilde 
çözümlenebilmesi ile ilgili girişim 
ve gelişimin çabaları sürüyor. 
Görebildiklerim bu doğrultuda.

n Sizi çok sık konser verirken 
görmüyoruz. Bu albümünüzden sonra 
konserleriniz olacak mı? Nerelerde 
konser vermek istersiniz?

Evet  ama artık göreceksiniz. Albüm  
çıkışıyla birlikte konserlerimizde 
başladı.28 Şubat’ta Beşiktaş Kültür 
Merkezi’nde lansman konseriyle 
açılış yaptık. Ardından Dorock XL’de 
konserim oldu.  18 Mart Bursa Hayal 
Kahvesi ve 22 Nisan İzmir Container 
Hall’deydik.  Arada birkaç AVM konseri 
de söz konusu. Beklerim…

1994’TE 
ALTIN KOZA 
ÖDÜLÜ ALDI

Gazeteci ve spor yazarı bir 
baba ile resim öğretmeni bir 
annenin kızı olan Ayşegül 
Aldinç’in sanat kariyeri ilk olarak 
Eurovision Şarkı Yarışması’nda 
Modern Folk Üçlüsü ile katıldığı 
ve Ali Kocatepe’nin bestelediği 
“Dönme Dolap” isimli şarkıyla 
başladı. 1988’de albümü “Ve 
Ayşegül Aldinç”i hazırladı. 
“Kara Sevda” ve “Gözlerin Su 
Yeşili”nin bugünlere kadar 
geldiği bu albümden sonra 
1991’de “Benden Söylemesi” 
isimli albümü yayınlandı. 
“Sorma” gibi daha sonra birçok 
şarkıcı tarafından yorumlanan 
şarkılar bu albümde yayınlandı. 
1993’te Onno Tunç’un müzik 
yönetmenliğini yaptığı “Alev 
Alev” isimli albümü “Alev 
Alev”, “Yanlışsın”, “Al Beni” 
gibi hitler üretti.  1996’da çıkan 
“Söze Ne Hacet” isimli albüm 
ise “Alimallah”, “Beni Hatırla”, 
“Anladım Ben Seni” gibi şarkılar 
unutulmadı. 2000’de son 
albümü “Nefes”i çıkardı. Aldinç 
sinema filmleri ve dizileriyle 
de önemli yönetmen ve 
oyuncularla çalışıp çeşitli ödüller 
aldı. Kamera karşısına ilk kez 
1985’de TRT dizisi Acımak’ta rol 
alarak geçti. 1987’de sinema 
oyunculuğuna başladı. 1994’te 
ise Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde “Gerilla” filmindeki 
rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” 
ödülünü aldı.

n Bu yıl çıkardığınız yeni albüm 
çalışmanız, “Sek’iz”den bahsederek 
röportajımıza başlayalım isterim. 
Uzun bir ardan sonra çıkardığınız 
albümde Gökhan Türkmen, Yüksek 
Sadakat, Harun Tekin, Mabel Matiz 
gibi önemli isimler yer alıyor. 
Albümden bahsedebilir misiniz, nasıl 
ortaya çıktı? 

Her şeyden önce, geçmişte 
çalışmadığım müzisyen dostlarımla 
çalışmayı tercih ettim. Ayrıca 
albümdeki isimlerin tarz olarak daha 
alternatif düşünceli müzisyenler 
olmasına özen gösterdim. Her biri “su 
katılmamış”, “iz bırakan” ve bırakacak 
müzisyenler olduğu için de “Sek’iz” 
ismini uygun gördük. “Sekiz” olarak 
da okunabilmesi, aynı zamanda 
sekiz rakamını uğurlu bulmamla da 
birleşince meramımın anlatılabilirliği 
desteklenmiş oldu. 

n Neden sekiz uğurlu sayınız?
Hayatımda hep sekizli rakamlara 

tesadüf eden dönemlerde hoş 
gelişmeler oldu. 1980’de teklif alıp 1981 
Eurovision yarışmasında hayatımda 

ilk kez sahneye, yurtdışında ve böyle 
bir platformda çıkıtım. 1988’de 

ilk albümüm çıktı. Yıllar sonra 
değişen ve sekiz olan kapı 

numarama kadar 
enteresan sekizli 

rakamlar yer 
aldı ve 

alıyor 

halihazırda hayatımda…

n Herkes dijital ortamda tek 
şarkılık single’lar çıkarmayı tercih 
ederken sizi albüm yaptınız. Bu 
tercihinizin nedeni nedir? 

Doğru ve yeni sekiz şarkı bulmak, 
söylemek ve bunu kabul ettirmek 
şu dönemde dünyanın en zor şeyi. 
Biliyorsunuz bugün yapılan; eski ve 
bilinen şarkıların yeni versiyonlarıyla 
işbirliklerine girmek daha çok. Bence o 
bile riskli. Benim fikrim şöyle: Aslında 
bir “en iyiler” albümü de yapsan, 
dinleyicinin kulağı o şarkıların orijinal 
hallerini arıyor sanki. Yeni hallerini 
kabul ettirmek de zor. Nilüfer eski 
şarkılarını rock konseptinde ele aldı, 
değişik gruplarla söyledi. İyi de oldu. 
Buna karşın yıllar önce Ajda’nın 
klasiklerinin yeni düzenlemeleriyle 
yaptığı “Best Of”unu dinlerken ben hep 
o orijinal tınıları aradım. Eğer yeniden 
düzenleme yaptıracaksan, kiminle 
çalıştığın ve o şarkıların ilk hallerinin 
üzerine çıkıp çıkamayacağın çok 
önemli.

n Kendinizi anlatırken üçüncü 
tekil şahıs olarak bahsetmeyi tuhaf 
karşıladığınızı söylüyorsunuz. “Ben“ 
demek sizin için ne ifade ediyor? 
“Ben”den geçip “biz” olmanın 
farkındalığı konusunda neler 
söylemek istersiniz?

“Benden geçip biz olmak değil” 
orada ki kastım ve muradım. Misal 
kişi kendi adını “ben” yerine cümle 
içinde ismi ve soyadıyla söylüyorsa o 
bir tuhaf gerçekten. “Ben” sözcüğünü 
konuşmalarının içine fazlaca 
serpiştirdiğinde ise şişkin bir ego 

olarak 
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BÜYÜK SERVİS BULUŞMASI

Nisan ayında Antalya’da yapılan “Büyük Servis Buluşması”, Baymak’ın üretimden başlayıp 
son kullanıcıya kadar uzanan ilişki zincirinin her aşamasını birer birer mükemmelleştirmek 

için çıktığı maratondan alnının akıyla çıktığının kanıtı gibiydi. Ürünleriyle, bayisiyle ve 
artık servisleriyle de Baymak ‘mükemmel işleyen’ bir organizasyon. Şimdi hedef müşteri 

memnuniyetinde ulaşılan zirveyi daha da yükseğe çıkarmak…

ZAFERI 
KUTLAMA 

BULUŞMASI

ntalya’daki Concorde Hotel’in 
toplantı salonunda, yaklaşık 300 
kişi dev ekrana yansıtılmış ve 
dışarıdan bir göz için pek anlaşılmaz 
görünen birtakım şemalara pür 
dikkat bakıyor. Sahnedeki kişi 
şemayla ilgili bir konuyu anlatırken 
izleyicilerden sorular yükseliyor, 
başka bir izleyici araya girip 
sahnedeki uzmana fırsat vermeden 
soruyu yanıtlıyor ve yaklaşık iki 
saat süren toplantı hayli teknik 
olmasına rağmen oldukça interaktif 
bir şekilde ilerliyor. Toplantı 
çıkışında izleyiciler yürürken hala 
içerde konuşulanlar üzerine kulak 
misafiri olan biri için anlamsız 
görünen bir lügatta tartışıyor. 

Bu görüntüyü ancak uzman 
doktorlar ya da mühendisler 
toplantısında görebilirsiniz, bir 
teknik servis buluşmasında değil. 
Baymak’ın 5-7 Nisan tarihlerinde 
Antalya’da yetkili servislerine 

yönelik düzenlediği “Büyük 
Buluşma” bu anlamda ısıtma ve 
soğutma sektörünün lider şirketinin 
satış sonrası hizmetler alanında 
yakaladığı başarının nedenlerini de 
çok iyi anlatıyor: Yüksek müşteri 
memnuniyetini merkeze alan iş 
yapış ile uzman, konusuna hakim ve 
işine sahip çıkan servisler… 

Baymak’ın BDR Thermea satın 
alması sonrası yetkili servislerle 
yaptığı bu ikinci toplantı. İlki üç yıl 
önce Kıbrıs’ta yaklaşık 100 yetkili 
servisin katılımıyla yapılmıştı. 
Aynı zamanda BDR sonrası ilk 
büyük organizasyon olan Kıbrıs 
toplantısı, Baymak’ın 2015’te ısıtma 
ve soğutma sektörünün müşteri 
memnuniyetinde en başarılı 
markası seçilmesine giden yolda 
çok önemli bir virajdı. Baymak 
camiasında, o dönem umut ama 
bir o kadar da yorgunluk vardı. 
Çünkü 2013 öncesindeki beş yılda 

A
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ürün değişimlerinin yarattığı teknik 
ve idari problemler, giderilemeyen 
müşteri sorunları ve şikayetleri, ek 
garanti satışı baskısı altında hayatını 
devam ettirmekte zorlanan, yaptığı işin 
hakkını ödeme şekli olarak alamayan 
servisler ve düzenli olmayan bayi 
sistemi… Tüm bunların arasında umut 
BDR ile olan yeni başlangıçtı. Baymak 
CEO’su Ender Çolak, o gün “Bambaşka 
bir yola gireceğiz” demişti ve eklemişti: 
“Bu yolda en çok önem verdiğimiz 
konu müşteri memnuniyeti. Dolayısıyla 
müşteri memnuniyetini ilk sağlayacak 
olan sizler, servislerimiz. Baymak’ın 
ilk yüzü olan sizlersiniz.” Bu bakış 
açısıyla Kıbrıs’ta yetkili servislerle 
eksikler masaya yatırılmış ve adım adım 
düzeltilmesine karar verilmişti. 

Baymak yönetimi, 2 milyar dolarlık 
ciroya sahip BDR Thermea’nın finansal 
gücü ve teknoloji desteğiyle geçen 
sürede ilk olarak ürün kalitesini yukarı 
çekti ve tüm ürün gamını Hollanda 
teknolojili yüksek verimlilikteki 
cihazlarla yeniledi, birçok yeni 
ürün portföye eklendi ve Türkiye 
piyasasındaki sert rekabete hazır 
girildi. Bugün pazar lideri olan Lectus 
ile Magnus ve idee gibi ürünlerle ilk 
etapta şikayetler ve teknik problemler 
ortadan kalktı. Türkiye’deki birçok 
prestij projede artık Baymak var. Öyle 
ki bir projedeki en büyük merkezi 
sistem ısıtma kurulumu, Türkiye’nin 
en büyük otel üzerine güneş kolektörü 
kurulumunu Baymak’a ait. Ürün kalitesi 
o kadar yükseldi ki, bugün artık Baymak 
Avrupa Birliği’ne ürün ihraç eder hale 
geldi hatta AB menşeili olarak Çin’e 
cihaz gönderiliyor. Öte yandan Baymak 

Osman Erkan - Nur Teknik Servis (Silivri) 
Mustafa Acar -  Acar Teknik Servis (Bursa)
Osman Tosun - Yıldırım Teknik Servis (Bursa)

Halil Usluer - Ege Merkez Servis (İzmir)
Tuncay Tot - Doğal Isı (Kastamonu)
Mevlüt Kemerkaya - İç Anadolu Teknik Servis (Konya)

Mahmut Çakmakçı - Çakmakcılar Ticaret (Siirt)
Niyazi Şentürk - Şentürk Bobinaj (Sinop)
Cemal Mardin - Alser Elektrik (Aydın)

Yunus Cesur - Cesur Isıtma Soğutma (Antalya)
Halil Dağçiçeği - Beta Teknik Servis (Erzurum)

Ahmet Yücel Öztürk - Urbay Teknik Servis (Urla)
Aydın Koç - Koç Teknik Servis (Çanakkale)

Hakan Sümer - Uludağ Teknik Servis (Bursa)
İlker Tekdemir - Sistem Soğutma (Denizli)
Yıldıray Sezen - Konyalı Teknik Servis (Konya)
Hakan Gökdemir - Ersa Elektrik (Ankara)

Mücahit Parlar - Sakarya Teknik (Sakarya)
Ayhan Karadağ - Fatih Soğutma (Malatya)
Murat Tetik - Aysa Teknik Servis (İstanbul)
Erkan Kaygusuz - Çevre Teknik Servis (İstanbul)

20’INCI YILINI DOLDURAN YETKILI SERVISLER

YÜKSEK MÜŞTERI MEMNUNIYETI 

2015’IN EN YÜKSEK PERFORMANS 
GÖSTEREN SERVISLERI

geniş ürün portföyüyle sezonu sadece kış 
ve sonbahar ile sınırlamayıp yılın 12 ayını 
sezon haline getirdi. Örneğin geçen sene 
ısıtma sektörü aynı kaldı ama Baymak 
klimayla bunu telafi etti. Tüm bunlar yani 
ürün portföyündeki kalitenin yükselmesi 
ve çeşitliliğin artması servislerin iş 
sayısını artırdı. 

Bu süreçte servislere yönelik ikinci 
kritik hamle işçilik ücretlerine yapılan 
ciddi artış oldu. Baymak yönetimi vergi, 
ürünlere verilen yedi yıllık garantilerin 
getirdiği yüklere rağmen yetkili 
servislerinin ayakta kalabilmesi için 
çalışma şartlarını üst seviyeye çekmeye 
odaklandı. Ek garantilerin servislere 
satışı azaltıldı ve işçilik ücretleri piyasa 
seviyesine yükseltildi hatta bölge ve 
ürün bazında farklı uygulamalara gidildi. 
Böylece işçilik ücretlerinde önemli 
bir sıçrama yakalandı. Buna ek olarak 
Satış Sonrası Hizmetler Ekibi ve bölge 
müdürleri Türkiye’yi karış karış dolaştı 
ve 550 servis çalışanına ulaşarak 100’ün 
üzerinde eğitim verdi (bu sene eğitim 
sayısı üçe katlanacak). Bu yakın çalışma 
ortamı çok önemliydi zira eskiden sadece 
ay başında aranıp ek garanti satışı yapılan 
servislerin dertleri, yaşadıkları her ay 
yüz yüze dinlendi; sorunlar bire bir 
çözülmeye çalışıldı. Sahada hep birlikte 
olunca da başarı geldi. 

Antalya’daki “Büyük Buluşma”nın 
ikinci günün akşamında sahneye çıkan 
Baymak CEO’su Ender Çolak da sözlerine 
üç sene öncesine gönderme yaparak “O 
gün bize inan arkadaşlarımızla bugün 
bambaşka bir noktadayız” diye başladı 
ve “Bunu birlikte başardık. 2015’in en 
önemli olayı müşteri memnuniyetinde 
aldığımız ödüldür. Bir numara olduk. Bu, 
işleri doğru yaptığımızın bir göstergesi 
ama yetmez hem bunu kalıcı yapacağız 
hem de Türkiye standartlarının üzerine 
çıkacağız” diyerek servislerin gösterdiği 
özveriye teşekkür etti. 

MÜJDELER GEÇİDİ
Ender Çolak’ın Baymak yetkili 

servislere yönelik konuşması bir anlamda 
müjdeler geçidi gibiydi. Çolak satışlar ve 
müşteri memnuniyeti arttıkça servisleri 
desteklemeye devam edeceklerini 
vurgulayarak 2016 yıl ortasında bir 
düzeltmenin geleceğini ve şartlar 

SERVİSLERİMİZ 
KONUŞUYOR

AYDIN KOÇ - Hoş Teknik (Çanakkale)
Altı senedir Baymaklıyım. 1995’te 
Baymak’ta teknisyen olarak çalıştım, 
ilerleyen zamanlarda ustalardan işi 
devraldık. Üç seneden beri yaşanan 
değişim bize ürün kalitesi olarak yansıyor, 
yedek parça sorunun ortadan kalkmasıyla 
yansıyor… Artık müşteriye anında hizmet 
veriyoruz.  Stokta olmadığında sıkıntı 
olurdu eskiden şimdi çok hızlı sonuç 
alabiliyoruz. 

AHMET YÜCEL ÖZTÜRK - Urbay 
Teknik (Izmir) 
Yedi senedir Baymak servisiyim.   
Üç senedir hızlı, düzgün ve zamanında 
hizmet verebilmek için altyapımızı 
kurguladık. Çünkü otellerde ya 
da bireysel kullanımda müşteriyi 
bekletemezsiniz zaten zamanı sınırlı. 
Oturmuş periyodik bakımlarımız var. 
Örneğin yazlığı olan bir müşterimiz 
geliş tarihini bizimle birlikte ayarlıyor. 

