’ın iki ayda bir yayımlanan ücretsiz yayınıdır.
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BÜYÜK DEĞİŞİME HAZIRIZ

BAYİLERİMİZ
Çivicioğlu Makine
Aknaz Yapı

İÇİNİ AÇTIK
Geleceğin Makinesi
Isı Pompası

SERVİSLERİMİZ
Kent Isıtma ve
Soğutma

İş Ortağım

Köfteci Yusuf’un
başarısındaki sır
Vodafone teknolojisi
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Köfteci Yusuf, Soğuk Zincir Takip Sistemi
ile depolarının ısı, hava ve nem gibi
değerlerini gözetim altında tutuyor,
tüm şubelerinde aynı lezzeti yakalıyor.

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

Yusuf Akkaş – Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı

M2M, şirketlerin bilgi merkezleriyle makineler arasında kablosuz iletişim kurulabilmesini sağlayan teknolojidir. Vodafone M2M olanakları ile daha önceden belirlenmiş bir
2saatte,
Vodafone ağı üzerindeki çok sayıda cihaz arasında insan müdahalesi olmaksızın bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Uygulama kullanımı internet bağlantısı gerektirir.
Mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza göre değişebilir. Detaylı bilgi için: Vodafone Mağazaları ve vodafone.com.tr

ENDER ÇOLAK
Baymak CEO

2

018’in ilk iki ayını
geride bırakırken 22’nci
sayımızla karşınızdayız.
2018’de kuşkusuz
sektörümüzün hatta
Türkiye’nin en önemli
gündem maddesinin
Enerji Verimliliği Direktifi (ErP)
olacağını bir önceki sayımızdaki
yazımızda paylaşmıştık. Evet,
nihayet o “büyük gün geldi çattı”.
Baymak’ın yıllardır en büyük
destekçisi olduğu ErP, nisan ayında
yürürlüğe giriyor. Peki ErP neden
bu kadar önemli? Bildiğiniz gibi
Türkiye cari açık veren bir ülke
ve ithalat tarafındaki en büyük
kalem ise enerji. Şöyle ki, Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre
Türkiye’nin enerji ithalatı 2017’de
yaklaşık yüzde 37 artarak 37,2
milyar dolara dayandı. Bu faturayı
düşürmek isteyen Hükümetimizin
2018 yılı enerji politikalarının
ana ekseninde yerli kaynaklara
odaklanma, enerji verimliliği ve
çeşitlendirme var. İşte nisan ayında
yürürlüğe girecek olan Enerji
Verimliliği Direktifi de bu anlamda
verimliliği artırmada çevreye,
tüketiciye ve ülke ekonomisine
katkısıyla en önemli faktörlerden
olacak. Sadece yoğuşmalı
kombilerin üretim ve satışının
yapılmaya başlanması binaların
yalıtım ve konumuna paralel

tüketimde yüzde 25-35 aralığında
bir tasarruf yani faturalarda üçte
bir oranında azalma sağlayacak.
Türkiye’de konut ısıtması için 4,5
milyar dolar doğalgaz ithalatının
da olduğunu düşünürsek ErP ile
ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar
katkı sağlanacak. İlk günden bu
yana desteklediğimiz bu dönüşüm
hem ülkenin hem de tüketicinin
enerji tasarrufuna katkı sağlayan
çok önemli bir uygulama olacak.
Ülke ekonomisine katkıyı her
zaman gözeten bir şirket olarak
gerek teknolojimiz gerek de
ürünlerimizle uzun yıllardır bu yeni
döneme hazırlanıyorduk. Rahatlıkla
söyleyebilirim ki, ülke ekonomisine
katkıda bulunacak bu yeni döneme
en hazır firma olmaktan gurur
duyuyoruz.
Baymak bu noktada sadece
ürünler konusunda değil, tüketiciyi
bilinçlendirme konusunda da uzun
süredir üzerine düşeni yapıyor.
Dergimizin sayfalarında detaylarını
da göreceğiniz gibi son olarak şubat
ayı ortasında düzenlediğimiz ve
ulusal yayınlarda da geniş yankı
bulan basın toplantısı ile ErP’nin
ülke ekonomisine ve tüketicilere
olan katkılarını bir kez daha anlattık.
Bunun yanı sıra Baymaklife’ın bu
sayısında yine sizlere dopdolu bir
dergi hazırladık.
Keyifle okumanız dileğiyle.
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İmtiyaz Sahibi, Baymak Makine Sanayi
ve Ticaret A.Ş. adına
A. ENDER ÇOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alp Korkmaz
Yayına Hazırlayanlar
Çetin Bitirgiç
Volkan Binzet
Şahin Özkan
Reklam Sorumlusu
Alp Korkmaz
alp.korkmaz@baymak.com.tr
Fotoğraflar
Coşkun Çeler
Tasarım/Yapım
Haylazkedi
Mahmutbey Caddesi 4. Sokak
No: 12 D: 9 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0850 226 78 96
www.haylazkedi.com.tr

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

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

Yayın türü

06.
08.

12.

13.

13.

14.
15.
16.