MURAT TETIK- Asya Teknik Servis 
(Istanbul)
Haziran 2011’de başladık. Daha önce 
başka firmalarda çalıştım ama kendi 
işimi kurmak istedim. Betül Hanım 
ile görüştük ve yapabileceğime karar 
verdik. Tüketici profili değişiyor ve 
kendimizi de ona göre yapılandırıyoruz. 
Kimse servise uymak değil, servisin ona 
uymasını istiyor. Buna adapte olduk. 
Öte yandan el terminallerine geçiyoruz. 

HALIL DAĞÇIÇEĞI - Beta Teknik 
Servis (Erzurum)
Altı yıldır Baymaklıyım. Öncesinde yedi 
sene Baymak servisinde teknisyen 
olarak çalışmıştım. Servis kapanınca 
kendi işimi kurdum. 2014’te 900 
kombi açılışı yapmıştık, geçen sene 
2 bin 400 adede çıktık. Öte yandan 
Erzurum’da çok korsan servis var. 
Şimdi araçlarımızın logolarını ve 
dükkanlarımızı yeniliyoruz. 

YUNUS CESUR - Cesur Isıtma (Antalya) 
Henüz iki buçuk yıldır Baymaklıyız. 
Başka bir firmayla çalışıyorduk ama 
bir arayıştaydık. Baymak ile bir bayi 
toplantısı vesilesiyle temas kurduk. 
O toplantıda Ender Bey’in değişimi 
anlatan bir konuşması bizi etkiledi. 
Baymak’ı seçerken rakip firmalardan 
arkadaşlarımız ‘yanlış’ karar verdiğimizi 
düşünüyordu ama şimdi onlar Baymak 
servisi olmaya çalışıyor. 
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oldukça da bunu yüksek tutmaya 
devam edeceklerini anlattı.

İkinci sürpriz ise bayilere ve 
tesisatçılara yönelik başlatılan BES 
uygulamasının servislere açılmasıydı. 
Böylece servislerin belli bir limitin 
üstünde yaptıkları alımlar ve 
ayrıca sattıkları diğer ticari ürünler 
karşılığında hesaplarına Baymak 
tarafından para yatırılacak. 

Genel Müdür Çolak üçüncü sürpriz 
olarak 4-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak 
ısıtma ve soğutma sektörünün 
büyük fuarı Sodex’te, servislere 
özel bir bölüm açtıklarını duyurdu. 
Çolak servislere hitaben “Fuarda ev 
sahibi gibi hissedebilirsiniz çünkü 
standımızda sizlere ayrı bir bölüm 
açıyoruz” dedi ve bunun anlamını şu 
sözlerle ifade etti: “Sektöre şu mesajı 
veriyoruz: Bizi eleştirdiğiniz nokta 
bitti, Baymak artık servis konusunda 
göğsünü gere gere herkese meydan 
okuyabiliyor. Bu da sizlerin sayesinde 
oldu.”

Dördüncü büyük sürpriz 
ise servislerin ciddi komisyon 
ödemek zorunda kaldığı kredi kartı 
alışverişlerine çözüm olacak, Sanal 
POS uygulaması... Çolak bu sistemi 
şu sözlerle anlattı: “Örneğin bir eve 
gittiniz ve müşteri kredi kartıyla 
ödemek istedi. Mecburen alıyorsunuz 
ama siz komisyon ödüyorsunuz. 
Baymak şimdi servislerini “Sanal 
POS” uygulamasına üye yapacak 
böylece sizler şifrelerinizle İnternet 
ortamından tahsilat yapacaksınız. 
Komisyonu Baymak yüklenecek. 

Hak ettiğiniz parayı ise yedek parça 
ve ürün olarak alabileceksiniz. 
Yani komisyon ödemeden parça 
alabileceksiniz ya da müşterilerinize 
kullandırtabileceksiniz.”

SOS DEVRİMİ
Kuşkusuz Antalya Buluşması’nın 

en önemli gündem maddesi “Servis 
Otomasyon Sistemi”nin (SOS)  hayata 
geçirilmesi… Baymak’ın 1,5 milyon lira 
yatırımla geliştirdiği yazılım, servis 
operasyonundaki tüm kağıt işlerini 
ortadan kaldırdığı gibi tüm işlemlerin 
daha etkin ve kusursuz bir şekilde 
yapılmasına olanak sağlıyor. “En 
önemli sıkıntımız dokümantasyon, 
kayıt belge ödemeler, müşteri bilgisine 
ulaşamama… Bunların hepsi çözüldü” 
diye açıkladı Ender Çolak SOS’un en 
temelde sağladığı faydaları ve ekledi: 
“Böylece bizden ödeme almanız 
çok kolay ve hızlı hale gelecek. Eski 
sistemde binlerce sayfa doküman 
gönderiliyor, servis ekibimiz binlerce 
sayfayı ayıklamaya çalışıyordu. Bir 
ödeme belki sizin için çok önemli 
ama dosya yükümüz nedeniyle 
gecikmeler oluyordu. Sizi zor durumda 
bırakıyordu artık bu bitti. Dolayısıyla 
sizlerden buna sahip çıkmanızı ve 
kullanmanızı istiyorum.”

Çolak SOS’un arkasında bir kombi 
hattı kurulumu kadar yatırım olduğunu 
ve Baymak’ın rakiplerinin aksine bu 
yatırımı servislerine yansıtmadığına 
dikkat çekerek “Bundan özellikle 
kaçındık çünkü tam toparlanmaya 

SERVİSLERİN
YENİ YÜZÜ 

Baymak servis konusundaki 
stratejisini yenilerken 
bu işin belli standartlar 
çerçevesinde olması 
amacıyla işe bir anayasa 
hazırlamakla başladı. 
Bunun sonucu olarak 
ortaya çıkan “Yetkili 
Servis Kurumsal Kimlik” 
kitapçığı servislerin 
standartlarını çok net ve 
kesin çizgilerle belirliyor. 
Bu kitapçığı basarak tüm 
servislerine gönderen 
Baymak Satış Sonrası 
Hizmetler birimi, bundan 
sonra açılacak tüm yetkili 
servislerin düzeninde, renk 
skalasından mobilyalara 
kadar standart getirmiş 
oldu. Buna uygun 
olarak açılan ilk servis 
ise 31 Mart’ta İstanbul, 
Kağıthane’de hizmete giren 
Alternatif Isı Sistemleri 
oldu. Şirketin kurucusu 
Turahmet Babayavrusu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılışa Baymak CEO’su 
Ender Çolak bizzat katılarak 
açılışı gerçekleştirdi. 
Bundan sonra açılacak her 
servisin aynı standartlarda 
olacağını ve sınırları 
belli olan kurumsal 
standartlarından asla 
şaşmayacaklarını belirten 
Baymak CEO’su Ender 
Çolak, 
açılış kurdelesini 
Turahmet Babayavrusu, 
Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Çetin Bitirgiç, Satış 
Sonrası Hizmetler 
Müdür yardımcıları Betül 
Başkır ve Mustafa Bozkurt 
ile kesti.

Müşteri memnuniyetinde ısıtma ve soğutma sektörünün en başarılı markası seçilen 
Baymak, Antalya’daki buluşmada muhteşem bir pastayla bu başarıyı kutladı. 

başladığınızda tekrar bir yüke sokmak 
istemedik. Ama kullanılması ancak bizi 
anlamlı bir noktaya götürecek, bu şekilde 
gerçek anlamda 7/24 sahada olabileceğiz” 
dedi ve ekledi: “Bunun için her türlü 
eğitim ve cihaz alımları için her türlü 
destek veriliyor. Sizden de isteğimizi 
bunu birlikte hayata geçirmemiz.” 
Aslında SOS uygulaması için gerekli olan 
el terminallerinin ve iPad’lerin kullanımı 
belli bölgelerde hayata geçti. Geri kalan 
bölgeler için cihaz siparişleri verildi 
ve yılsonuna kadar bu sisteme Türkiye 
genelinde geçilecek. 

KARINCALI GÖRÜNTÜ KALMAYACAK
Baymak  Orange Store’lar ile bayi 

kanalında fiziksel koşulları değiştirmek 
adına büyük bir değişim başlatmıştı. 
Şimdi bu değişim servis kanalına geliyor. 
Antalya’da yaptığı konuşmada fiziki 
koşulların düzelmesinin servislerin 
iş yapış şekillerini ve müşteri algısını 
olumlu yönde etkileyeceğini dünyadan 
ve Türkiye’den örneklerle anlatan Ender 
Çolak, “Malzemeler, yedek parçalar 
raflarda sistemli şekilde yerleştirilmez;  
girip çıkan malzemenin envanteri düzgün 
tutulmazsa sadece günü kurtarmaya 
çalışarak işimizi geleceğe taşıyamayız. 
Sistemi, muhasebesi, yedek parça takibiyle 
bir bütünlük olursa sürdürülebilir bir 
işletme oluruz aksi takdirde kişi gittiğinde 
iş biter. Dolayısıyla Bu sene mutlaka 
dükkanlarınızda revizyonlar istiyorum, 
bunun zamanı geldi” diye konuştu. 

Baymak üretimden başlayıp son 
kullanıcıya kadar ilişki zincirinin her 
aşamasını birer birer mükemmelleştirmek 
için çıktığı üç senelik maratondan alnının 
akıyla çıkmış görünüyor. Baymak Ailesi’ni 
çok daha güçlendiren Antalya’daki 
“Yetkili Servislerin Büyük Buluşması” 
zincirin son halkasında da artık taşların 
yerine oturduğunu göstermesi açısından 
büyük anlam taşıyordu. Şimdi ise 
bunun meyvelerini yemek ve daha 
ileriye koşmak zamanı. Ender Çolak da 
konuşmasını bitirirken yetkili servislere 
bunu vurguladı: “Baymak’ın sahadaki 
müşterilere en yakın grubusunuz. Onlara 
değişimi gösterin, öncü olun, anlatın ki 
tüm tüketiciler Baymak’ın değiştiğini 
anlasın. Bu da tutumla, davranışla ve 
bilgi birikimiyle olur. Amacımız, müşteri 
memnuniyetini iki katına çıkarmak... Bir 
kere ödül almak bize yetmez. Yeni Baymak 
ancak kalıcı ve sürekli başarıdan memnun 
olabilir. “Ürünü çok iyi, servisi de çok 
iyi” dendiğinde Baymak’ın önünde kimse 
duramaz.” 

SERVİSLERİMİZ 
KONUŞUYOR

HAKAN GÖKDEMIR - Ersa Elektrik 
(Ankara)
Mayıs 2013’ten beri ailedeyim. 1994 
-2001 arasında Baymak servisiydik. 
Ama o zaman yeni bir yapılanma 
oldu ve ayrıldık. Şimdi ise sektörün 
durumu ve Baymak’ın hızlı ilerleyişini 
gördüğümüz için tekrar yola çıktık. 12 
çalışanımız var ve piyasadaki firmalar 
ciddi anlamda yavaşlarken biz her sene 
büyüyoruz. 

HALIL USLUER - Ege Merkez 
Teknik (Izmir) 
27 yıldır Baymak servisiyim. Ürün 
yelpazesinin genişlemesi, satış ve ürün 
kalitesinin artmasıyla eskiden üç ekiple 
çalışırken şimdi yedi ekiple hizmet 
veriyoruz. Ayrıca şimdi araçlarımızı 
ve dükkanlarımızın iç tasarımını 
yeniliyoruz. Tüm Baymak yönetimine 
bu süreçte destekleri için teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. 

OSMAN KAYGUSUZ - Çevre Teknik 
Servis (Istanbul) 
20 yıldan uzun süredir Baymak 
servisiyim. Yeni yönetimle beraber 
çok şey değişti. Bir kere ürün kalitesi 
arttı, çalışma alanlarımız genişledi. Cari 
konuda rahatlayınca daha iyi hizmet 
vermeye başladık. Eskiden çok fazla 
stok tutamazdık şimdi bu konuda 
rahatız ve daha rahat yedek parça elde 
edebiliyoruz. 

ILKER TEKDEMIR - Sistem Soğutma 
(Denizli)
Sekiz yıldır yetkili servisim. 12 kişilik 
bir ekiple hizmet veriyoruz. Yedek 
malzemelerin gelişinden servis fişlerinin 
kontrolüne kadar herşey değişti. 
Piyasadaki doygunluk nedeniyle 
kombi yavaşlarken biz çok fazla klima 
işi yapıyoruz. Ama Denizli özelinde 
hareketlenebilirse bayilerimiz var, onlar 
da hareketlenirse iyi olur.

OSMAN ERKAN - Nur Teknik (Silivri) 
23 yıldır Baymak servisiyim. Konya, 
Tekirdağ ve 2000’den bu yana 
Silivri’de hizmet veriyorum. Çok hızlı bir 
değişim süreci yaşanıyor. İşler büyüyor 
tabii masraflar artıyor, bu da gelir 
kalemlerimizi azaltıyor. Bunu da yedek 
parça ürünlerinin satışını artırarak 
kapatabileceğimizi düşünüyorum. 
Bunu becerebilenler ayakta kalacak, 
yapamayanlar silinecek. 
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B
ir sonraki sayfayı 
çevirdiğinizde 
Baymak’ın son 
iki ay içinde 
gerçekleştirdiği bazı 
kurumsal projeleri 
okuyacaksınız. 
İçlerinden birinde tek 
kalemde kullanılan 
Lectus sayısı 112. Bu 
gerçekten büyük bir 
adet ama Baymak için 
sıradan sayılabilir. Zira 
Baymak sadece son iki 
yılda büyük kurumsal 
projelerde tam 7 bin 
485 adet Lectus’un 
kurulumunu yaptı. 
Baymak son iki yıldır 
kurumsal projeleri tek 
kelimeyle süpürüyor.
Tek kalemde 
Türkiye’nin en büyük 
güneş kolektörü ile 
yine tek kalemde 
en büyük Magnus 
kurulumları 
gerçekleştirildi. 
2014-2015 döneminde 
Baymak markalı 30 
bin 200 kombi, 7 
bin 485 Lectus, 203 
bin 600 metretül 
panel, 25 Magnus, 
870 termosifon ve 
910 güneş kolektörü 
devreye alındı. 
Bundan sonrası için 
de sayılar katlanarak 
artmaya devam 
ediyor. Baymaklife 
olarak Baymak’ın 
kurumsal projelerdeki 
bu gösterişli 
performansını 
rakamların diliyle 
anlatmak istedik. 
Elde ettiğimiz  
rakamları biraz 
daha eğlenceli hale 
getirmek için de 
karşılaştırmalara 
başvurduk.

Ağrı 
Dağı 
Efsanesi
Son iki yılda kurumsal 
projelerde kullanılan 
Lectus’ları üst üste 
koyduğunda 5 bin 614 
metreye ulaşıyorsunuz. 
Bu 5 bin 137 metrelik 
Ağrı Dağı’ndan yaklaşık 
500 metre daha uzun… 
Başka bir bakış açısıyla 
bu uzunluk, Türkiye’nin 
en yüksek binası 
Sapphire’den 21 tane 
demek… 

2014-2015 arasında kurulumu 
yapılan Lectus’ları yan yana 

dizdiğimizde 

Baymak’ın 2014-2015 arasında 
kullandığı panel radyatörlerin 
toplam uzunluğu İstanbul’dan 

Düzce’ye kadar uzanıyor 
hatta Bolu’ya yaklaşıyor

Son iki yılda kurumsal 
projelerde kullanılan kombileri 

üst üste dizildiğinizde 
Dubai’deki dünyanın en yüksek 

binası Burç Halife’den tam 

Baymak’ın kurumsal projelere 
verdiği kombilerini taşımak 

isteseydik 26 ton kapasiteli 
standart konteynırlardan tam

km.

tane elde 
ediyorsunuz. 

adet 
gerekecekti. 

Son iki yılda kurumsal projelerde 
kullanılan Lectusların toplam 

ağırlığını elde etmek için 
dünyanın en büyük uçağı olan 

Airbus A380’den

Baymak’ın kurumsal projelere 
verdiği kombilerin ortalama 
hesapla toplam ısıtma gücü, 

neredeyse orta büyüklükteki bir 
termik santrale eşit 

KURUMSAL PROJELER / Rakamlarla

Futbola Destek

Yol Olur!

Aya Gidiyoruz 

Gemileri Yükledik 

Ağır Abi!

Enerjiğiz

futbol sahası 
elde ediliyor.

tane 
gerekiyor.

megavat. 

1

2

3

4

5

6

7

8
330 179 Kıbrıs’taki Luna Blanca 

Otel, Türkiye’nin tek 
kalemde en fazla güneş 

kolektörü kullanılan çatı 
projesi oldu. Baymak, 

otelde 

adetle tek 
kalemde en fazla 
Lectus duvar tipi 
yoğuşmalı kazan 
kullanılan proje 
Prestige Park 
oldu. 

Tek Kalemde
Lectus Apartmanı

güneş 
kolektörünün 

kurulumunu yaptı. 
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KURUMSAL PROJELER

Selamımız Olsun
“Kombici, merkezi ısıtmadan ve büyük projelerden ne anlar” diyenleri Baymak, 
2015 sonuçları ve Lectus’ta açık ara birinciliğiyle “selamlıyor.” Bir projedeki en 
büyük merkezi sistem ısıtma kurulumunu Göl Panorama’da Magnus ile yapan 

şirket, kamu-özel demeden dev projelere imzasını atmaya devam ediyor.

ISTANBUL’UN KALBINE LECTUS - Emay İnşaat / Kentplus 

Kentplus Kadıköy, yeni bir anlayışla İstanbul’un en 
eski ve en canlı merkezlerinden biri olan şehrin kalbi 
Kadıköy’de yükseliyor. Karma kullanıma yönelik bir 
kompleks olarak tasarlanan Kentplus Kadıköy, toplam 27 
bin metrekare üzerine kurulu. Emay İnşaat’ın yeşile ve 
konforlu site yaşamına verdiği önemle projenin yaklaşık 
20 bin metrekaresi rekreasyon alanları, yeşil alanlar ile 
dolaşım ve dinlenme alanları olarak düzenlenmiş. Proje, 
meydan konseptine sahip ve çarşının üzerinde bulunan 
bir podyum üzerinde yer alacak. Bu tasarımla projede 
yer alan zemin kat dairelerin de çevreye hakim bir 
görüntüye sahip olması sağlandı. 

Her biri, zemin + 24 katlı üç bloktan oluşan proje 
bin 337 daire var. Kentplus Centrium ve Kentplus 
Newport gibi Ömer Çamoğlu imzası taşıyan Kentplus 
Kadıköy projesi, ısıtma  sistemlerinde Baymak duvar  tipi 
yoğuşmalı kazanları tercih etti. Projede 112 adet 115 KW 
Lectus kullanıldı.

Türkiye’nin önde gelen kurumsal 
projelerinin ilk tercihi haline 
gelen Baymak, “kombici, merkezi 
ısıtmadan, büyük projelerden ne 
anlar” diyenleri 2015 sonuçları ve 
Lectus’ta açık ara birinciliğiyle 
“selamlıyor.” Körfez Kent’te 170 adet 
Lectus kullanılması, Türkiye’de 
bir projedeki en büyük merkezi 
sistem ısıtma kurulumunun 
Göl Panorama’da Magnus ile 
yapılması ve Türkiye’nin en büyük 
oteli üzerine güneş kolektörü 
kurulumunun yapılması Baymak’ın 
kurumsal projelerde imzasını attığı 
eşsiz işlerden sadece birkaçı. 

Öyle ki artık Baymak, 
İstanbul’daki bütün büyük 
prestij projelerde söz sahibi. 
Antalya’da yapılan “Büyük Servis 

Buluşması”nda Baymak CEO’su 
Ender Çolak’ın yakın zamanda 
yaşadığı bir anı şirketin kurumsal 
projelerde geldiği noktayı çok 
güzel anlatıyor: “Büyük bir inşaat 
firmasıyla görüşmeye gittim. 
Firmanın CEO’su ‘hoş geldiniz ama 
beni ikna etmeniz mümkün değil. 
Hayatta Baymak kullanmam ve 
kullanmayı da düşünmüyorum’ 
dedi. Neden demeye kalmadan 
‘eski dönemlerinizi biliyorum. 
Temaslarım da oldu ama 
çok sıkıntı çektik’ dedi. Fakat 
bilmediği bir şey vardı, oturduğu 
binanın tüm sıcak suyunu Baymak 
veriyordu. Bunu söyleyince 
inanmadı. Halbuki altı ay önce 
takmıştık. Sonra başladık yeni 
Baymak’ı anlatmaya…”

Sosyal devlet anlayışı ve insan 
odaklı yaklaşımlarla yüksek öğrenim 
öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak 
ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak 
için, kredi/burs, barınma ve beslenme 
hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler sunan Kredi Yurtlar Kurumu 
da tercihini Baymak’tan yana kullandı. 
Kurum’un 600 kişilik Nevşehir binasında 
5 Adet Magnus yer tipi yoğuşmalı kazan 
olmak üzere panel radyatör, akümülasyon 
ve vana ekipmanlarında sektörün lideri 
Baymak ürünleri tercih edildi. 

Baymak’ın klimada yaptığı atak büyük 
projelere de sıçradı. Çizmeci İnşaat’ın, 
Anadolu Yakası’nın yükselen değeri 
Çekmeköy-Taşdelen’de inşa ettiği Ormanpark 
konut projesinde 156 adet Baymak klima 
kullanıldı. 7 bin 500 metrekare arazi üzerinde 
yapılan projede 4 blok,  152 daire ve 2 açık 
havuz bulunuyor. Yine Adana’nın atık su 
arıtma tesisleri olan ASKİ Seyhan Atıksu 
Arıtma Tesisi ofislerinin de serinlemekte 
tercihi Baymak oldu. Tesislerin ofislerinde 17 
adet salon tipi Baymak klima kullanıldı. 

Özen Grup şirketlerinden İnaş Yapı, 
Venara konut projesinin ilk halkasını 
İlkar İnşaat ortaklığıyla inşa edilen 
Venara Çorlu oluşturuyor. 11 bin 
metrekaresi yeşil alanlara ayrılan ve 15 
bin metrekarelik arsa üzerine kurulan 
projede dört  blokta 248 daire yer 
alıyor. Projede 28 adet 115 KW Lectus 
kazan kullanıldı.   
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Baymak’ın son teknoloji ürünleri Türkiye’nin 
en saygın kurumlarının tercihi olmaya 
devam ediyor. İnsana, doğaya ve çevreye 
duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini 
sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olan 
Orman Genel Müdürlüğü binasında da son 
teknolojili yüksek verimli Baymak ürünleri 
tercih edildi. Projede 3 adet Magnus yer tipi 
yoğuşmalı kazan, 6 adet Lectus duvar tipi 
yoğuşmalı kazan, 78 adet güneş kollektörü 
olmak üzere pompa, boyler, genleşme tankı, 
radyatör vanası ve hidrofor ürünlerinde 
tercih edilen marka Baymak oldu.
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Titre Avrupa
‘GERI DÖNÜŞÜN 

KRALLARI’ GELIYOR

FUTBOL / Türk Milli Takımı

Uluslararası 
Futbol 
Federasyonları 
Birliği’nin (FIFA) 
nisan ayı dünya 
sıralamasında 
Türkiye 7 sıra 
yükselerek 
983 puanla 13. 
sıraya tırmandı.

vusturya ve İsviçre’nin ev 
sahipliğinde yapılan 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası kuşkusuz 
Türkiye’deki tüm futbolseverlerin 
hafızalarında hala canlı bir anı olarak 
duruyor. Evet, turnuvayı finalde 
Almanya’yı 1-0 yenen İspanya, 
şampiyon olarak tamamlamıştı ama 
şampiyonanın en flaş takımı açık 
ara Türkiye’ydi. Yaşanan sakatlıklar 
nedeniyle ilk 11’in zor oluşturulduğu 
yarı final maçında, üstün oynamasına 
rağmen elenen Fatih Terim’in 
öğrencileri turnuva boyunca bir farklı 
ya da iki farklı geri düştüğü maçları 
kazanıp yoluna devam edince Avrupa 
basının manşetlerini “Comeback 
Kings-Geri Dönüşün Kralları” diye 
süslemişti. 

Ancak hiç kuşkusuz turnuvanın 
belki de Avrupa Futbol Şampiyonası 
tarihinin en unutulmaz maçı çeyrek 
finalde oynanan Hırvatistan-
Türkiye maçıydı. Normal süresi 0-0 
biten maçta, uzatmaların 119’uncu 
dakikasında Hırvatlar Klasnic’in 
golüyle öne geçince herkes “maç 
bitti” diye düşünmüştü. Ancak “Geri 
Dönüşün Kralları” önce 120’nci 
dakikada Semih Şentürk’ün golüyle 
maçı penaltılara götürmeyi bilmiş, 
sonrasında ise yarı final biletini 
kapmıştı. Dünya basını “Ölümsüz 
Türkler” ve “Bu Türkler Kaç Canlı” 
manşetleriyle tarihi maçı okurlarına 
duyururken Türk Milli Takımı’nı en 
iyi anlatan cümleler İngiliz The Times 
Gazetesi’nin sayfalarında yer almıştı: 
“İngilizce’deki ‘defeat’ kelimesinin 
Türkçe’de ‘yenilgi’ şeklinde bir 
karşılığı bulunuyor ancak Türk 
Milli Takımı oyuncuları kelimenin 
anlamını bilmiyor. Biri Fatih Terim’in 
takımının ilerleyişini bir şekilde 
izaha kalksa, mantıken yenilgiye 
uğrar. Hırvatistan’ın cesur bir takım 
olduğunu en iyi İngiltere bilir. Ama 
bu, uzatmanın son iki dakikasında 
bir sinir savaşına dönüşünce ve 
penaltılar atılırken karşılarındaki 
sırt üstü düşmeyen, öldürülemeyen 
canavarla yüz yüze gelince 
cesaretlerini yitirdiler. Bu adeta 
mitolojik bir savaş. Bazen futbol taktik 
ve tekniğin ötesine geçer, Türkiye’nin 
penaltılarda yaptığı da buydu.” 

Evet, nefesler tutuldu ve 
Fransa’da düzenlenecek olan 15’inci 
Avrupa Futbol Şampiyonası’na sayılı 

AAvrupa Futbol Şampiyonası 
haziran ayında başlıyor. 
Üstelik bu kez Türkiye de 
finallerde… Türkiye’deki tüm 
futbolseverleri aynı 2008’deki 
gibi efsane bir turnuva 
bekliyor. Televizyon yayınlarını 
Baymak’ın sponsorluğu 
ile desteklediği İsviçre ve 
Avusturya hazırlık maçları, 
Türk Milli Futbol Takımı’nın 
bunu başaracak potansiyeli 
olduğunu gösterdi.
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1960’ta düzenlenmeye başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk 
dönemlerindeki yıldızı Sovyetler Birliği Milli Takımı’ydı.

günler kaldı. Yazının konusu Avrupa 
Futbol Şampiyonası ve Türk Milli 
Takımı olunca Euro 2008’deki Türk 
Mili Takımı efsanesine değinmeden 
başlayamazdık. 2012 Avrupa 
Şampiyonası’na vize alamayan Türkiye, 
2016 Şampiyonası’na gitmek için 
oynanan grup maçlarında 2008’dekine 
benzer mucize maçlarla sekiz yıl sonra 
yeniden Avrupa Şampiyonası’nda boy 
gösterecek. 

Turnuvada Ardalı, Hakan 
Çalhanoğlulu, Oğuzhanlı, Gökhan 
Töreli ve Selçuk İnanlı Milli Takım’dan 
beklenti oldukça yüksek. Zaten Fatih 
Terim de hedefi ‘final’ olarak belirlemiş 
durumda. Her ne kadar turnuvanın en 
zorlu gurubuna da düşsek, Türk Milli 
Takımı’nın oyuncu kalitesi bu başarıyı 
yakalayacak nitelikte. Bilindiği gibi 
eleme gruplarından en iyi üçüncü 
olarak çıkan Türkiye kura çekime 
dördüncü torbandan katılmıştı ve 
EURO 2016’da D Grubu’nda İspanya, 
Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan 
ile eşleşti. Fransa’da düzenlenecek 
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup 
maçları 10-22 Haziran’da oynanacak. 
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 
ile en iyi üçüncü olan dört takım son 
16’ya kalacak. Türkiye, D Grubu’ndaki ilk 
karşılaşmasını Hırvatistan ile 12 Haziran 
pazar günü TSİ 16.00’da başkent 
Paris’teki Parc Des Princes Stadı’nda 
oynayacak. İkinci maçında 17 Haziran 
Cuma günü TSİ 22.00’de Nice’in 
Allianz Riviera Stadı’nda son şampiyon 
İspanya’nın karşısına çıkacak Ay 
Yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasında 
ise 21 Haziran Salı günü TSİ 22.00’de 
Lens’in Felix-Bollaert Stadı’nda Çek 

Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 
Avrupa Futbol Şampiyonası 

finallerinde 1996, 2000 ve 2008’den 
sonra dördüncü kez mücadele edecek 
olan Türkiye, en büyük başarısını 
Avusturya ve İsviçre’nin ortaklaşa 
düzenlediği EURO 2008’de yarı final 
oynayarak yakalamıştı.

56 YILLIK FUTBOL SERÜVENİ
Şimdi 56 yıllık Avrupa Şampiyonası 

tarihinde küçük bir yolculuğa çıkalım... 
Aslında Avrupa’da bir futbol turnuvası 
düzenleme fikri ilk olarak 1927’de, 
dönemin Fransa Futbol Federasyonu 
genel sekreteri Henri Delaunay 
tarafından ortaya atıldı. Ancak bu fikrin 
hayata geçirilmesi Henri Delaunay’ın 
ölümünden çok sonra, 1958’de 
gerçekleşebildi. 1960 Avrupa Uluslar 
Kupası, Avrupa kıtasında milli takımlar 
bazında düzenlenen ilk uluslararası 
şampiyona olarak tarihe geçti. Avrupa 
Futbol Şampiyonası’nın öncülü ve ilki 
olarak kabul edilen bu organizasyon 
dönem konjonktürü nedeniyle bazı 
ülkelerin turnuvaya katılmaması 
üzerine Avrupa Uluslar Kupası adıyla 
düzenlenmişti. Turnuvaya toplam 17 
ülke katılmış, yarı final ve final maçları 
Fransa’da oynanmıştı. Final maçında 
Yugoslavya’yı, uzatmalarda attığı golle 
deviren SSCB ilk Avrupa şampiyonu 
olmuştu. Turnuvanın en dikkat çeken 
olayı ise çeyrek finalde Sovyetler 
Birliği ile eşleşen İspanya’nın siyasi 
nedenlerle turnuvadan çekilmesi 
ve SSCB’nin doğrudan yarı finale 
çıkmasıydı. 1964 Avrupa Uluslar 
Kupası İspanya’da yapılırken turnuvayı, 
finalde SSCB’yi 2-1 yenen İspanya 

FUTBOL / Türk Milli Takımı

n 1960’da düzenlenen 
ilk Avrupa Futbol 
Şampiyonası için UEFA 
16 ülke kontenjanını 
doldurmakta 
zorlanmıştı. Britanya 
adasından hiçbir 
ülkenin iştirak etmediği 
bu ilk şampiyonanın 
elemelerine Avusturya, 
Bulgaristan, 
Çekoslovakya, 
Danimarka, Doğu 
Almanya, Fransa, 
İspanya, Macaristan, 
Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, 
Sovyetler Birliği, 
Türkiye, Yugoslavya ve 
Yunanistan katılmıştı.

n 1960 ve 1972 
arasında düzenlenen 
ilk dört Avrupa Futbol 
Şampiyonası finallerine 
sadece dört takım 
katıldı ve Sovyetler 
Birliği hep bu dört 
takım içinde yer aldı.

n Çekoslovakya 1976 
Avrupa Futbol 
Şampiyonası eleme 
grubu maçlarına 3-0’lık 
İngiltere yenilgisi ile 
başlamasına rağmen, 
bu maçtan sonra 
oynadığı dokuz maçta 
hiç mağlup olmadı ve 
Avrupa Şampiyonu 
oldu.

n 1992 Avrupa 
Şampiyonu Danimarka, 
finallere (iç savaş 
bunalımı yaşayan) 
Yugoslavya’nın 
yerine iştirak 
etmiş ve UEFA’nın 
bu kararından 
-şampiyonanın 
başlamasına sadece 
11 gün kala- haberdar 
olmuştu.

n Hans-Hubert ‘Berti’ 
Vogts hem futbolcu 
(1972), hem de teknik 
direktör (1996) olarak 
Avrupa Şampiyonluğu 
yaşayan tek spor 
adamı olarak Avrupa 
futbolu tarihine geçti.

TURNUVA 
TARİHİNDEN 
İLGİNÇ 
NOTLAR:

kazandı. Üçüncü Avrupa Şampiyonası 
ise 1968’de İtalya’da 5-10 Haziran 
tarihlerinde yapıldı ve kupayı ev sahibi 
kazandı. 1972’de Belçika’da düzenlenen 
turnuvanın elemelerine ise toplam 32 
takım katıldı. Final maçında SSCB’yi 
3-0 ile geçen Batı Almanya ilk Avrupa 
şampiyonluğunu kazanmıştı. 