Yerel Süreli
Mart - Nisan 2018 (2 Aylık)

Basıldığı tarih
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Şubat 2018
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Bu dergideki yazıların içeriğinin
sorumluluğu yazarına aittir. Dergide
yayınlanan reklamların içeriği ile
teknik ve ticari öz niteliklerine ilişkin
bilgilerin doğruluk ve gerçerliliğinin
sorumluluğu reklam veren kuruluşa
aittir. İki aylık, gayri siyasi, ulusal,
Türkçe kurumsal yayındır.

24.

28.

Yıldızımız Parlıyor
Baymak, şubat ayı ortasında
İstanbul’da günlük ulusal yayınların
tamamının yoğun ilgi gösterdiği bir
basın toplantısı düzenledi.

Gelişmeye Devam
Baymak ilkini geçen sene düzenlediği
satış–pazarlama çalıştayının ikincisini
19-21 Ocak’ta Şile Gardens Hotel’de
gerçekleştirdi.

F-Gaz Belgeleri Tamam
Baymak İSEDA ile düzenlediği ortak
eğitim faaliyetiyle Türkiye genelindeki
servis personeline F-Gaz belgesi
kazandırdı.

Koçlularla Buluştuk
Baymak, Koç Üniversitesi’nin
öğrencileriyle Mülakat
Simülasyonu’nda biraraya geldi.
Etkinliğe 300 Koç Üniversitesi
öğrencisi katıldı.

Milano Çıkarması
İhracattaki büyümeye yeni mevziler
kazandırmak için İtalya’dayız.

Fazla Söze Gerek Yok
Kurumsal projelerde bu ayki
haberlerimiz Antalya, Ankara ve
İstanbul’dan…

Güzel Adamlar
Öykülerin ustası Sunay Akın ile
melodilerin ustası İlhan Şeşen,
Antalya’daki Aile Toplantısı’nda
bizlerleydi. Bu iki güzel insan ile
sahnede sergiledikleri muhteşem
performansın hikayesini anlattı.

Klasik Bir Baymak Hikayesi
Ankara merkezli Aknaz Yapı henüz
sekiz aylık Baymaklı. Ama bu kısa
sürede 2 bin cihaz satıp 4 milyon lira
ciro üretmeyi başardılar.

Geleceğin Makinesi
Eskiler otomobile “makine” derdi. Bu
tanımlamanın içinde hem teknolojisine
duydukları hayranlık ve saygı hem de
hayatlarında yarattığı büyük değişime
bir gönderme vardı. Isı pompaları da,
iklimlendirme sektörünün şimdiki
makineleri…

ISSN 2148-8096

’ın
iki ayda bir yayımlanan
ücretsiz yayınıdır.

Rakamların Dili
Geçen yıl Baymak çalışanlarına,
bayilerine ve servislerine kişi başına
15 saate yakın eğitim verildi.

32.

Gelecek Kentsel
Dönüşümde
Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Bahattin Uçar gayrimenkule bugün
olduğu gibi yarın da yatırımların
sürdüreceğini düşünüyor.

36.

Bilgi Bayisi
Baymak’ın 2002’den
bu yana Zonguldak,
Ereğli bayiliğini yürüten
Çivicioğlu Makine’nin
kurucusu Mehmet Çetiner,
2017’de yakaladıkları yüzde
70’lik ciro artışında en
önemli nedenin Baymak
markasının tüketici
gözündeki gücü olduğuna
inanıyor.

44. Kara Elmas Diyarı

Zonguldak denilince
aklımıza hep kömür
geliyor. Bu, 3 bin yıllık bir
geçmişe sahip kente biraz
haksızlık gibi…

Şikayet Nasıl

46. Alınmaz?

İzmir, Karşıyaka’da hizmet
veren ve Baymak’ın Ege
Bölgesi’ndeki en başarılı
bayilerinden Kenan Aydın
ve Eşref Ulusoy’un kurduğu
“Kent Isıtma ve Soğutma”,
Baymak’ın başarısının
arkasındaki en önemli
unsurlardan olan servis
yapılanmasının en iyi
örneklerinden birini veriyor.

Var
54. Akın
Spot ışıklarını pek üstüne
çekemeyen ama en az
Galaxy ve iPhone kadar iyi
üç model...

58. Sağlık Köşesi

Kalp Pillerinde Yeni Dönem

40.
Kırmızı Kart
Türk futbolu sportif başarının
peşinde koşarken dikkat
harcamalarının yükünü artık
daha fazla hissetmeye başladı.
Avrupa’da gelir liginde küme
düşerken borç ve zarar liginde
ise zirvede yer alıyoruz.

50.

İlkbahar
Yolculuğu

Energy

20.

Bahar geldi. Kışın yorgunluğunu,
sıkıntısını, kirini, pasını üzerinden
atmanın, ruhunuza biraz mola vermenin
de zamanı geldi. İşte size ilkbaharı
yaşayabileceğiniz 10 özel rota…

Related

Products

Yeni Dönem
Başlıyor

Baymak’ın yıllardır en büyük destekçisi
olduğu Enerji Verimliliği Yönetmeliği nisan
ayında yürürlüğe giriyor. Konvansiyonel
kombi ve kazanların üretimi ve satışının
yasaklanmasıyla beraber ülke ekonomisine
ve çevreye büyük katkı sağlanacak ve
tabii ki tüm pazarda büyük bir değişim
başlayacak. Son dört yıldır yaptığı
yatırımlarla tüm altyapısını ErP’ye
uyumlu hale getiren Baymak da
yüzde 15’lik büyüme hedefiyle
bu yeni döneme herşeyiyle
hazır giriyor.

56. Şık Sporcu
Mart - Nisan 2018

İlk kez 1993’te piyasa sunulan E Serisi, beş
nesildir yollarda. 2009’da coupe ve convertible
karosere kavuşan model, coupe karoserli ve
AMG donanımıyla test konuğumuz…

5

RAKAMLARIN DİLİ
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EĞİTİM MARATONU
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Evliya Çelebiler

Antalya’daki Aile
Toplantısı’nda CEO Ender
Çolak, “Birlikte büyümeden
bahsediyoruz ama bu
eğitimsiz olmuyor, eğitim
de lafta kaldığında olmuyor.
Bunu ne kadar hayata
geçirebildiğiniz önemli”
diye konuşmuştu. Baymak
BDR Thermea sonrası
bunu gerçekten lafta
bırakmadı. Zaten Baymak’ın
BDR Thermea sonrası
değişen yüzünün en önemli
simgelerinden biri eğitim.
Aynı zamanda başarının
da anahtarı… Geçen yıl
Baymak çalışanlarına,
bayilerine ve servislerine
kişi başına 15 saate yakın
eğitim verildi. Baymak
Ürün Müdürlüğü’nün
organizasyonunda Baymak
markasının ve ürünlerinin
pazarda daha fazla kitleye,
daha detaylı anlatma
hedefiyle başlatılan eğitim
seferberliği Edirne’den
Iğdır’a, Antalya’dan
Zonguldak’a kadar
Türkiye’nin dört bir yanına
yayılmış durumda. Diğer
taraftan Baymak “eğitim
seferberliğini” sadece
bayileri ve servisleriyle
sınırlı tutmuyor. Çeşitli
mühendislik odaları
yetkililerinden başlayarak
Baymak ile çalışma
isteğinde olan tüm ticari
çevrelere kadar çok geniş
bir kesimden katılım
sağlanıyor.
Şimdi gündemde
Baymak Akademi var.
İstanbul, Tuzla’daki Baymak
yerleşkesinde faaliyete
geçen Baymak Akademi
ile 2017’de eğitim alanında
kırılan rekorlar 2018’e
taşınacak.

23.579

km

Baymak’ın ürün müdürleri, servis
ve bayilerin eğitimi için 2017’de
Türkiye genelinde 24 kente gitti
ve bunun için yaklaşık 24 bin km
mesafe kat ettiler.

Durmadan
Anlattık

50

gün

Baymak’ın eğitim neferleri
2017 içinde tam 1.200 saat
eğitim verdi. Bu zaman tam
50 gün ediyor.

Uçtan Uca Türkiye

1.650

km

Türkiye’nin en doğu ile en batı
ucu arasındaki mesafe 1.650 km.
Baymak ürün müdürlerinin eğitim
amacıyla kat ettikleri mesafeyle
Türkiye’nin iki ucu arasında yedi
kez gidip gelinebilirdi.

Yollarda
Geçen
Günler

11

Baymak’ın eğitim neferleri 2017
içinde Türkiye genelinde eğitim
amaçlı olarak tam 11,4 günü
yollarda geçirdi.

12

Ülke
Gezdik

Baymak yöneticileri,
yurtdışındaki müşterilerine
ve bayilerine eğitim vermek
için 12 ülkeye gitti.

Ay Turizm ve Seyahat

90 32
saat

dakika

Baymak yöneticileri, yurtdışındaki
müşterilerine ve bayilerine eğitim
vermek için minimum 90 saat
uçtu. Bu sürede NASA tarafından
Plüton gezegenine gönderilen New
Horizons isimli araçla Ay’a tam 15 kez
gidebilirdik.

Eksenimiz Ekvator

40.178

km

Baymak’ın eğitim neferleri 2017
içinde yurtdışındaki bayilerine
ve ihracat yaptığı müşterilerine
eğitim verdi ve bunun için
tam 40 bin 178 km yol katetti.
Bu rakam, dünyanın çevresini
Ekvator ekseninden başlayarak
turladığınızda kat edeceğiniz
mesafeden fazla.

Ürünlerimiz Ürünlerimiz

78

ürün

Dolduk Taştık

1.728

kişi

Baymak’ın sekiz farklı ürün
grubuna yönelik teknik
eğitimlerine bin 728 kişi katıldı.
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Baymak ürün müdürleri,
2017 içinde tam 78 ürün eğitimi
gerçekleştirdi.

7

HABER
2017
büyümesi

%

YILDIZIMIZ
2018’DE DE
PARLAMAYA
DEVAM EDECEK
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Baymak, şubat
ayı ortasında
İstanbul’da bir
basın toplantısı
düzenledi. Günlük
ulusal yayınların
tamamının yoğun
ilgi gösterdiği
toplantıda Baymak
hem ErP ile
geçilecek yeni
dönemi anlattı
hem de 2017
sonuçlarını ve 2018
yılı beklentilerini
açıkladı.