Bugüne kadar oynanan 14 turnuvayı 
dokuz farklı milli takım kazandı. 
Almanya ve İspanya üçer, Fransa iki, 
SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, 
Danimarka ve Yunanistan bir kez 
turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. 
2008 ve 2012 yıllarında düzenlenen 
iki turnuvayı kazanma başarısı 
gösteren İspanya bu turnuvayı üst üste 
kazanabilen tek takım olma unvanını 
taşıyor. Fransa 2016’da yapılan en 
önemli değişiklik ise turnuvaya katılan 
takım sayısındaki artış oldu. Turnuvaya 
ilk kez 24 takımın direkt olarak katıldı. 

 ‘UEFA EURO 2016 İÇİN 301 
MİLYON EURO DAĞITACAK’
Öte yandan işin ekonomik tarafında 

ise UEFA bu turnuvada kelimenin tam 
anlamıyla kesenin ağzını açıyor. UEFA 
tarafından yapılan açıklamada, Euro 2016 
kupasını kazanan ekibe 27 milyon euro 
verileceğini bildirildi. UEFA, Euro 2016 
için toplamda 301 milyon euro dağıtacak. 
Turnuvaya katılacak olan 24 ekibin 8’er 
milyon euro alacağı belirtilirken ilk turda 
gelecek her galibiyet için 1 milyon euro, 
her beraberlik için ise 500 bin euro 
ödül verileceği açıklandı. UEFA ayrıca, 
ikinci tura kalan ekiplere 1,5 milyon euro, 
çeyrek finalistlere 2,5 milyon euro, yarı 
finalistlere ise 4 milyon euro vereceğini 
duyurdu.

2008’de Milli Takım Nihat Kahveci’nin son dakikalardaki bu vuruşu sonrası 
gelen golle Çek Cumhuriyeti’ni 3-2 yenerek çeyrek final biletini kaptı.

Millilerimiz 2008’de çeyrek final maçında Semih Şentürk’ün 120’inci dakikada 
bu vuruş sonrası gelen golüyle imkansızı başarıp yarı finale yükseldi.

İŞTE EURO 2016’NIN GRUPLARI

Milli Takımımız’ın 
turnuvadaki en 

önemli kozu 
Barselona 

forması giyen 
Arda Turan.
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Sihirli Kelimeler: 
GÜVEN VE 
ISTIKRAR

Baymak’ın en yeni bayilerinden Samsun merkezli Şahin Ticaret, sadece 
bu sene sonunda Baymak işi için hedeflerinin iki kat üzerinde büyümeyi 

planlıyor. Bu hedefe giderken ki en büyük güvencesi ise şirketinin 
bölgede 40 yıl içinde inşa ettiği güven ve istikrara dayanan iş ahlakı… 

Samsun kent merkezindeki en eski 
ticaret alanlarından Saathane 
Meydanı’nda bulunan Şahin Ticaret’in 
üç katlı merkez binasında, cumartesi 
sabahının ilk saatleri olmasına rağmen 
büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 
Çevre illerden gelen müşteri talepleri, 
sevkiyat hazırlıkları bu hareketliliğin 
kaynağını oluşturuyor. Plastik boru 
ve malzemeleri ile yalıtım alanında 
Türkiye’nin dev markalarının bayiliğini 
de yapan Şahin Ticaret, Baymak 
Ailesi’nin en yeni üyelerinden biri. 
Aralık 2015’te Baymak Ailesine katılan 
Şahin Ticaret aslında kökleri 1977 
yılına dayanan bölgenin köklü ve güçlü 
firmalarından. Şirketin 53 yaşındaki 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Şahin bir duvarı tamamen dünya 
haritasıyla kaplı ofisinde, “Biri Fırat 
Boru olmak üzere dört farklı markanın 
dört kentteki bayiliğini yürütüyoruz. 
Yani inşaata temelden giriyoruz” diyor 
ve ekliyor: “Biz proje ağırlıklı çalışırız. 
Baymak bu noktada finalimiz. Yani bir 
inşaat projesine artık uçtan uca hizmet 
verebiliyoruz.” 

Karadeniz Tesisat İnşaat Malzemeleri 
Derneği’nin (KARTİMDER) Başkanı da 
olan Abdullah Şahin, iş hayatına 1977’de 
aile işleri olan gıda toptancılığıyla 
başlamış. Ama 1995’te inşaattaki 
büyümeyi öngörerek şirketinin rotasını 
değiştirmiş ve taahhüt, kooperatifçilik 
işlerine girmiş. Üç yıl süren bu dönemi 

ise 1998’de kapatıp Ünye’de Şahin 
Ticaret’i kurmuş. “Bizim asıl işimiz hep 
ticaret oldu. Dolayısıyla inşaat yapmanın 
uzmanlığımız olmadığını gördük ama 
sektörü tanıdık, ısındık ve işin tedarik 
tarafına geçtik” diye anlatıyor. Bugün 
şirketin en büyük işi olan (bölgede 
yüzde 60 pazar payına sahip) Fırat Boru 
ile olan ortaklıkları Ordu bayisi olarak 
1999’da başlamış. Ardından Samsun, 
Giresun ve Sinop bayilikleri gelmiş.  
Şahin, “Eksiklik olduğu için Tokat ve 
Amasya’ya da hizmet veriyorduk. 
Türkiye’de Fırat Boru’nun altı kentte 
hem de uzun yıllar tek bayilikleri yapan 
ender firmalardanız” diyor ve ekliyor: 
“Samsun, Dikbıyık, Ünye ve Ordu’da 
olmak üzere dört merkezde depomuz 
var.  Bu da hizmet kalitesini artırıyor ve 
tercih edilmemizi sağlıyor.” 

16 yıldır inşaat sektörüne 
tecrübesiyle yön veren Abdullah 
Şahin şimdi Baymak ile daha büyük 
ve iddialı hedeflerin peşine düşüyor. 
Baymak için 2016 başında koydukları 
hedefleri, yılsonunda en az iki katına 
çıkartacaklarını söyleyen Şahin, beş yıl 
sonra cirolarının en az yüzde 30’unu 
Baymak’ın oluşturacağını düşünüyor. 
“Bizim gücümüz çizgimiz” diyor Şahin, 
“Bize gelen müşteri iki soruya cevap 
aramaz: Bu firmaya güvenebilir miyim 
ve devam eder mi? Güven ve istikrar 
temel ilkelerimiz ve Baymak ile bu 
çizgimizi daha da ileriye taşıyacağız.” 

BAYİLERİMİZ / Şahin Ticaret

Bizim gücümüz 
çizgimiz. Bize 
gelen müşteri 
iki soruya 
cevap aramaz: 
Bu firmaya 
güvenebilir 
miyim ve 
devam eder 
mi? Güven ve 
istikrar temel 
ilkelerimiz ve 
Baymak ile 
bu çizgimizi 
daha da ileriye 
taşıyacağız.

53 yaşındaki Şahin 
Ticaret Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Abdullah Şahin, 

bu sene Baymak’ı 
bölgede daha da 
kuvvetlendirmeye 
odaklanacaklarını 

söylüyor.
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n İnşaat alanında başka 
markalarla çalışıyorsunuz ve 
bu alanda oldukça başarılısınız. 
Baymak ile çalışmaya ne zaman ve 
nasıl karar verdiniz? 

Yanılmıyorsam 2015 sonunda 
Baymak yetkilileri bizimle irtibata 
geçti. Baymak’ın bölgede bayi 
arayışında olduğunu, iş birliği 
yapıp yapmayacağımızı sordular. 
Bundan üç yıl kadar önce aynı 
teklif iletilmişti. Baymak’ın o 
dönemki yapısını, bizim ticari 
usullerimize uygun görmediğimiz 
için sonuçlandıramamıştık. 

n Bugün kararınızı değiştiren 
ne oldu?

Öncelikle yönetim değişikliği 
bizi etkiledi. Bir de bakış açısı ve 
bölgeye verilen önem. Bayinin 
üzerinden geçinmek yerine iş 
birliği içinde olmak, çözüm ortağı 
olmak kısacası… Ayrıca bu işin üst 
düzeyde değerlendirilip ziyaret 
edilmemiz neticesinde geçmişle 
bugün arasındaki farkı gördük. İki 
dengeli talebin ortada buluşması 
oldu. 

Bölgemizde Baymak’ın ürün 
gamı nedeniyle markanın içindeki 
farklı ürünleri satan Ankara 
menşeili iki ana bayi şubeler 
üzerinden hizmet veriyor. Ama 
Baymak’ın bu bölgede pazarlamada 
bir eksiği vardı, istediği 
performansı alamıyordu. Yanlış 

anlaşılmasın, o iki firma da bugüne 
kadar ellerinden geleni yapmışlar, 
Baymak’ı bölgede ayakta tutmuşlar. 
Ama uzaktan yönetmekle yerli 
olmak farklı…  Baymak için de 
biz önemli bir yapılanmaydık ve 
nihayet buluştuk. Proje ağırlıklı iş 
yapan bir firmayız. Boru ve diğer 
ürünlerimizle inşaat projelerine 
temelden giriyoruz. Şimdi Baymak 
ile finali de yapabileceğiz.  

n Henüz çok kısa bir zaman 
oldu ama Baymak’ın yeni yüzüyle 
karşılaşan tüketicinin tepkisi 
nasıl?

Baymak’ın bu bölgedeki algısı 
pahalı. Şöyle bir algı vardır: Ucuz 
ürün çok satılır. Ancak bugün 
Mercedes markası gibi bir örnek 
var. Aslında Baymak ürünlerinin 
kalitesi, verimlilikten kaynaklanan 
maliyet düşüklüğü anlatılsa bu 
durum çok kolay aşılabilir. Biz 
de bu noktada devreye giriyoruz 
zaten. Bu fiyat farkını üç ay sonra 
amorti edebileceğini anlatıyoruz. 
Ve cihaz bozulduğunda muhatap 
bulabileceğini anlatıyoruz. İstikrar 
ve güvenin yanında tüketiciye 
de doğru yönlendirince etkili 
oluyorsunuz.  Şimdiden bu farkı 
yarattığımızı düşünüyorum 
ve zaten sonuçlarını da almayı 
başardık. 

n Bu sonuçlar nedir ve 
yılsonunda nasıl bir tablo görmeyi 
hedefliyorsunuz? 

Yıllık hedefimizin ilk üç ayda üçte 
birini gerçekleştirdik. Bu yıl için 
ciroda hedeflerimizi aşacağımızı, 
hatta iki katına çıkacağımızı 
öngörüyoruz. Tabii piyasa şartları 
ilerleyen günlerde ne gösterir 
bilemiyoruz. Şu an 60 kişilik 
ekibimizle planladığımız hedefleri 
bu yıl için aşmayı planlıyoruz.

Öte yandan geçen yıl 
markalarımıza Adel ve Faf Vana’yı 
ekledik. Fitsa da dahil bu üç 
markayı oturtmayı düşünüyoruz. 
Bu yıl Baymak da geldi. Dolayısıyla 
önümüzdeki beş yıl içinde bu 
markaları bizimle özdeşleştirmeye 

BAYİLERİMİZ / Şahin Ticaret

ANAHTAR 
KOLEKTİF 
ÇALIŞMAK

Aynı zamanda Karadeniz 
Tesisat İnşaat Malzemeleri 
Derneği’nin (KARTİMDER) 
Başkanı olan Abdullah Şahin, 
bu yapılanma için şunları 
söylüyor: “Burada kolektif 
çalışmanın çok zor olduğunu 
gördüğümüz için şu anda 
yaklaşık 40 kişilik üyemizi 
biraraya getirdik. Öncelikli 
hedefimiz TİMFED’e bağlı 
üyelerimizle ortak hareket 
etmek, ortak kararlar 
almak değil. Öncelikle 
birbirimizi dinleme yoluna 
gittik. Toplantılarda dertler 
ve öneriler konuşuluyor. 
Türkiye’de inşaat alanındaki 
gelişmeleri duyuruyoruz, 
tarladaki taşı otu temizliyoruz. 
Belki bizden sonraki kuşak, 
bu yapıdaki mahsulleri almaya 
başlayacaktır. Bugüne kadar 
hiç biraraya gelinememiş 
çünkü. Uzun soluklu sindire 
sindire ilerlemeyi düşünüyoruz.

odaklanacağız. Sonrasında yine tamamlayıcı 
olarak seramik olabilir genişlemeyi ve belki 
boya grubunda büyümeyi düşünebiliriz. 
Ancak şöyle önemli bir konu daha var. Biz 
sindire sindire ilerlediğimiz için doğru 
kararlar vermeyi planlıyoruz. Bu yıl için 
hedef Baymak’ı bölgede oturtmak…

n Şahin Ticaret’in değerleri nedir? 
Biz, en başından itibaren istedik ki her 

şey güven ve istikrar içinde olsun. Zaten 
etiketimizde budur ve marka değerimiz 
de burada saklı. Her sektörde olduğu 
gibi bizim sektörde de güven ve istikrar 
çok önemli. İnşaat sektöründe şirketin 
geçmişi olması lazım... Düşünün işte biz 
16 yıldır aynı sektörde aynı markalarla 
ilerliyoruz. İstikrarlı duruşumuz her zaman 
müşterimize güven sağladı. 

n Samsun ekonomisine bakarsak, kentte 
ve bölgede ağırlıklı olarak ekonomi neye 
dayanıyor? 

Bunun tek cevabı var: İnşaat. Zaten 
inşaat Türkiye’de yaklaşık 200 sektörü 
ayakta tutuyor ve Samsun’da da durum 
aynı. İnsanların yemek yeme ihtiyacından 
sonra barınma ihtiyacı geliyor. Dolayısıyla 
Samsun’da biraz bölgesel olarak batıya 
doğru yoğunlaşma var. Samsun’da daire 
fiyatlarına bakıldığında -Trabzon biraz 
daha pahalı olmasına rağmen- arazi 
bolluğuna rağmen gevşeme yok. Olacağını 
da düşünmüyorum. Zaten inşalar hep daha 
iyi bir konuma ulaşmak için ilerliyor. Bu 
çok da doğal bir akış. Sektörün kesintiye 
uğrayacağını düşünmüyorum. Bakın 
1984 yılından sonra inşaat sektörü çok 
hızlandı. Bu 10 yıl kadar sürdü. Ekonomi de 
canlandı. 2004’e kadar siyasi çalkantılardan 
etkiledi. Sonrasında iktidarın tek başına 
istikrarlı ilerlemesi inşaat sektörünü tekrar 
hızlandırdı. Şimdi biraz daha yavaşlamış 
gibi görünse de hala aynı düzeyde ilerliyor 
aslında. Bu A veya B partisiyle ilgili bir 
durumda değil. Toplum tek başına bir 
iktidarı gördüğü zaman biraz daha güven 
içinde oluyor ve yatırımlarını daha güven 
içinde yapıyor. 

n Isınma açısından bakarsak kombi 
talebi ne yönde? 

Samsun’a doğalgaz 2007’de geldi. 
Dolayısıyla şu anda bireysel talep azalmış 
durumda. Ama önümüzde kentsel dönüşüm 
ve yeni inşaat projeleri var. Biz zaten proje 

ağırlıklı bir firma olduğumuz için merkezi 
ısıtma ve kombi alanında önümüzde ciddi 
büyüme fırsatı olduğunu düşünüyorum. 

n Samsun’daki iş hayatından 
bahsedebilir misiniz? 

Karadeniz’in genel bir yapısı temelde, 
kolektif bir ekip çalışması burada yok. 
Çorum’da, Kayseri ve Konya gibi İç Anadolu 
illerinde iki kişi bir toplantı sonrasında 
ortaklık kararıyla masadan kalkabiliyor. Biz 
de ise böyle sonuçlanmıyor çoğu zaman. 
Bu çok yanlış çünkü gelişemiyoruz. Bugün 
hava, kara, demir ve deniz yollarını elinde 
bulunduran Türkiye’de üç kent var ve biri 
Samsun. Yine iki büyük ova Samsun’da 
mevcut. Ancak marka değeri yüksek bir 
tesisimiz yok. Oysa dünyaya pazarladığımız 
bir markanın burada üretim tesisi olması 
lazım. Biz çok geç kaldık. Altındaki neden ise 
az önce anlattığım kolektif çalışmak. Böyle 
olsaydı zaten Samsun, İstanbul’dan sonra 
ekonomisi en büyük kent olurdu. 

n Samsun’da nihai tüketici davranışı 
satış öncesi veya sonrasında nasıl?

Samsun’da maliyeti uygun olan ürünlere 
yöneliyor insanlar. Tabii bu algı yanlış. Şöyle 
bir söz vardır: ‘Ucuz alacak kadar, zengin 
değilim.’ Aslında ucuzun altında kalitesizlik 
yatıyor. Kaliteli, marka değeri olan ürünlerin 
fiyatlarında rekabet etmek lazım. Ancak 
insanımız bunun yerine fiyatı uygun olanı 
tercih ediyor. Halbuki ona maliyeti daha 
yüksek olacak. Bu, küçük esnafın yanlış 
yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Bizim 
kalitemizi de baltalıyor. Marka değeri 
yüksek firmalar zorlanıyor.

Önümüzde 
kentsel 
dönüşüm ve 
yeni inşaat 
projeleri var. 
Biz zaten 
proje ağırlıklı 
bir firma 
olduğumuz 
için merkezi 
ısıtma ve 
kombi alanında 
önümüzde 
ciddi büyüme 
fırsatı olduğunu 
düşünüyorum.
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GEZİ / Samsun

Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı 
Samsun, sizi 100 yıl öncesinin o ateşten 
günlerinin ruhunu hissettirecek. Muhteşem 
mutfağı ve doğal güzellikleri de cabası…

SAMSUN
Güneş’in Doğduğu Kent

ustafa Kemal Selanik’te; Atatürk 
Samsun’da doğdu. Doğum gününü 
de 19 Mayıs olarak ilan etti. 1936 
yılında İngiltere Büyükelçiliği’nin 
Kral VIII Edward’ın tebrik 
amacıyla bilgi edinmek için 
Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı 
başvuru üzerine verilen resmi 
yanıtta Atatürk’ün doğum tarihi 
19 Mayıs 1881 olarak bildiriliyor. 
Milli Mücadele tarihine katkısıyla 
Samsun halkı ne kadar övünse 
azdır. Bu sayımızdaki durağımız 
bayimiz Şahin Ticaret vesilesiyle 
Samsun. Yeşil ile mavinin 

buluştuğu sahilleri, kışın ayrı yazın 
ayrı güzellikteki yayları, gölleri 
ve şifa dağıtan kaplıcalarıyla 
yaratanın cömertliğini iliklerinize 
kadar hissedeceğiniz bir kent 
burası. 

Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın 
suyunu akıttığı, binlerce yıllık 
medeniyet tarihine sahip bu kent 
gerek eski çağlara tanıklık etmesi 
gerek takın tarihteki önemiyle 
tarihi ve turistik mekanların adeta 
merkezi konumunda. Amazonların, 
Hititlerin ve Romalıların 
izlerini taşıyan kent bağımsızlık 

M

“Ben Samsun’u ve Samsun halkını 
gördüğüm zaman, memlekete ve millete 
ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine 

getirilebileceğine dair bir defa daha 
kuvvetle inanmıştım.” 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

mücadelesinin de başladığı yer olması nedeniyle derin 
bir gizem barındırır. Mater Doloraso Katolik Kilisesi, 
Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Tekkeköy Mağaraları, 
Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Müzesi, 
Amazon Müzesi mutlaka uğranması gereken yerler 
olarak öne çıkıyor. 

6 BİN YILLIK TARİH 
Tarihsel mirasa sahip özelliğiyle İlkadım ilçesi, 

Samsun’daki en eski tarihi ve kültürel birçok eseri 
bünyesinde bulunduruyor. Tarih öncesi dönemlerden kalma 
eserlerin de sergilendiği Etnografya Müzesi, Samsun’un 6 bin 
yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Gazi Müzesi ise Atatürk 
Müzesi’nden getirilen Ulu Önder Atatürk’e ait eşyalarla 
zengin bir koleksiyona sahip. Uluslararası yabancılar pazarı, 

Mecidiye ve Çiftlik caddeleri alışveriş yapmak isteyenlerin 
mutlaka uğramaları gereken yerlerden bazıları.       

NE YENİR? 
Pidesi, tiri, menemeni ve hamsisi ile benzersiz bir lezzet 

mozaiğine sahiptir Samsun. Kentin beslenme biçiminde 
mısır lahana ve kuru fasulye ağırlık kazanır. Etli, pirinçli 
ve hamurlu yiyecekler yaygındır. Kaz, tavuk ve ördek gibi 
kümes hayvanları geleneksel beslenmede önemli bir yer 
tutar. Lorgon, Kırçan, Kaldırayak, Madımak ve Nünük gibi 
bitkilerden kavurma ya da çorba yapılır. Yöreye ait yemekler 
arasında Tir (Kaz Yufkası), Yer Pancarı (Yazı Pancarı), Mısır 
Çorbası, Yoğurtlu Çorba, Mercimekli Bulgur Pilavı, Keşkek, 
Karalahana Çorbası, Hamsili Ekmek, Hamsili Pilav (İli Pilav) ve 
Kocakarı Gerdanı (Burma) sayılabilir.

Müze olarak kullanılmaya devam eden Bandırma Vapuru 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

Samsun Pidesi ve Tirit (Kaz Yufkası) ile benzersiz bir lezzet 
mozaiğine sahiptir Samsun.

Amazon Köyü gezilecek yerler arasında kentin antik geçmişini 
anlatacak konumdadır. Akdağ’da bulunan kayak merkezi kış turizmi için 

gelen ziyaretçiler için mükemmel denilecek derecede bir piste sahip.  

YAPMADAN DÖNME 
Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ve Amisos 

Hazineleri’ni görmeden, Ladik Hamamayağı Kaplıcaları’na 
gitmeden, Onur Anıtı’nı -19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışını 
sembolize eden bronz heykeli görmeden, Kurupelit 

mevkindeki lokantalarda Samsun pidesi ile turşu kavurması 
yemeden, Kaymaklı Bafra Lokumu’nu tatmadan, Ladik 

Gölü’nde bulunan tahta ve turna balığını yemeden sakın 
dönmeyin. 
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HABER / Ragga Oktay 

ŞİMDİ  
ISINMAYA BAŞLADIK

Farklı, sıcakkanlı, yenilikçi ve hem Hollandalı hem Türk… Ragga Oktay ve Baymak 
ortaklığının mayası çok iyi tutmuş görünüyor. Baymak’ın son TV reklamlarında 

oynayan Oktay “İkimiz de herkese sıcak davranmaya ve insanları ısıtmaya 
çalışıyoruz. Umarım bundan sonra da insanları birlikte daha çok ısıtırız” diyor.

Baymak Ailesi, onunla ilk olarak idee 
kombi alanlara yönelik düzenlenen 
“Amsterdam Seyahati ve Hollanda-
Türkiye maç bileti” kampanyasıyla 
tanıştı. Aslında hep göz önündeydi 
ama hiç bu kadar yakınımıza 
da gelmemişti. Hem Türk hem 
Hollandalıydı, aynı Baymak gibi… 
Güleryüzlü, sıcakkanlıydı, aynı bizim 
gibi… Müziğinde ve sanatında hep 
yeniliklerin, geleceğin peşindeydi, 
aynı Baymak gibi… Bu kadar ortak 
nokta varken biraraya gelmek de 
kaçınılmazdı. Dolayısıyla seyahatin 
Hollanda’ya olması ve ortada da 
Hollanda maçı olunca Baymak’ın 
marka yüzü olarak Ragga Oktay en 
doğru isimdi. Öte yandan Baymak, 
tarihinde ilk kez marka yüzü olarak bir 
“celebrity” kullanacaktı. 

Doğru kimya, kampanyanın çok 
başarılı olmasını sağladı. Kampanya 
süresince birçok mecrada tanıtım 
yapan Baymak, özellikle Raga Oktay’ın 
özel olarak hazırladığı radyo spot’u ve 
jingle’ı ile en çok dinlenen radyolarda 
yer aldı. Ragga Oktay ile hazırlanan 
basın ilanları ise Türkiye çapında tirajı 
en yüksek gazetelerde yer aldı. 

Son olarak TV8’de yayımlanan 
İsveç, Slovakya ve Avusturya 
maçlarında Baymak sempatik şarkıcı 
Raga Oktay’ın yer aldığı reklamlarla 
maç keyfine ortak oldu. 

Ragga Oktay, Baymak’ın 
reklamlarında yer alması için teklif 
geldiğinde çok mutlu olduğunu 
söylüyor. “Baymak, benim gibi hem 

Türk hem Hollandalı ve yeni fikirlere 
açık bir marka” diyor. “Baymak ile 
bağdaştırdığınız yönünüz var mı?” 
sorusuna ise “Baymak da sıcak ben de. 
İkimiz de herkese sıcak davranıyoruz 
ve insanları ısıtmaya çalışıyoruz. 
Umarım bundan sonra da insanları 
birlikte daha çok ısıtırız” yanıtını 
veriyor. 

Son çıkardığı ve Yıldız Tilbe ile 
düet yaptığınız “Gitme Kal” şarkısı, 
Youtube’da 100 milyondan fazla 
izlenen Ragga Oktay, müzik ve 
sanat alanındaki çalışmalarını, yeni 
projelerini Baymaklife okurları için 
anlattı. 

n Sizinle ilgili en çok merak 
edilen şeylerden biri lakabınız. 
“Ragga” nereden geliyor, 
yakınlarınız size bu şekilde hitap 
eder mi?

Zaten bu lakabı yakınlarım taktı. 
Sokaklarda herkesin bir lakabı olurdu. 
Yaptığım müzik de ragga’ya çok yakın 
olduğu için siyahi arkadaşlarım bana 
bu lakabı uygun gördü.

n Ragga’nın felsefesi nedir?
Feslefesi, barış, aşk ve eşitliktir ve 

Bob Marley sayesinde tüm dünyaya 
yayılmıştır. 

n Kişiliğiniz, tarzınız ve 
şarkılarınızla hep fark yarattınız 
ve dikkat çektiniz. Bu bilinçli bir 
strateji miydi?

Bu işe meşhur olmak için 
başlamadım. Çünkü meşhur olmak 
benim için birşey ifade etmiyor. Ama 
insanlarda iz bırakmak, onlara farklı 

şeyler sunabilmek, sunduğun 
şeylerin taklitlerinin yapıldığını 
görmek beni inanılmaz şekilde 
mutlu ediyor. Küçüklüğümden 
beri bunu fark ettim ve herkesin 
dünyaya bir geliş sebebi olduğunu, 
Allah’ın beni de bunun için 
yarattığını düşünüyorum.

Türkiye’de de yeni bir tarzla 
işler yaparak başka insanlara da 
örnek olduğumu ve onlara yol 
açtığımı fark ettim. Çünkü ne iş 
yapıyorsam yapayım felsefem 
şudur: “Yaptığımız iş sadece 
Türkiye’de değil dünyada da 
dinlensin veya izlenilsin.”

n Türkiye’ de farklı olmak 
zor mu? Tarzınızdan dolayı hiç 
eleştirildiniz mi?

Hem eleştirildim hem de 
önüme duvarlar örüldü. “Bu tarzla 
hiçbir yere varamazsın” dediler. 
Piyasa müziği yapmam gerektiğini 
söylediler. Ama bunların hepsini 
çok normal karşıladım. Çünkü 
insanlar görmediği ve duymadığı 
şeyleri çok iyi anlayamaz. İlk 
albümüm 1996’da çıktığında, 
piyasada sadece pop-fantazi 
ve arabesk müzik vardı. Ama 
sağolsun yapımcım bana 
o kadar güvendi ki ilk 
albümle gayet iyi bir 
başarı yakaladık. Satıştan 
ziyade ülke çapında ilk 
başta esprili karşılandı 
ve inanılmaz taklit edildi. 

İkinci albümüm de “Çikolata Kız” 
şarkısı ile bir milyondan fazla 
albüm satışını yakaladık. Böylece 
farklı tarzlarla da çok sayıda 
insanın gönlüne girilebileceğini 
gösterdik. Daha sonrasında yer 
aldığım GSM reklamında tarzımla 
Türkiye çapında köylere kadar 
ulaşıp taklit edilmeye başlandım. 
Gençliğimin çoğunu bildiğim tarzı 
yapmaya ısrar ederek geçirdim. 
Bu ısrarım sayesinde şu anda 
popüler olan ve değişik tarzda 
müzik yapan insanlara da yol 
açtığıma inanıyorum. Yeri geldi 
çok iyi para getiren iş teklifleri 
oldu ama bana uymadığı için 
reddettim. Çünkü dediğim gibi 
her şey meşhur olmak ya da para 
kazanmak değil. Benim için en 
büyük ödül insanların gönüllerine 
güzel ve iz bırakabilecek bir 
şekilde girebilmek.

n Peki siz Baymak’ı nasıl 
tanımlarsınız? Markaların da 
kişilikleri olduğunu düşünürsek 
marka ile bağdaştırdığınız 
yönleriniz var mı?

Baymak da sıcak 
ben de çok sıcak bir 

kişilik olduğumu 
söyleyebilirim. 

İkimiz de 
herkese 

sıcak 

davranmaya ve insanları ısıtmaya 
çalışıyoruz. Umarım bundan sonra 
da insanları birlikte çok daha çok 
ısıtırız. 

n Baymak için yazdığınız 
“Biz Size Hep Sıcak Davrandık” 
jingle’ı çok sevildi. Jingle’ın çıkış 
hikayesini paylaşır mısınız?

Hiç düşünmeme gerek kalmadı. 
Çünkü “Baymak insanlara sıcak 
davranıyor ve ısıtıyor” deyince 
kelimeler melodiye dönüşüverdi. 
Bunu tam olarak izah etmek çok 
zor...

YOUTUBE’DA 100 
MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Müziğe yeteneğini ise kendi 

kendine keşfetmiş. Birileri 
“müziğe yeteneklisin” diye elinden 
tutmamış. “Şarkı yapabildiğimi 
fark edince üretmeye devam 
ettim” diyor. Bugüne kadar yedi 
albüm çıkaran Ragga Oktay, 
“Yok Böyle Dans” programında 
da yarıştı. Ayrıca dört film ve 
iki dizide oyuncu olarak yer 
aldı. Hatta 2013’te öyküsünü de 
yazdığı, “MC DANDİK” filmini 
Cem Yaz ile birlikte yönetti ve iki 
ayrı karakterle başrol oynadı. En 
son çıkardığı ve Yıldız Tilbe ile 
düet yaptığı “Gitme Kal” şarkısı, 
sadece Youtube’da 100 milyondan 
fazla izlendi. Hatta Funda Arar bu 
şarkıyı son albümünde okudu. 

Ragga Oktay 
Galatasaray’ı 
tutuyor ama 

abartılı bir fanatik 
olmadığını 
söylüyor. 
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YOLCULUK
Güneş enerjisi yatırımları son bir senede yüzde 519 büyürken 100 bin çatı projesi gibi 

devlet destekli yeni projeler ile hibeler artıyor. 2015’te pazara güçlü bir finansman modeli 
ve yüksek verimlilikte çözümlerle giren Baymak, geçen bir yılda Türkiye’nin en büyük 

kurulumunu gerçekleştirirken ve 2017’deki Pazar liderliği hedefine emin adımlarla koşuyor.

undan tam bir sene önce yani 
Baymaklife’ın beşinci sayısında, 
Baymak’ın güneş enerjisi alanındaki 
stratejisine yer verdiğimiz özel bir 
dosya haber hazırlamıştık. O dönem 
henüz lisanslar yeni dağıtılmaktaydı; 
devlet fiyat politikasını belirlemiş ve 
oyunu başlatmak için düğmeye basmıştı. 
Baymak ise geleceğin iş alanlarından biri 
olarak gördüğü güneş enerjisi alanında 
piyasada olmayan bir modeli ve bunu 
destekleyen güçlü finansman ayağıyla, 
stratejisini oluşturmuş ve hedefini de 
“2017’de güneşin en büyük oyuncusu 
olmak” şeklinde belirlemişti. Peki bu bir 
senede Baymak neler yaptı ve güneş 
enerjisinde neler yaşandı? 

Geçen bir senenin muhasebesine 
Türkiye’deki gelişmelerle başlamakta 
fayda var. Türkiye, Almanya’dan yüzde 
60 daha fazla güneş ışınımına ve günde 
7,5 saat güneşlenme süresine sahip 
olmasına rağmen 2015’i, Almanya’nın 
kurulu gücünün ancak binde 6’sına 
erişen güçte tamamladı. Dünyada 
güneşten elektrik üretiminde kurulu 
güç, bu yıl gerçekleşen en az 51 bin MW 
yeni kurulumla 228 bin MW’yi aşarken 
Türkiye’de 249MW’ye ancak ulaşıldı. 