8

T

ürkiye’de nisan
ayında yürürlüğe
girecek olan
Enerji Verimliliği
Direktifi (ErP),
öncesi tüketicileri
ve kamuoyunu
bilgilendirmeye devam eden
Baymak, şubat ayı ortasında
İstanbul’da bir basın toplantısı
düzenledi. Günlük ulusal
yayınların tamamının yoğun ilgi
gösterdiği toplantıda Baymak
hem ErP ile geçilecek yeni dönemi
anlattı hem de 2017 sonuçlarını
ve 2018 yılı beklentilerini
açıkladı. ErP’ye dört yıldır
hazırlandıklarını belirten Baymak
CEO’su Ender Çolak, dönüşümün
ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar
dolar tasarruf sağlayacağını
söyledi.
Özellikle son beş yıldır
yaşadığı dönüşümle sektöre
yön veren Baymak, dünyanın
en saygın markaları arasında
yer alma hedefi doğrultusunda
hızla ilerliyor. CEO Ender
Çolak da toplantıya katılan
basın mensuplarına bu
hedef doğrultusunda atılan
adımları açıkladı. Uzun süredir
yaptıkları hazırlıkların artık
sona aşamaya geldiğini ve şubat
ayında Turquality programına
başvuracaklarını belirten Çolak,
gerek Batı Avrupa gerekse
Avrasya ve Kuzey Afrika

35

2018
büyüme hedefi

%

30

2018 ihracat
artış hedefi

20

%

pazarında hızla büyümek
istediklerini ifade etti. Ana ihracat
ürünü kombiye ek olarak güneş
kolektörü, su ısıtıcıları ve biomass
kazanlarla dünya pazarlarında
boy gösterdiklerini belirten Çolak,
2018’de ihracattaki büyüme
hedeflerinin yüzde 20 olduğunu
ifade etti.

2017’DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜ
İklimlendirme sektöründe
dört mevsimin tamamına hitap
eden tek marka olan Baymak,
2017’de hedefinin üzerinde
büyüyerek cirosunu yüzde 35
artırdı. Ayrıca kombi pazarının
yüzde 8 büyüdüğü 2017’de kombi
satışları da adet bazında yüzde
18 yükseldi -neredeyse sektörün
iki katı... Yoğuşmalı kombide ise
adet bazında yüzde 45 büyüme

elde etti. Basın buluşmasında
buna da işaret eden Ender
Çolak, 2017’de yüzde 19 büyüyen
klima pazarında yüzde 32’lik bir
büyüme elde ettiklerini ve pazar
payını yüzde 6’dan 7 seviyesine
getirdiklerini açıkladı. Çolak bu
alanda 2018’de de önemli hamleler
yapacaklarını ve uzaktan kontrol
sağlayan akıllı uygulamalarla
bu büyümeyi daha ileri
taşıyacaklarını vurguladı.

2018’DE YENİ ÜRÜNLER
DEVAM EDECEK
Çolak, ihracatta da
%20’lik bir büyüme yakaladığımızı
belirterek Avrasya ülkelerinin
yanı sıra İspanya ve Almanya’ya
ihracatımızı artırdığımızı söyledi.
Bu yıl tasarımı ve teknolojisi
tamamen Baymak’a ait olan yeni
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yakalandı. Bu alanda önemli bir
diğer ürün grubu olan yoğuşmalı
kazanlarda ise yüzde 30 pazar
payı ile pazar lideri konumunu
sürdürdü. “Hedeflerimizin
üzerinde büyüme yakaladığımız
ve yatırımlarımıza devam
ettiğimiz başarılı bir yılı geride
bıraktık” diye konuşan CEO
Ender Çolak, “Bu başarımızda
en önemli etkenlerden biri
yıllardır yoğuşmalı ürünlere
yaptığımız yatırım. 2017’de de
geleceğin yenilenebilir, verimli,
çevreci ve akıllı teknolojilerine
yatırım yaptık. Dijital gelişime
paralel olarak kombinin uzaktan
yönetimini sağlayan Baymak
Connect akıllı oda termostatını
pazara sunduk.”
Baymak, klimada da kombiye
benzer bir pazar payı kazanımı

2017’DE
HEDEFİMİZİN
ÜZERİNDE
BÜYÜYEREK
CİROMUZU YÜZDE
35 ARTIRDIK.
AYRICA KOMBİ
PAZARININ YÜZDE
8 BÜYÜDÜĞÜ
2017’DE KOMBİ
SATIŞLARIMIZ
ADET BAZINDA
YÜZDE 18
YÜKSELDİ.

9

HABER
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bir yoğuşmalı kombi üzerinde
çalışmaya başladıklarını anlatan
Çolak sözlerine şöyle devam
etti: “Bu ürün tasarlanırken
tüketicimizin tercihini ön planda
tuttuk. Proje kapsamında 12’si
Türk toplam 30 mühendis
çalışıyor. Proje 2019’un ilk
aylarında tamamlandığında
ülkemizin yanısıra pek çok ihraç
pazarında da bu ürünle yer
alacağız.” Diğer yandan yeni nesil
enerji verimli yoğuşmalı kazan
pazar payında %30 ile liderliğini
sürdüren Baymak’ın bu alanda
yeni ürünü Lectus XL’ı pazara
sunacağının bilgisini veren Çolak,
ErP dönüşümü ile birlikte 2018
yoğuşmalı kombi ve kazanda
Baymak’ın yılı olacak” şeklinde
konuştu.
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YENİ BAYİ YAPILANMASI
HIZLA DEVAM EDİYOR
2017’de toplam 135 yeni
bayi katılımı sağladıklarını ve
burada son beş yılda izledikleri
şeffaf, adil ve hesap verebilir
politikaları çerçevesinde
öncelikle bölgesinde dürüst,
saygın bayi adaylarıyla yola
çıktıklarını belirten Çolak,

BU YIL TASARIMI
VE TEKNOLOJİSİ
TAMAMEN
BAYMAK’A AİT
OLAN YENİ BİR
YOĞUŞMALI
KOMBİ ÜZERİNDE
ÇALIŞMAYA
BAŞLADIK.
PROJE 2019’UN
İLK AYLARINDA
TAMAMLANACAK.

2018’de bayi büyümesinin
her bölgede devam edeceğini,
hedeflerinin 25’i Orange
Store’lardan olmak üzere 100
yeni bayi yatırımı olduğunu
açıkladı. Çolak, bunun da
yaklaşık 5 milyon liralık yatırım
gerektirdiğini vurguladı.
Türkiye’nin enerji
politikalarında en önemli
konularından birinin de
yenilenebilir ve temiz enerji
kullanımının desteklenmesi
olduğunun altını çizen Ender
Çolak, buna paralel en hızlı
büyüyen iklimlendirme
grubu ürünü ısı pompalarında
sektörün ortalama yüzde 9
büyüdüğü 2017’de, yüzde 35
büyüdüklerini ve dört yeni
modelle farklı uygulama
alanlarındaki ihtiyaçlara cevap
vermeye devam edeceklerini
iletti. Baymak’ın yeni ve enerji
verimli ürünlerdeki başarısını
geçen beş yılda gerek yoğuşmalı
kazanlar gerekse yeni nesil
inverter klimalar ile kanıtladığını
ifade eden Çolak, yeni nesil ısı
pompalarıyla da amaçlarının
bu alanda da liderliği almak
olduğunu belirtti.
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BİZDEN HABERLER

KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE
DEVAM EDİYORUZ
Baymak ilkini geçen sene düzenlediği satış–pazarlama çalıştayının ikincisini 19-21 Ocak’ta
Şile Gardens Hotel’de gerçekleştirdi. Satış tekniklerinin yanısıra iletişim ve takım çalışması
temalı eğitimler, Management Center Türkiye’nin deneyimli uzmanları tarafından verildi.
Geçen yıl rekor sayıda eğitim
veren Baymak bu yıl da eğitimlerine
hız kesmeden devam ediyor. 20172018 sezonunda ilkini düzenlediği
satış–pazarlama çalıştayının
ikincisini 19-21 Ocak’ta Şile Gardens
Hotel’de gerçekleştirdi. 19 Ocak
Cuma günü ekip olarak otele giriş
yapan çalışanlar, üç gün boyunca
9:00-16:30 arası Management
Center Türkiye’nin en önemli
eğitimcilerinden Ateş Diyaroğlu ve
Gözde Berber’den satış teknikleri
eğitiminin ikincisini aldı. Buna ek
olarak iletişim ve takım çalışması
temalı konular da eğitimin
içeriğinde yer aldı.
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Öğrendikleri yeni bilgiler ışığında
uygulamalı olarak aktif katılım da
sağlayan Baymak Satış ve Pazarlama
ekibi, kişisel gelişimlerine büyük
katkı sağlayan eğitimler boyunca
oldukça keyifli dakikalar geçirdi.
Boş zamanlarında otelin sunduğu
olanaklardan faydalanan Baymak
çalışanları yoğun iş temposunu
Şile’de bir nebze olsun unutmaya
çalıştı. İkinci günün akşamı özel
olarak düzenlenen canlı müzik
etkinliği ise Baymak içinde
bilinmeyen yeteneklerin
keşfedildiği bir gece oldu.

BİZDEN HABERLER

F-Gaz Belgeleri Tamam
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından F-Gaz ile ilgili soğutucu gazlara müdahale eden tüm
kişilerin “F-Gaz belgesi”ne sahip olması zorunluluğu getirildi. Baymak da İSEDA ile düzenlediği
ortak eğitim faaliyeti ile Türkiye genelindeki servis personeline F-Gaz belgesi kazandırdı.