Ancak bu karamsar tabloya rağmen 
son bir senedeki gelişmeler oldukça 
umut vericiydi. 2014’te 40 MW ile 
Türkiye’nin kurulu gücünün 10 binde 
6’sına ancak ulaşan  güneş enerjisi, 

Güneş’e

HABER / Güneş Enerjisi

2015’te yüzde 519 büyümeyle 249 
MW’a çıktı arttı. Bu hızlı büyüme 
toplam kurulu güç içinde güneş 
enerjisinin oranını da binde 3,4’e 
taşıdı. Toplam kurulu güç içinde güneş 
enerjisi çok küçük bir oranı teşkil etse 
de, işletmeye alınan toplam bin 481 
adet enerji santrali içinde 362 adet 
santralle güneş enerjisi yüzde 24,4 pay 
aldı. Güneş enerjisinde geçen seneye 
göre işletmeye alınan enerji santrali 
sayısında büyüme ise yüzde 223 
olarak gerçekleşti. Büyümenin tamamı 
lisanssız güneş enerjisi yatırımlarıyla 
sağlandı. 2015 sonu itibarıyla toplam 2 
bin 345 MW gücünde 2 bin 750 adet 
lisanssız güneş enerjisi santral projesi 
onaylanırken 249 MW gücünde 
362 lisanssız güneş enerjisi santrali 
projesi kurularak işletmeye alındı. 
Böylece Türkiye güneş enerjisinden ısı 
üretilmesinde 11 bin MW ile dünyada 
dördüncü, Avrupa’da ise Almanya’nın 
ardından ikinci sıraya yerleşti ve yıllık 
yeni kurulum kapasitesi açısından ise 
Çin’in ardından dünyada ikinci sırada 
yer aldı.

100 BİN ÇATI PROJESİ
Bu dönemde güneş enerjisine 

ivme kazandıracak gündemdeki 
projeler de bir bir hızlanmaya başladı. 
Bunlardan en önemlisi Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) öncülüğünde ve 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
eşgüdümünde başlatılan “100 bin çatı” 
projesi oldu. Türkiye’de yaklaşık 8 
milyon GES kurulumuna uygun konut 
ve ticari çatı ile yaklaşık 85 milyon 
metrekare sanayi çatısı bulunuyor. 
GÜNDER’in amacı bu çatıları güneş 
enerjisi üretimi için kullanabilmek 
ve bu hedef doğrultusunda dernek 
çatı kurumları için yasal mevzuatın 
düzenlenerek finansman modellerinin 
oluşturulmasına odaklanmış duruma 
geldi. 

Diğer taraftan Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK), IPARD destek programının 
ikinci ayağı kapsamında 42 kent ve o 
kentlerde nüfusu 10 binin altındaki 
belediyelere yüzde 100 hibeyle GES 
tesisi kurulması hedefleniyor. Üst 
kurulum limitinin 1 MW olduğu destek 
kapsamında isteyen belediyeler 50 
kW’lik 20 farklı tesis kurabilecek. Öte 
yandan yine TKDK “Köyde Yeşil Tarım” 
projesi kapsamında tarımcılık ve 
hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin güneş 
enerjisi yatırımlarına da destek veriyor. 
Örneğin proje kapsamında Çankırı 
ve Eldivan’da güneş enerjili meyve 
kurutma tesisi kurulup salça ve reçel 
üretimi yapılacak. 

Özetle gelişen sanayi ve artan 
yetkinlikler, lisanssız güneş enerjisi 
yatırımlarında devam eden olumlu 
gelişmeler ve 2015’te tamamlanan 
600 MW’lık lisanslı güneş enerjisi 
yatırımlarının ön lisanslama süreci, 
YEGM’nin eşgüdümünde 100 bin 
çatı projesi ve IPARD-2 Programı 
kapsamında güneş enerjisinin hibe ve 
desteği ile güneş enerjisinin geleceğine 
yönelik umutları artırıyor. Sadece 
Ocak 2016’da işletmeye alınan 47 
lisanssız güneş enerjisi santrali ile 41,2 
MW yeni kurulan güç de bu gelişimi 
destekliyor. 2016’da düşük gelişim 
senaryosunda 600 MW, orta gelişim 
senaryosunda 800 MW ve yüksek 
gelişim senaryosunda ise 1.000 MW 
kurulu güce ulaşılacağı hesaplanıyor. 

BAYMAK’TAN 
FİNANSMAN DESTEĞİ 
Baymak da güneş yatırımlarının 

ivme kazandığı bu döneme, çok güçlü 
bir şekilde ve farklı bir stratejiyle 
girdi. Öncelik Baymak 1 MW altı 
lisanssız pazarı hedefliyor. Ancak asıl 
hedef pazar; villalar, oteller, alışveriş 

Elegant  
Bir Çözüm

Baymak, güneş enerjisi 
alanında kullanıcılara “Aqua 
Elegant Termosifonik Güneş 
Enerji Sistemi” ile sorunsuz bir 
çözüm sunuyor. Su kesintisi 
olmayan bölgeler için çok 
kullanışlı bir çözüm olan Aqua 
Elegant, güneş enerjisini 
kullanarak sıcak su elde 
edilmesine imkan tanıyan bir 
sistem. Selektif yüzeyli uzun 
ömürlü güneş kolektörlerinin 
kurulumuyla hayata geçirilen 
sistemde soğuk su direk olarak 
depoya giriyor (ikinci bir depoya 
ihtiyaç yok). Giren su, deponun 
içinde dolaşan dayanıklılığı 
artırılmış ve uzun ömürlü olması 
için güçlendirilmiş paslanmaz 
çelik borunun içinden akarken 
ısınıyor ve kullanım suyu olarak 
armatürlere gönderiliyor. 
Aqua Elegant’ın şebeke 
basıncıyla çalışması sayesinde, 
diğer sistemlere göre daha 
uzun ömürlü ve sabit tazyikle 
çalışabiliyor. 

Baymak’ın selektif yüzey 
güneş kolektörü, lazer kaynak 
teknolojisiyle üretiliyor. Kaynak 
teknolojisi, güneş enerjisinden 
maksimum faydayı sağlayan 
absorber yüzey ve kullanılan solar 
ürün ekipmanlarının avantajıyla 
az sayıda güneş kolektörü 
kullanılarak daha fazla sıcak su 
üretimi sağlanabiliyor. 

Panellerde kullanılan “sandy 
desenli” solar camlar ise gelen 
güneş ışınlarının yansımasını 
minimize ediyor ve maksimum 
düzeyde kolektör içine girmesini 
sağlıyor. Bu da verimi artırıyor.
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Sistem nasıl  
çalışıyor?
Baymak’ın fotovoltaik sistemi iki – üç 
günde kurulabilen ve birkaç temel 
parçadan oluşan bir yapıya sahip. 
Baymaklife olarak bir ev üzerinden bu 
teknolojinin detaylarını inceledik.

GÜCÜ:
Üzerine güneş 
ışını düşen 
hücreler 
elektrik 
üretmeye 
başlıyor. 
Lehim kanalları 
sayesinde, 
tek bir panel 
yaklaşık olarak 
250 -260 watt 
üretiyor. Bir 
evin ihtiyacı için 
bu panellerden 
10 tane 
gerekiyor.

INVENTÖR:
Bu paneller doğru 
akım üretir. Oysa 
elektrik şebekesi 
alternatif akımdır. 

Dolayısıyla panellerin 
şebekeye bağlaması 
için invertör (çevirici) 

denilen bir cihaz 
kullanılır.

DİĞER EKİPMANLAR:
Baymak bu sistemi bir paket 
olarak sunuyor. Paketin içinde 
kurulum için gerekli her şey 
bulunuyor. 

KURULUM:
Kurulumu çok zor değil. Projeye göre iki ila yedi gün sürüyor.

DAYANIKLILIK:
Paneller yağmur 
ve kardan 
etkileniyor, güneş 
ışığı olduğu sürece 
çalışıyor. Üzeri 
karla kaplansa 
da güneş ışığını 
gördüğü anda 
karı eritiyor 
ve çalışmaya 
devam ediyor. 
Yani üzerine 
100 birimlik ışın 
düşüyorsa ve 15 
birimlik elektrik 
çıkıyorsa kalan 
85 birim ısıya 
dönüşüyor.

GÜNEŞ 
PANELLERİ:
Güneş 
hücrelerinden 
oluşuyor ve 
silisyum tabanlı 
bir malzemeden 
üretiliyor. Ardından 
vakumlanıyor ve 
korunaklı hale 
getiriliyor. Sonra 
bu malzeme camın 
üzerine yatırılıyor 
Etrafına çerçeve ve 
arkasına birleştirici 
takıldıktan sonra 
hazır hale geliyor.

1
2

3

5

6

4

merkezleri ve KOBİ’ler… Bu amaçla 3 ila 50 
kW arasında dokuz farklı paket oluşturuldu 
ve kurulum yapacak bayilerin müşterilerine 
çok kolaylıkla teklif verebileceği bir yazılım 
altyapısı oluşturuldu. Bu modeli desteklemek 
üzere de bir finansman modeli geliştirildi. 
Baymak Şekerbank işbirliğiyle çıkardığı 
“EKO Kredi” ürünüyle 60 aya varan vade ve 
piyasanın altındaki faiz oranlarıyla finansman 
desteği sağlıyor. Biraz daha detaylandırmak 
gerekirse… 30 kW’lik bir sistem örneğin 40 
bin dolara mal oluyorsa Baymak müşterileri 
bunu peşin olarak vermeyecek, bunun yerine 
uzun vadeli uygun ödeme koşullarından 
yararlanacaklar. Bu operasyonel bir kiralama 
modeli. Yatırımcı elektrik parasını normalde 
dağıtım şirketine öderken şimdi bankaya 
ödeyecek. Altı - sekiz yıl sonrasında sistem 
kendini amorti ediyor ve kullanıcı sonrasında 
ya hiç elektrik faturası ödemiyor ya da belli 
aylarda düşük ödemeler yapıyor. 

HEDEFTE 260 BELEDİYE VAR
Baymak son bir senede güneş enerjisi 

konusunda bayilerine yoğun eğitimler 
verdi. Sahada bilgilendirici ve bilinçlendirici 
çalışmalara gerçekleştirildi. Örneğin hibeler 
kapsamında Baymak, bayileri aracılığıyla 
bölgelerinde bu hibelerden destek almak 
isteyen kişilerle iletişime geçip süreçler 
ve prosedürler hakkında bilgilendirme 
yaptı ve yapmaya devam ediyor. Baymak 
CEO’su Ender Çolak, “Tarım Bakanlığı AB 
kaynaklı fondan nüfusu 10 binden az olan 
belediyelere destek sağlıyor. 1 MW’ye 
kadar kurulum yaparlarsa bunun tamamı 
AB fonlarından karşılanıyor. Bu kapsamda 
260 belediye var. Biz birçok belediyeye 
eğitim verdik. 2016’da hedefimiz bu belediye 
kurulumlarını yapmak. Bu yıl hedefimiz 260 
belediyeden en az 50-60 tanesini hayata 
geçirebilmek” dedi. 

Bu çalışmaların bir sonucu olarak irili 
ufaklı birçok projeye imza atan Baymak 
aynı zamanda Kıbrıs’ta Türkiye’nin tek 
kalemde en büyük çatı üzerine güneş paneli 
kurulumu işini üstlendi. 

Şu anda asıl talep orta büyüklükteki 
işletmelerden geliyor -otel, AVM ve 
Baymak’ın bayileri gibi KOBİ’ler…  Ama 
beklentiler bu işin ilerde kesinlikle çatılara 
döneceği yönünde. GÜNDER’in “100 bin 
çatı” projesi bu yönde atılmış önemli bir 
adım. Benzer bir projeyi hayata geçiren 
Almanya’daki firmalar çatı kurulumuna 
odaklarak firmalar çok hızlı büyüdü ve 
sektörün en önemli oyuncuları haline geldi. 
Baymak da öyle ve 2017 sonrasında çok 

Baymak_20,5x27,5_ilan.pdf   1   25/04/16   13:34
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GEZELİM GÖRELİM

YAZA 
HAZIRLIK

Gençleşmek Için
LifeCo / Bodrum

Bu sene de Ramazan tatili ikiye bölüyor. Ramazan öncesi ufak bir mola 
vermek isteyenlerin hem deniz ve güneşin tadını çıkarabilecekleri hem detoks 

yapabilecekleri hem de midelerini şenlendirebilecekleri 10 adres…

Her ne kadar eğlencenin 
merkezi Türkbükü’nde bulunsa 
da LifeCo Bodrum tatil öncesi 
kendinizi yenilemeniz için 
tasarlanmış bir merkez. Bodrum’un 
doğası ve temiz havasının yanı 
sıra LifeCo’nun palmiyelerle 
çevrili dingin ortamı da detoks 
için ideal. Öncelikle sadece sıvı 
veya çiğ yiyeceklerden oluşan 
programlardan kendinize uygun 

olanı seçmeniz gerekiyor. Merkez 
içinde her nerede olursanız olun 
programınızdaki menü dakika 
şaşmadan ayağınıza kadar servis 
ediliyor.

Dışarı çıkmak isterseniz 
de paketlenip veriliyor. Bali 
masajında ozon saunasına, hamam 
uygulamasından cilt bakımına 
kadar aklınıza gelebilecek pek çok 
şımartıcı detay sayesinde ise açlık 

hissetmeden sağlıklı bir şekilde 
kilo verebiliyorsunuz. Sabahları 
yürüyüş ve yoga, meditasyon 
seansları, sağlıklı beslenmeyle 
ilgili konuşmalar ve filmler 
eşliğinde yeme alışkanlıklarınızı 
kökten değiştirmek için iyi bir 
başlangıç. Naomi Campbell ve 
Kate Moss’un detoks için yılda 
birkaç kez burayı tercih ettiğini de 
belirtelim.

Özel Bir Yer

Kaçamak Hayallerin Sığınağı

Islamlar / Antalya

Avşa Adası / Balıkesir Selimiye / Muğla

Kaş’a 37 kilometre uzaklıktaki 
ve deniz seviyesinden 400 
metre yukarıdaki İslamlar, göz 
alabildiğine uzanan zeytinlik ve 
çamlıklarıyla, bağların arasından 
akan çağlayanlarıyla meşhur bir 
köy. Aşağıda ise boylu boyunca 
Patara kumsalı uzanıyor. Yol 
üzerinde 300 yıllık değirmenler, 
eski kaya mezarları ve lahitlere 

rastlamak mümkün. İslamlar’ın 
alametifarikası ise ormanlarla 
çevrili, sakin rustik mimariye 
sahip lüks villaları. Jakuzisinden 
özel havuzuna kadar pek çok 
detayla bezenen villaları en 
az bir haftalığına kiralamanız 
gerekiyor. Burada tatil klişelerine 
rastlamanız imkansız. Kırsalda 
inzivaya çekilmiş gibi olsanız 

da kısa bir sürüşle Kalkan’ın 
merkezine ulaşabiliyorsunuz. 
Merkezdeki tarihi kahvesi, ununu 
taş değirmende kendi öğüten 
fırını, zeytinliklerde otlayan keçi 
sürüleriyle henüz el değmemiş 
köylerden biri.  Tas kebabı, fırında 
alabalık Arap aşı ve keşkek gibi 
bölgeye has lezzetleri denemeden 
dönmeyin.

Uzun bir tatile vaktiniz yoksa Avşa 
Adası’nda geçireceğiniz birkaç gün nefes 
alma ihtiyacınızı karşılayacaktır. Avşa’nın 
neredeyse hepsi kumsallarla kaplı ve 
Marmara’da olmasına rağmen bölgeden 
geçen su akıntıları sayesinde denizi son 
derece temiz. İrili ufaklı koylarından Çınar 
ve Altınkum en çok ilgi görenler. Doğu 
sahilindeki Yiğitler Köyü ise dingin bir tatil 
düşleyenler için ideal.  

Selimiye pek çok kişinin metropol hayatını 
terk edip yerleşmeyi hayal ettiği o küçük balıkçı 
kasabasının ta kendisi. Selimiye’nin genel konsepti 
denize sıfır, yan yana sıralanmış pansiyonlar. 
Deniz mahsullerinin her çeşidini ve Ege mezelerini 
denemek içinse Aurora, Sardunya ve ‘Halil’in yeri’ 
diye bilinen Deniz Restoran’a uğramadan dönmeyin. 
Salma Hayek, Kenan İmirzalıoğlu, Şener Şen, Olgun 
Şimşek ve Ebru Şallı yaz tatillerini Selimiye’de 
geçirmekten hoşlanan ünlüler arasında. 
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BAYİLERİMİZ / Kardelen İklimlendirme

Dünyanın Sonu

Tek Ülke Üç Mevsim Gurmelerin Cenneti

Dalyan / Muğla

Slovenya San Sebastian / Ispanya

Tripadvisor’ın Türkiye 
raporuna göre İstanbul ve 
Kapadokya’dan sonra en çok 
tıklanan destinasyon Dalyan; 
üstelik yine aynı sitenin kullanıcı 
oylarıyla da Avrupa’nın en iyi 
yedinci plajı seçildi. Dalyan 4,5 
kilometre boyunca uzanan ince 
taneli altın kumsalı İztuzu’yla 
meşhur. Kara tarafından gelen 

nehir kollarının denize ulaştığı 
delta tam bir doğa harikası: 
Bir tarafı tatlı diğer tarafı 
ise tuzlu su olan ender bir 
plaj. Elbette Dalyan, Caretta 
Caretta kaplumbağalarının 
da yumurtlamak için tercih 
ettiği bu plajla sınırlı değil. 
Sazlarla çevrili zümrüt yeşili 
kanallardan iç kısımlara doğru 

ilerlerken kayalara oyulmuş 
Likya mezarlarını göreceksiniz. 
Gün battığında ışıklandırılan bu 
kayalıklara nazır restoranlarda 
keyif yapabilirsiniz. Bölgenin 
meşhur mavi yengecinden 
yemeyi ve Kleopatra’nın dahi 
yıkandığı iddia edilen çamur 
banyosunu denemeyi ihmal 
etmeyin. 

Slovenya’da, Adriyatik kıyılarında sıcak 
Akdeniz rüzgarları eserken kuzeyde Alpler’in 
serinliği, iç bölgelerde ise karasal iklim hakim.  
Bu doğal koşullara bir de Roma İmparatorluğu, 
Habsburg Monarşisi ve Avusturya 
İmparatorluğu’nun kültürel izleri her adımda 
kendinizi başka bir ülkede hissetmenizi sağlıyor. 
Başkent Ljubljana’da Prag’ı, Piran’da Venedik’i, 
Bled’de ise Como Gölü’nün büyülü atmosferini 
yaşayabilirsiniz. 

Bask bölgesinin incisi San Sebastian 
gurmelerin merkezi kabul ediliyor ve 
metrekareye düşen Michelin yıldızlı restoran 
sayısıyla da dünyada birinci. Avrupa’da 
benzerlerine sık rastlanmayan ‘şehir plajları’ 
da cabası. Tarihi binaların, kiliselerin hemen 
yanından denize girebilmek veya güneşlenmek 
oldukça farklı bir his. Şehrin en büyük iki 
plajından La Concha tapas barları ve kafeleriyle, 
La Zurriola ise sörfçüleriyle meşhur. 

GEZELİM GÖRELİM

Kozmetik Turu

Ucuz Ibiza Termal Tur

Les Sources de Caudalie / Fransa

Hvar Adası / Hırvatistan Ischia Adası / Italya

Dünyanın her yerinde satılan ve 
pek çok spa’da kullanılan kozmetik 
markası Caudalie’nin doğduğu 
yerde, üstelik tarihi Smith Haut 
Lafitte Şatosu’nda geçireceğiniz 
bir tatil hem ruhunuzu hem 
de cildinizi besleyecek. Otelin 
imza uygulaması ‘fıçı banyosu’. 
Şarabın kimi zaman yıllarca 
içinde bekletildiği meşe fıçılardan 

yapılan küvetlere bol mineralli su, 
üzüm posası ve aromatik yağlar 
ekleniyor ve böylelikle kan dolaşımı 
hızlanıyor, toksinler atılıyor ve 
cilt sıkılaşıyor. Sonrasında ise 
ezilmiş Cabernet çekirdekleri, 
bal ve esmer şekerle karıştırılıp 
vücut peeling’i uygulanıyor. 
Suyundan çekirdeğine, sapından 
yaprağına her hücresinden 

faydalanılan mucizevi üzümün 
tüm marifetlerinden faydalanmak 
için canlandırıcı, gençleştirici, 
sıkılaştırıcı veya güçlendirici 
spa paketlerden birini tercih 
edebilirsiniz. Spa’nın ardından 
otelin 15 bin şişelik kavından 
seçeceğiniz şarap ve usta aşçıların 
ellerinden çıkan yöresel lezzetlerle 
keyfinize keyif katmak da cabası...

Adriyatik Denizi’ndeki Hvar, renkli gece 
kulüpleri ve sabaha dek süren partileriyle Dalmaçya 
kıyılarının Ibiza’sı kabul ediliyor. Keyif düşkünleri 
işe kasaba merkezindeki kafelerden birinde günün 
ilk kahvesini yudumlamakla başlayabilir. Esnaftan 
alacağınız bir kaç tüyoyla gizli koyları keşfedip 
denizin tadını çıkarmak da bir diğer opsiyon. 
Sonrasında ise organik zeytin, turunç likörü ve 
bolca deniz mahsulünün eksik olmadığı Hvar 
sofralarında akşam yemeğinin keyfini sürebilirsiniz. 

Çetin yamaçlara kurulu rengarenk evleri, her yeri 
saran begonvilleriyle tipik bir İtalyan kasabasından 
farksız görünse de dünyadaki en eski termal 
kaynaklar burada bulunuyor. Negombo Parkı ise 
etrafını çevreleyen sanat eseri misali bahçeleriyle 
de meşhur. Cleopatra filmini bölgedeki bir mağarada 
çeken Richard Burton ve Elizabeth Taylor aşkıyla 
adını duyuran adanın yemekleri ise başlı başına 
seyahat sebebi. Ischia mutfağında taze balıklar kadar, 
tepelerden yakalanan tavşan ve oğlak eti de bulunuyor. 
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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.

T
Bahar Yorgunluğu 
Deyip Geçmeyin

am, kış aylarının soğuk ve kasvetli günleri bitti, 
hasretle beklediğimiz güneşli günler geri geldi 
derken, o da ne? Şimdi de halsizlik baş göstermeye 
başladı. Baharın gelmesiyle birlikte sabahları 
yataktan kalkıp işe gitmek, vücudumuz için büyük 
bir yük haline geldi. Saat alarmları daha fazla 
ertelenir, “5 dakika daha”ların süresi uzar oldu. 
Malumunuz bahar yorgunluğu, bizi bu sene de 
yakaladı. Özellikle bahar mevsimine girdiğimiz şu 
günlerde pek çok kişide görülen; halsizlik, sürekli 
uyuma isteği, isteksizlik gibi belirtilerle kendini 
gösteren bir rahatsızlık hali bahar yorgunluğu 
olarak tanımlanıyor. Bahar yorgunluğu, hemen 
her bireyin mevsim dönüşlerinde hissedebildiği bir 
takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen genel 
bir isimdir. 

Bedenimiz, kış mevsiminde daha ziyade 
karanlıkta üretilmesi sebebiyle fazlaca ‘uyku 
hormonu’ olarak bilinen melatonin üretir. Günler 
uzadıkça ve aydınlandıkça melatonin üretimi haliyle 
azalma gösterir ve bu nedenle kış mevsiminden 
ilkbahara geçerken yaşanan uyku eksikliği 
yorgunluğa yol açar. ‘Mutluluk hormonu’ olarak 

bilinen serotonin ise bu geçiş dönemindeki durumu 
beyin üzerinden dengeler. 

ADAPTASYON SÜRECİ 1-2 AY SÜREBİLİR
Akciğer, dalak, bağırsak ve merkezi sinir 

sisteminde üretilen bu hormon artan ışıkla beraber 
ancak yavaş yavaş kendini yeni durumu adapte 
edebilir ve  harekete geçebilir. Fakat bu adaptasyon 
süreci 1-2 ay sürebilir. Kış mevsiminde tükettiğimiz 
yemeklerin ağırlığı ve hareketsizliğimiz de üzerine 
eklenince kendimizi yorgun ve halsiz hissederiz. 
Her ne kadar doğadaki heyecan biz insanları etki 
alanına çekse de, bir çoğumuz bu nedenlerden 
dolayı baş dönmesi ve tansiyon problemlerinin 
yanında, kendimizi halsiz, yorgun, isteksiz ve 
aşırı hassas hissederiz. Bu durum başka organsal 
sebeplerin olmadığı kişilerde hastalık olarak değil, 
aksine  bazı  sağlığımızı koruyucu önlemler almanın 
zamanı geldiğine işaret eder. Ortalama 2 hafta 
süren bu etkiler hastalık olarak kabul edilmese de; 
bazı kişilerin aile hayatını, sosyal ilişkilerini ve iş 
performansını olumsuz derecede etkiler. Büyük 
şehirlerde yaşayanlar, stresli ortamlarda çalışanlar, 
yoğun bir iş temposu olanlar bu durumdan  daha 
fazla etkilenir .

ETKİLERDEN KURTULMAK İÇİN 
ÖNLEMLERİ ALMALIYIZ
Bahar yorgunluğunun etkilerinden kurtulmak 

için gerekli önlemleri almalıyız. Bahar yorgunluğu 
önlem alınmazsa, kronik yorgunluk sendromuna 
da dönüşebiliyor. Bu yorgunluğa bağlı olarak kalp 
ve romatizma hastalarında yakınmaların arttığı 
biliniyor.  Peki bahar yorgunluğu nasıl geçer? 
Yorgunluğu gidermek için vitamin ve besin 
destek ürünlerinin alımı büyük önem taşıyor. 
Mümkün olduğu kadar sadece bahar aylarında 
değil, kış aylarında da eksik olan vitaminlerin 
alınması bahar yorgunluğunu fazla hissetmeden 
o dönemin geçirilmesini sağlar. Özellikle B ve C 
vitaminleri, potasyum ve çinko içeren besinler, 
yeterli düzeyde karbonhidrat alımı yorgunluktan 
korunmada önemli. Vücut enerjisinin yüzde 50-60’ı 
karbonhidratlardan sağlanıyor. Rafine edilmemiş 

36

karbonhidratların tüketimine ağırlık vermeliyiz. 
Bunlar taze meyve ve sebzelerde, tam buğday ekmeği 
ve tahıllarda bulunan karbonhidratlardır. Protein, 
dokularımızın temel taşı olduğundan diyetimizde 
yeterli düzeyde proteine yer verilmeli. Mevsim 
meyve ve sebzeleri de daha az kimyasal maddeye 
maruz kaldığı için daha sağlıklıdır. Bu nedenle sebze 
ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi önem taşıyor. 
Vücudun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacı 
oluyor. Özellikle de B ve C vitaminleri ile potasyuma... 
B ve C vitaminleri sebze ve meyvelerde; potasyum da 
domates, patates ve kayısıda bol miktarda bulunuyor.

GÜNDE EN AZ 10-12 BARDAK SU İÇİN
Yemek yemeden ve yatmadan önce azar azar 

içerek vücudunuza ihtiyacı olan suyu sağlayın.
Vücudun çok hafif düzeyde susuz kalmasının dahi 
metabolizmayı yavaşlatır. Günde en az 8-10 bardak su 
içilmeli, kahve ve çay mümkün olduğunca az tüketin. 
Her gün özellikle aerobik tipte olan yürüyüş, koşu, 
bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizler  yapın. Ama 
vücudunuzu aşırı yormaktan da kaçının. Düzenli 
egzersiz ile metabolizma hızlanır ve dinlenmiş 
duruma göre daha fazla enerji oluşumu sağlanır. Kalp 
damar sisteminin ve solunumun düzenlenmesini, 
dokuların yeterli düzeyde oksijenlenmesini sağlar. 
Öte yandan iyi ve kaliteli bir uykunun yerini hiçbir 
şey tutamaz. Uykunuza gerekli önemi gösterin . Rahat 
bir uyku için yatağa girmeden önce günlük bütün 
stres nedenlerinizi aklınızdan uzaklaştırın. Uyuma ve 
uyanma saatleri düzensiz kişilerde bahar yorgunluğu 
daha belirgin olacağından sabah birkaç sabah erken 
uyanarak, uykunuzu düzene sokulmaya çalışın. Alkol 
kullanıyorsanız, mümkün olduğunca azaltın. Çünkü 
yorgunluktan kurtulmak için alkole sarılmak çözümü 
zor problemleri ortaya çıkarabilir. Ve hepimizin baş 
düşmanı olan stresten kaçının.

ŞİKAYETLER UZUN SÜRÜYORSA
Her ne kadar bahar yorgunluğu geçici bir 

durum olduğu bilinse de bu şikayetler uzun süredir 
devam ediyor ise başka organsal veya ruhsal 
problemlere de işaret olabilir, Yorgunluk uzuyor 
ve kişinin gündelik işlevlerini bozuyorsa, ya da 
okul veya işyerindeki performansını engelliyorsa 
artık onu bahar yorgunluğu diye geçiştirmemek 
gerekiyor. Elbette bu durumun ortaya çıkmasında 
mevsimlerin, ışığın, ısının rolü var. Fakat uzun süren 
yorgunlukların ciddiye alınması, altta yatan başka 
bir sorun olup olmadığının araştırılması gerekiyor. 
Bahar yorgunluğu diye geçiştirildiği takdirde 
tedavisi gecikebilecek bazı hem bedensel hem 
ruhsal belirtilerle giden başka durumlar olduğunu 
unutmayalım. Her şeyi doğru yaptım ama hala 
zinde değilim diyorsanız; hiç vakit kaybetmeden bir 
uzmana danışınız.

RAMAZANDA 
BESLENMENİZE DİKKAT

3 ayların içinde olduğumuz bu günlerde uzun ve sıcak yaz 
günlerine denk gelen Mübarek Ramazan ayı da haziranın 
ilk haftası başlıyor. Ramazan ayında oruç tutarken en çok 
üzerinde durmamız gereken konu ise beslenme yasakları 
değil, nasıl beslenmemiz gerektiğidir. Ramazan ayında 
yeterli ve dengeli beslenip, vücut sağlığımızı korumak ve 
devam ettirmek için günün oruçlu olmadığımız bölümünde 
en az 3 öğün yemek yemeliyiz. Günde 1 ya da 2 öğün 
yemek yiyerek oruç tutmak sağlığımız açısından çok yanlış 
bir durumdur. Vücutta obezite, yüksek tansiyon, şeker 
hastalığı gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkmaması için 
sahur mutlaka yapılmalı, es geçilmemelidir.

SULU YEMEKLER YEMELIYIZ
Ramazan ayında iftar sofralarımız bol çeşit ve zengin olur. 
Bu zengin ve bol çeşitli sofraya otururken yavaş ve aşırıya 
kaçmadan yemeye özen göstermeliyiz. İftara verdiğimiz 
önemi sahura da vermeliyiz. Sahurda kahvaltılık tercih 
edenler, az yağlı peynir ya da lor peyniri; yemek yiyecekler 
için ise ızgara veya söğüş et, tavuk, yanında zeytinyağlı 
yemekler, yağsız yoğurt, tam tane ekmekleri, mevsim 
meyveleri doğru tercih olacaktır. Sahurda yemek yedikten 
sonra yatmak da kalbe baskı yapacağından yemek 
yendikten hemen sonra yatılmamalıdır. Dolu bir mide kalbi 
sıkıştırabilir. Bunu önlemek için özellikle kalp hastalarına 
yüksek yastıkla yatmalarını öneriyoruz. Ramazan ayında 
aşırı çay kahve tüketimi su kaybını arttıracağından çay ve 
kahvenizi abartmadan dozunda tüketmeliyiz. Sahur, iftar 
ve iftar sonrası en az 1.5 litre su içimini tamamlamalıyız. 

KRONIK HASTALAR DIKKAT 
Kronik hastalık sahibi 50 yaş üstü hastaların, 
ramazan ayında bol sulu yemekler yemelerini ve 
su kaybını azaltıcı ortamlarda bulunmalarını öneriyoruz.
İftarda bir kase çorba içip sofradan kalkıp 15-20 dakika 
başka işler ile uğraşıp tokluk merkezimiz uyardıktan sonra 
tekrar sofraya oturmak faydalı olacaktır. Dolu mide ile 
hareket etmek kalp sıkışmasına sebep olabileceğinden 
hastalarımıza namazlarını yarı dolu mideyle kılmalarını 
ve iftarlarını uzun bir yemek periyotuyla yapmalarını 
öneriyoruz. Kalp hastalarına mide yükünün azalması ve 
kalbin rahatlaması amacıyla akşam yemeğinden sonra 
yarım saat yürüyüş tavsiye ediyoruz. Ramazan 
ayında, dolu bir mideyle teravih namazına giden 
hastalarımız eğilip kalkma hareketleriyle kalplerini 
sıkıştırıyor. Ramazandaki vakaların çoğu secdede kalp 
sıkışması şikayetiyle geldiğini görüyoruz. Sofralarımızın 
anlam bulduğu mübarek Ramazan ayının  hayırlara vesile 
olmasını dilerim...Sağlıkla kalın..
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Samsung’un geçen şubat ayında piyasaya sunduğu Galaxy 
Serisi’nin yeni üyeleri S7 ve S7 Edge gelişmiş özellikleriyle 

şimdiden rekor satış adetlerini zorluyor. Öte yandan Samsung S7 
Mini ile Apple’ın iPhone SE modeline cevap vermeye hazırlanıyor. 