Yeni nesillere
daha yaşanabilir ve
sürdürebilir bir dünya
bırakabilmek için
ürettiği ürünlerin
tasarımından
tüketiciye ulaşıncaya
kadarki tüm süreçte
çevre ve enerji ile
ilgili yasal ve diğer
tüm şartlara uymak
Baymak’ın iş yapış
kültüründe var. Bu
doğrultuda üretimden
kaynaklı çevresel
etkileri azaltmak
için teknolojik gelişmeleri
takip eden, çevresel
sorumluluklarını yerine getiren
Baymak aynı zamanda çevre
bilincinin ve enerji verimliliği
konusunda farkındalığının
artırılması amacıyla sürekli eğitimler
düzenliyor. Baymak bu minvalde son
adımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından çıkarılan F-Gaz (flora
ihtiva eden gazlar) Yönetmeliği
çerçevesinde attı.
Bilindiği gibi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından F-Gaz ile ilgili
soğutucu gazlara müdahale eden
tüm kişilerin “F-Gaz belgesi”ne
sahip olması zorunluluğu getirildi.
Bu yönetmeliğin amacı, florlu
sera gazlarından kaynaklanan
emisyonları kontrol altına almak

ve ülkemizin
taraf olduğu
Birleşmiş
Milletler İklim
Değişikliği
Çerçeve
Sözleşmesine
yönelik
Kyoto
Protokolü’nde
listelenen florlu
sera gazları
ile florlu sera
gazı içeren
ürün veya
ekipmanın kullanımına dair usul
ve esasları düzenlemek… Buna
istinaden Baymak, yetkili servis
personelinin F-Gaz belgesine
sahip olması için İSEDA ile ortak
eğitim faaliyetlerine başlandı.
Türkiye genelinde birçok bölgede
yapılan eğitimlerle Baymak
servis personeline F-Gaz belgesi
kazandırıldı.

Baymak’ın İnsan Kaynakları ekibi geçen
ay Koç Üniversitesi’ndeydi. Koç Üniversitesi
öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Mülakat
Simülasyonu’na tüm bölümlerden yaklaşık 300
öğrenci katıldı. Baymak İnsan Kaynakları Müdürü
ile birlikte İnsan Kaynakları Uzmanı simülasyona
katılıp öğrencilerle kariyer hedefleri, beklentileri,
umutları ve kaygıları üzerine birçok soru
yanıtlandı, profesyonelliğin gerekliliklerini
kendi deneyimleri ve kurum uygulamalarından
örneklerle anlattı. Ayrıca Baymak İnsan
Kaynakları ekibi, öğrencilerin beklentilerini
karşılama noktasında katkı sağlamak için hazır
oldukları mesajını iletti. Baymak İnsan Kaynakları
politikasının, değişim ve gelişime önem veren
toplum yaratma misyonu üzerine inşa edildiğinin
altını çizen ekip kurum içinde 3 bin saate ulaşan
eğitimleri ve başarıya ulaştıran politikalarından
da bahsetti.
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BİZDEN HABERLER

BAYMAK’TAN
MİLANO ÇIKARMASI
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İhracattaki büyümeye yeni mevziler kazandırmak için İtalya’dayız…

14

Geçen yıl ihracat açısından
Baymak için oldukça parlak
bir yıldı. İş hacmi yüzde 20
büyüyerek erişilen ülke sayısı
30’u aştı. Özellikle Avrupa
Birliği’ndeki yaygınlık arttı
ve ihracat portföyünde bölge
ülkelerin de payı yükseldi.
Daha da önemlisi, dünyanın en
büyük pazarı ABD’ye 2018’de
ihracatın başlayacağı haberi geldi.
“Baymak” markası ile “Avrupa’nın
ilk üç kombi üreticisinden biri
olma” hedefinin paralelindeki
bu gelişmenin de rüzgarıyla
2018’deki ihracat hedefi yüzde 20
büyüme…
Bu hedefin gerçekleşmesi ve
yeni pazarlara ulaşma yolunda
Baymak iklimlendirme pazarına
yönelik uluslararası fuarları
stratejik görüyor. Bu çerçevede
şirket son yıllarda Frankfurt,
Nijerya, Dubai gibi önemli
fuarlarda yerini aldı. Şirket
şimdi de 13-16 Mart tarihlerinde
İtalya’nın Milano kentinde 41’incisi
düzenlenecek ve sektörün en
önemli fuarlarından biri olarak

gösterilen “MCE Mostra Convegno
Expocomfort”a katılıyor.

HEDEF ULUSLARARASI
İŞBİRLİKLERİ
Baymak son olarak Kasım 2017
sonunda gerçekleşen ve 1978’den
bu yana her yıl yapılan “The Big5
Show Dubai” fuarına katılmıştı.
Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük
inşaat, yapı, enerji fuarı unvanına
sahip fuara, 142 farklı ülkeden
gelen 100 bin kişiye yakın katılımcı
ziyaret etmişti. 59 ülkeden 2 bin
586 firmanın katıldığı fuarda,
Baymak, 49 metrekareli özel
tasarım standıyla yer almış
ve güneş enerji paket sistemi,
inverter klima, kombi, elektrikli
su ısıtıcıları, merkezi ısıtma kazan,
panel radyatör ve boyler gibi geniş
ürün yelpazesindeki cihazları
sergilemişti. Fuarda, Baymak’ın
özellikle güneş enerji paket
sistemi ve elektrikli su ısıtıcılarına
ziyaretçiler yoğun ilgi göstermişti.
The Big5 Show Dubai’de Baymak
ekibi, fuar süresince yüzlerce
firma sahibi, ithalatçı firma, satın

alma mühendisi, inşaat şirketi
temsilcileri ve danışmanı ile yüz
yüze görüşüp önemli iş bağlantıları
gerçekleştirmişti.
2 bine yakın firmanın yer
alması öngörülen MCE Mostra
Convegno Expocomfort’a ikinci
kez katılan Baymak, bu fuardan
da Dubai gibi verimli işbirlikleri
çıkarmayı hedefliyor. Baymak, iki
yılda bir düzenlenen MCE Mostra
Convegno Expocomfort Fuarı’na
daha önce Mart 2016’da katılmıştı.
O seneki fuarda katılımcılardan
yoğun ilgi gören Baymak dünyanın
farklı ülkelerinden gelen birçok
şirket ile önemli işbirliklerine imza
atılmıştı. Bu sonucu tekrarlamak
amacıyla Baymak fuarda gösterişli
bir stantla yer alacak. Baymak
ürünleri üç tarafı açık ve oldukça
göz alıcı bir stantta sergilenecek.
Toplam 110 metrekare
büyüklüğündeki bu stantta klima,
ısı pompası, şofben, kombi, kazan,
güneş kolektörü ve ekipmanı,
boyler, havlu panel radyatör,
termosifon ve elektrikli su ısıtıcısı
yer alacak.

KURUMSAL PROJELER

FAZLA SÖZE GEREK YOK
Kurumsal projelerde bu ayki haberlerimiz Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan... Birinde enerji
verimliliği sertifikasına sahip bir konut projesinde diğerinde hibrit çözümümüzle bir turizm tesisinde,
sonuncusunda ise Türkiye’nin en büyük gruplarının inşa ettiği lüks segment bir kentte…

PARK YAŞAM ATAŞEHİR

Enerji Verimli Konutlar
Park Yaşam Ataşehir,
TuREEFF (Konutlarda Enerji
Verimliliği Finansman
Programı) kapsamında B
sınıfı enerji kimlik belgesi
alan İzmir’deki ilk proje.
Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) tarafından
geliştirilen, Avrupa Birliği
ve Temiz Teknoloji Fonu
tarafından desteklenen

TuREEFF, Türkiye’de enerji
verimli konutların artmasını
hedefliyor. Bölgenin bilinen
inşaat firmalarından İZKA
ile Gültekinler İnşaat imzası
taşıyan bu projede, 73 duvar
tipi yoğuşmalı kazan, 32
boyler, 32 genleşme tankı,
1700 mtül panel radyatör ile
tüm ısıtma sistemi ürünleri
Baymak tarafından sağlandı.

GRAND RING HOTEL

Hibrit Çözümler
Antalya, Beldibin’de BGS
Turizm Yatırım tarafından
yapılan Grand Ring Hotel,
232 oda ve 464 yatak
kapasiteli olarak inşa edildi.
Proje kapsamında; yüzme
havuzu, güneşlenme
terası, restoran, barlar,
sinema salonu, toplantı

salonu, çocuk oyun alanları
bulunuyor.
Toplam 17 bin 500
metrekare kapalı alana
sahip projede Baymak
hibrit bir çözüm sağladı
ve 180 güneş kolektörü, 10
boyler ile 12 Lectus kazanın
kurulumunu yaptı.

BEYSUKENT KONAKLARI

Prestijin Tercihi

Ankara, Çankaya Beysukent
Konakları projesi Köroğlu
İnşaat, Emir İnşaat ve MV
Holding tarafından hayata
geçiriliyor. 150 bin metrekare
alan üzerine 359 adet konut
olarak inşa edilecek proje
kapsamında 2 bin metrekare
sosyal ve ticari alan, bin 584

metrekare kapalı sosyal tesis,
iki açık basket sahası, bir
tenis kortu ve otoparklar yer
alıyor. Ankara’nın en prestijli
projelerinden Beysukent
konakları projesinin 1. Etap
ısıtması için 93 adet Baymak
Duotec marka yoğuşmalı
kombi tercih edildi.

Isıtmanın ‘Motto’suyuz
İstanbul Bağcılar’da
Celaloğlu inşaat firması
tarafından hayata geçirilen
Motto İstanbul projesi tek
blokta 137 adet konut ve 12
adet ticari birim olarak inşaa
edildi. Proje home-ofis ve
mağaza konsepti ile 15 bin

metrekare kapalı alana sahip.
Proje kapsamında yeşil
alan ve otopark da yer alıyor.
İstanbul’daki bu önemli
projede de ısıtma sistemi
tercihi Bayamak olup, 137
adet Brötje marka kombi
kullanıldı.
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Mart - Nisan 2018

GÜZEL
ADAMLAR
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Öykülerin ustası Sunay Akın ile melodilerin ustası
İlhan Şeşen, Antalya’daki Aile Toplantısı’nda
bizlerleydi. Bu iki güzel insan sahnede sergiledikleri
muhteşem performansın hikayesini anlattı.