B
ugüne kadar 250 milyon adetten 
fazla satan Güney Koreli teknoloji 
devi Samsung’un Galaxy Serisi’nin 
merakla beklenen yeni modelleri 
Galaxy S7 ve kavisli ekranlı 
Galaxy S7 Edge, şubat ayında 
Barselona’da düzenlenen Mobil 
Dünya Kongresi’nin başlamasına 
bir gün kala tanıtıldı. Muhtemelen 
önümüzdeki ay içinde de 
Samsung’un S6’da pas geçtiği “Mini” 
modeli S7 serisiyle tekrar hayata 
dönecek. 

Samsung’un toplam 50 milyon 
adet satış rakamına ulaşan S6 
serisinin ardından gelen ailenin 
yedinci serisi piyasa çıkmasının 
üzerinden kısa bir süre geçmiş 
olmasına rağmen selefini neredeyse 
geride bırakmak üzere. Telefonlar 

öyle ilgi görmüş durumdaki 
Avrupa’da iki buçuk kat, sadece 
Çin’de ise 15 milyon adet ön sipariş 
aldı. 

Bu ilginin kuşkusuz haklı 
nedenleri var. Yenilenen kamera, 
12 MP çözünürlüğünde ve F1,7 
diyaframıyla fotoğraf meraklılarını 
etkileyecektir. Ön yüzdeki 5 MP’lik 
selfie kamerası da gayet başarılı 
sonuçlar veriyor. 3.000 mAh 
kapasiteli pil ise S7’lerin sorunsuz 
çalışmasını sağlıyor. Ayrıca Galaxy 
S7, bir önceki telefonda kaldırılan 
microSD slotunu geri getiriyor. 
Tabii en dikkat çekici özelliklerden 
biri suya karşı dayanıklılık. 30 
dakika boyunca 1,5 metre derinliğe 
kadar suya dayanıklı kapasitede 
olan S7 edge, böylece yazın 

TEKNOLOJİ

Samsung
RÜZGARI

havuzda video eğlencesi ile yağmur 
altında fotoğraf çekme keyfini 
getirirken öte yandan telefonun 
üzerine sıvı dökülme endişesini 
de ortadan kaldırıyor. Öte yandan 
cihazın içindeki bileşenler de 
oldukça güçlü. 5,1 inç Quad HD 
Super AMOLED 2560 x 1440 
(577ppi) ekranla gelen cihaz, sekiz 
çekirdekli (Exynos işlemci; 2.3GHz 
dört + 1.6GHz dört çekirdek) 64 bit 
işlemci veya dört çekidekli (2.15GHz 
çift + 1.6GHz çift), 64 bit işlemci, 
4GB RAM (LPDDR4), 32/64GB (UFS 
2.0) depolama alanı gibi üst seviye 
özelliklere sahip. S7 EDGE:

KAVİSLİ EKRANIN ÜST SINIRI
Samsung’un ilk kez Note Edge’de 

tek kenarla denediği, akabinde S6 
Edge ve s6 Edge+ olarak sunduğu 
“kavisli ekran” tasarımı Galaxy S7 
Edge’de olgunluk çağını yaşıyor. 
Galaxy S7 ile benzer özelliklere 
sahip olsa da Edge’in artısı; kavisli 
kenarları, daha büyük ekranı ve 
daha geniş batarya kapasitesi. Tabii 
fiyatını da unutmamak gerekiyor. 
Zira telefonun 32 GB kapasiteli 
modelinin 3 bin 299 liralık fiyatı 
ucuz değil, ancak Galaxy S7 Edge 
kavisli telefonların en başarılısı 
olduğu ve çok özel bir kullanım 
deneyimi sunduğunu atlamamak 
gerekiyor. Özellikle masada 
inanılmaz şık bir görüntüye sahip.  

Ayrıca arka yüzeyinin kenarlarının 
da, tıpkı ekranın kenarları gibi 
kavisli bir hale getirilmesi sayesinde 
telefon daha iyi tutuş deneyimi 
sunuyor ve elinizden kayması daha 
zor oluyor. 

S7 Edge’in ekranı ve batarya 
kapasitesi (3600 mAh) S7’ye göre 
daha büyük. Cihazın kalınlığı 
7,7 mm, ağırlığı ise 157 gram 
seviyesinde. Bu değerler biraz ağır 
ve kalın imajı verse de kavisler 
bu etkiyi en azından görünürde 
ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak 
arka yüzde kameranın yanında 
yer alan bölümde kalp ritim, stres, 
tansiyon gibi sağlık verilerini 
ölçümleyen sensörler bulunuyor. 

S7 Edge’in ekranı 5,5 inç 
boyutunda. Ekran çözünürlüğünde 
bir farklılık yok. Bu ekran ve arka 
panel “Corning Gorilla Glass 4” 
ile korunuyor. Cihazın sunduğu 
görüntünün fazlasıyla başarılı. 
Galaxy 7 serisinin en çok eleştirilen 
noktalarından biri kamerasının 
megapiksel seviyesinin 16’dan 12’ye 
indirilmesiydi. Ancak Samsung 
megapikselin her şey olmadığını bu 
cihazla kanıtlıyor. Kullanılan sensör 
teknolojisi yüksek kalitede fotoğrfa 
kalitesi yakalamanızı sağlıyor. S7 
Edge, çift piksel sensörüyle hem 
hızlı odaklanıyor, hem neredeyse 
profesyonel seviyede fotoğraflar 
çekebiliyor.

Sa
m

su
ng

 G
al

ax
y 

S7
36

0 
D

er
ec

el
ik

 K
am

er
a Samsung Galaxy S7 

telefonlarıyla birlikte yeni 
360 derecelik kamerası 
Gear 360’ı da tanıttı. 
Yeni kamera, 15 MP’lik 
iki balık-gözü lensiyle 
30 MP’ye kadar video 
ve fotoğraf 
yakalayabiliyor. Toz 
ve su geçirmez kamera, 
dahili depolamaya 
sahip değil; bunun 
için microSD 
karttan 
faydalanıyor. 
Cihazı 
kullanmak 
için onu 
destek-
leyen bir 
telefona 
ihtiyacınız 
var.

Mini Mi 
iPhone SE Mi?
Yeni telefon alacakları bu ay bir açmaz 
bekliyor. Apple’ın yeni modeli iPhone SE 
mi yoksa Galaxy S7 Mini mi? Apple’ın 21 
Mart tarihinde tanıttığı 4 inçlik iPhone 
SE modeline rakip olan Galaxy S7 Mini, 
alıştığımız üzere düşük teknik özelliklerle 
değil de abisini aratmayacak yeteneklere 
sahip. Aynı zamanda Sony’nin Z Compact 
serisine de rakip olan yeni Galaxy S7 
Mini modelinde 4,6 inç büyüklüğünde 
720p ekran bulunuyor. 3 GB RAM ile 
gelen cihazda 12 MP’lik kamera 3x optik 
zoom yapabiliyor. Apple’ın yeni iPhone 
SE’si ise iPhone 6 ve 6s serisinden sonra 
kullanıcıların büyük bir kısmından gelen 4 
inçlik yeni bir cihaz talebinin bir sonucu. 
Apple A9 yonga setinin kullanılacağı 
yeni iPhone’da, 12 MP çözünürlüğünde 
4K video kayıt imkanı sunan kamera 
bulunacak. Apple’ın iPhone 5c modelinin 
aksine, iPhone SE’nin 4 inçlik ekranda 
çok yüksek performans sunmak için 
üretileceği söyleniyor.
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FORA
Mercedes-Benz yeni segmentlere yelken açıyor. Ailenin yeni üyesi 

GLE Coupe güçlü yapısıyla onu diğer SUV’lardan ayırıyor. 

OTOMOBİL / Mercedes-Benz GLE Coupe

Yelkenler

M
ercedes-Benz Ailesi’nin 
yeni üyesi olan GLE 
Coupe güçlü bir duruşa 
sahip. LED farları, farklı 
arka yapısı onu diğer 
Mercedes-Benz SUV’lardan 
ayırıyor. Motor kaputunun 
üzerindeki hava girişleri, 
Mercedes-Benz’in sportif 
modellerinde gördüğümüz 
bir detay. Markanın yeni 
modellerinden alışkın 
olduğumuz ön tasarım, 
GLE Coupe’nin büyük 
hava girişlerine sahip 
tamponlarıyla daha agresif 
bir görüntü oluşturmuş. 
LED farların görüntüsü ve 
aydınlatma performansı 
mükemmel. 21 inçlik AMG 
Sport jantlar, aracın daha 
heybetli görünmesini 
sağlamış. Arka tasarımda 
ise ince yapılı stoplar dikkat 
çekiyor. 

Aracın içine girdiğinizde 
ise hiçbir Mercedes 
modelinde görmediğiniz 
bir iç mekan sizi karşılıyor. 
Konsolun ortasına 
yerleştirilen multimedya 
ekranı yeterince büyük 
fakat dokunmatik olmaması 
eksiklik. Deri kaplı konsol 
aracın içinde kendinizi 

özel hissetmenizi sağlıyor. 
Kusuruz işçiliğe sahip 
otomobilde, vites kolunun 
direksiyon arkasına 
yerleştirilmesi orta 
konsolun ferahlamasını 
sağlamış. Ancak ferah 
iç mekanına rağmen 
alçalan tavan, arka 
koltuklarda uzun boyluların 
zorlanmasına neden oluyor. 
650 litrelik bagaj hacmi ise 
coupe formlu bir SUV’dan 
beklemediğiniz kadar geniş.

Test ettiğimiz GLE 
Coupe modeli, dizelde tek 
seçenek olan 3,0 litrelik V6 
dizel motora sahipti. 3400 
d/d’de 258 HP güç ve 1600 
d/d’de 620 Nm tork üreten 
bu motor, markanın yeni 
otomatik şanzımanı olan 
“9G-Tronic” ile gücünü 
dört tekerleğe aktarıyor. 
Sarsıntısız ve hızlı vites 
değiştiren bu şanzıman, 
ani hızlanma isteklerine 
gecikmeli cevap verebiliyor. 
Ancak tüm devir bandını 
canlı olarak kullanan 
motor, 1600 d/d’de yaşadığı 
tork patlamasıyla atak bir 
yapıya bürünüyor. Fabrika 
verilerine göre 7 sn’de 100 
km/s hıza ulaşan otomobil 

226 km/s maksimum hıza 
çıkabiliyor. 2 bin 250 
kg’lık bir dev için iyi olan 
performans değerleri, 
tüketimde de kullanıcısını 
mutlu ediyor. Fabrika 
verilerine göre ortalama 
7,2 litre tüketen otomobil, 
testimizde 9,7 litrelik 
ortalama tüketim değerine 
ulaştı. 

GLE Coupe, Mercedes-
Benz’in “AirMatic” adını 
verdiği süspansiyon 
sistemine sahip. 
Opsiyonel olarak sunulan 
bu sistem, aracın yol 
koşullarına ve sürüş 
programına göre aracın 
süspansiyon ayarlarını 
değiştiriyor. “Comfort” 
modunda konforlu olan 
süspansiyonlar, “Sport” 
modunda sizi rahatsız 
etmeyecek sert bir yapıya 
bürünüyor. Bu değişimler 
sayesinde yola adeta 
yapışan otomobil çok 
zorlandığında önden kayma 
yapabiliyor. Ancak bu anda 
korkmadan gazdan ayağınızı 
çekmezseniz, tekrardan 
yolu tutan otomobil, çoğu 
zorlayıcı virajdan alnının 
akıyla çıkmayı başarıyor. 

S Coupe’den alışkın olduğumuz çizgilerle şekillenen stoplar, GLE Coupe’de daha şık bir görüntü 
oluşturmuş. Stopların bir parçası gibi görünen krom çıta ise aracın elit görüntüsünü desteklemiş. 

Çift çıkışlı krom egzozlar, aracın performansı hakkında ufak bir bilgilendirme yapıyor. 

Sarsıntısız ve hızlı vites değiştiren 9G-Tronic şanzıman, ani hızlanma isteklerine 
gecikmeli cevap verebiliyor. Ancak tüm devir bandını canlı olarak kullanan motor, 

1600 d/d’de yaşadığı tork patlamasıyla atak bir yapıya bürünüyor.
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Y
Bir Hikayedir
Her Yemek

emek kültürdür, yemek tarihtir ve 
yemek sosyalleşmektir. Uzağa gitme, 
Ege’nin kabak çiçeği dolmasında ayrı 
bir hikaye, lezzet varken Doğu’da 
yediğin kaz etinde ya da kebapta 
ayrı kültür ve çok farklı hikayeler 
var. Bunu insanımız iyi bildiğinden, 
son dönemde özellikle Antep’ten 
Antakya’ya uzanan bölge, gastro 
turizmin önemli merkezlerinden 
oldu. Sadece yurtiçinde değil, 
yurtdışı seyahatlerinde de yapılan 
programların başında geliyor lezzet 
durakları. 

Gıda duraklarının endüstrileşmesi 
ve yemek kalitesinin sürekli 
düşmesiyle mücadele etmek ve eski 
yemek kültürlerini canlandırmak 
amacıyla  “Slow Food” hareketi 
adıyla başlatılan bu uluslararası akım 
sayesinde, yemek kalitesi ve yerel 
yemeklere olan ilgi de hızla artıyor. 
Türkiye’nin her yeri cennet. Dört 
mevsimin yaşandığı her kent ve her 
bölge ayrı bir hikaye… Cunda’da 
bir deniz ürünleri resitalinde 
yiyebileceğiniz Adabeyi olarak 
bilinen lipsosun kavurmasını, papalina 
tavasını, Kayseri’nin yağlamasını ve 
mantısını, Antep’in yuvalamasını, 
katmerini, Adana’nın kebabını, 
Mersin’in tantunisi, Karadeniz’in 
karalahana çorbası, Hamsiköy sütlacı, 
Laz böreği, hamsili pilavı, mıhlaması, 
Gümüşhane’nin pestili ve kömesini 
bunlara örnek gösterebiliriz. 

Ve tabii İstanbul… Çoğu zaman 
İstanbul’da da turist olmayı çok 
seviyorum. Tak sırtına çantayı, git 
gidebildiğin kadar. Karaköy benim en 
sevdiğim yerlerden biri. Tarihse tarih, 
eğlenceyse eğlence, lezzetse lezzet… 

Diğer yandan, İstanbul’da havaların 
ısınmaya başladığı bugünlerde güneşli 
havayı gördüğümde soluğu Boğaz 
hattında alıyorum. FSM köprüsü 
karşımda, deniz ışıl ışıl, önümde sıcacık 
çay, peynir çeşitlerim (keçi peyniri, 
lor peyniri, Antep peyniri, Erzincan 
tulumu), zeytin, bal-kaymak, kıymalı 
yumurta, domates, pişi ve Adıyaman’ın 
yöresel tatlarından semsek, Afyon 
sucuk ızgara… Evet Rumeli Hisarı...

Türk mutfağının lezzeti ve 
çeşitliliğinin yanı sıra yurtdışı 
tercihlerimden bahsedecek olursak; 
İspanya tam bir lezzet durağı. Bu 
ülkedeki kültür birikimi ve mutfak 
zenginliği dillere destan. Bugün 
yemeğe doğradığımız domatesten, 
yağa atıp kızarttığımız patatese kadar 
temel besinlerimiz haline gelmiş 
ürünler, Güney Amerika’dan dünyaya 
İspanyollar sayesinde yayıldı. 290 
yıldır aynı reçeteyle yaptıkları, 22 
gün ağzına ot değmeden kesilen 
kuzulardan yapılan süt kuzu yemeğini 
tatmak için bile gitmeye değer. 
Yurtdışı için bir diğer favorim benim 
gibi bir karbonhidrat severseniz tabii 
ki İtalya, Torino… Muhteşem üzüm 
bağları ve trüf mantarının Slow 
Food anlayışı ile yerinden çıkarıldığı 
yemekleri, makarna ve pizzası ile tam 
bir fenomen. 

Yemek demek tarih demek, yemek 
demek kültür demek ve çok gezerken 
aynı zamanda çok yiyorsanız çok 
biliyorsunuz demek… Ve en önemlisi  
“can boğazdan geliyorsa” çok uzun bir 
yaşam demek.

Afiyet olsun... Bon appetit... Eet 
smakelijk..:)

HOBİ /  Gamze TAŞTAN-Satınalma Şefi

Piyasada cihaz çok 
Cihaz Danışmanı tek
Siz de yarinahazirim.com’a girin, işinizin ihtiyacı 
olan cihazları, Vodafone Yarına Hazırlayan
Cihaz Danışmanı söylesin.

yarinahazirim.com

Vodafone

Yarına Hazırlayan Cihaz Danışmanı, işletmenizin akıllı cihaz ihtiyaçlarını belirleyen web ve mobil tabanlı uygulamadır. Yararlanmak 
için hizmette kullanılacak bilgilerin Vodafone çözüm ortağıyla paylaşılmasına izin verilmelidir. Bilgi: vodafone.com.tr
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