A

ntalya’daki Aile
Toplantısı’nın
ikinci günün
akşamında
sahnedeydi, iki
ünlü sanatçı
Sunay Akın
ve İlhan Şeşen… Biri öykülerin,
diğeri melodilerin ustası iki sanatçı,
Türkiye çapında büyük üne kavuşan
“Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli
gösterilerini sergiledi. Sunay Akın
tarafından akıcı dili ve kendine
has üslubuyla örnek hayatlar ve
aşk hikayeleri anlatırken İlhan
Şeşen de en özel bestelerini okudu.
Dolu dolu geçen bu iki saatlik
gösterinin ardından iki ünlü sanatçı
tüm yorgunluklarına rağmen
Baymaklife’ın sorularına içtenlikle
yanıt verdi.
■ “Aşk Şarkıları ve Öyküleri” fikri
nasıl doğdu?
İlhan Şeşen: Hatırlamıyorum. Bu

seyircilerle buluştu “Aşk Şarkıları
ve Aşk Öyküleri”… Gösteri o kadar
beğenildi ki kulaktan kulağa yayıldı ve
bir süre sonra tekrar sahnelememiz
için teklifler almaya başladık. Böylece
sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin
değişik kentlerinde de seyircilerle
buluşmaya başladık. Ve halen bu ilgi
devam ediyor.
■ Gösteriyi izlemeyenler için…
Seyircileri nasıl bir gösteri bekliyor?
İlhan Şeşen: Sunay, hiçbirimizin
bilmediği ayrıntılardan bazen
dehşet verici, bazen komik hikayeler
anlatıyor. Ben arada şarkılar
söylüyorum. Birbirimize takılıyoruz.
Seyirciyle birlikte gülüyoruz.
Gösterinin nasıl başlayıp nasıl bittiği
pek belli olmuyor. Sahnede doğaçlama
gelişiyor.
Sunay Akın: Aslında bu gösteri
İlhan Şeşen ve Sunay Akın buluşması...
İlhan Şeşen, çok değerli bir müzisyen.
Bilgi birikimi çok fazla. Ben de
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ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP
soruyu Sunay Akın’a sormak lazım.
Mutlaka bir hikayesi vardır. Olmasa da
Sunay Akın mutlaka bir hikaye yazar.
Sunay Akın: İş Sanat yılda bir
kez programına müzik ve edebiyatı
buluşturan bir etkinlik katmamı
istedi. Benim de aklıma aşk teması
geldi. Çünkü program şubat ayında
gerçekleşecekti. Şöyle bir kurgu
düşündüm; sahneyi müzik ve edebiyat
olarak kullanacağız. Ben aşk öyküleri
anlatacağım ve bir müzisyen de aşk
şarkıları söyleyecek. Ama sahnede
kopuk durmamamız gerekir. Bu
nedenle müzisyen sanatçının da
tiyatral yeteneği yani sahne dili
güçlü olması gerekiyordu. Tabii hal
böyle olunca, en güzel aşk şarkılarını
besteleyen ve çok çok iyi bir oyuncu
olan İlhan Şeşen Hocam aklıma geldi.
Kendisine bu teklifi sunduğumda
o da memnuniyetle kabul etti. Beni
onurlandırdı ve ilk kez İş Sanat’ta,
onun o güzel görkemli salonunda

SUNAY, HİÇBİRİMİZİN
BİLMEDİĞİ
AYRINTILARDAN
BAZEN DEHŞET
VERİCİ, BAZEN
KOMİK HİKAYELER
ANLATIYOR. BEN
ARADA ŞARKILAR
SÖYLÜYORUM.
BİRBİRİMİZE
TAKILIYORUZ.
SEYİRCİYLE BİRLİKTE
GÜLÜYORUZ.

İlhan Şeşen’e üç soru sorduk.
■ Dışarıdan mutlu olmayı
bilen bir insan olarak
görünüyorsunuz. Bunun bir
sırrı var mıdır?
Var. Mutluluk yoktur. Mutlu olmaya
çalışmak mutsuzluk yaratır. Mutlu
görünüyorsam ne mutlu bana…
■ Çok yoğun bir temponuz var,
bu kadar çok şeyi birarada
yürütmenin sırrı nedir?
Disiplin.
■ İlhan Şeşen’in kendi şarkıları
içinde en sevdiği ilk beş şarkı
nedir?
En sevdiğim şarkım hep yapmakta
olduğum yeni şarkım oldu.
Böylece her birini bir süre en çok
sevmiş oluyorum. Yayınlanmış
olanlar şarkıların içinde ilk 5’i
siz yazarsanız mutlu olurum.
Sevgiler.
■ Editörün notu:
■ Değerli sanatçı İlhan Şeşen’in
bu isteğini elbette ki geri
çeviremezdik. Değerli üstadın
beğendiğimiz şarkıları elbette
ki, bu sayfalara sığmaz. Her
ne kadar ayırt etmek çok zor
olsa da Baymaklife editörleri
gözünden değerli sanatçımızın
en sevdiğimiz beş şarkısını şöyle
sıraladık:
■ 1- Sen Benim Şarkılarımsın
■ 2-Aşk Layık Olanda
■ 3-Neler Oluyor Bize
■ 4-Ankara’dan Abim Geldi
■ 5-Aşka Doğru
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Şiir Cumhuriyeti’nin Devrik Cumhurbaşkanı
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kitaptaki metinlerimi sahneye taşıyan
biriyim zaten. İzleyiciler, bir müzisyen
ve edebiyatçının buluşmasına tanıklık
ediyor. Güzel olan yanı, iki saat süren
bu gösteride pek çok performansın
doğaçlama gelişmesi. Yani biz, evet,
gösteriden önce neleri anlatıp
hangi şarkıları söyleyeceğimizi
kendi aramızda konuşup bir kurgu
yapıyoruz. Ama bugüne kadar
sahnede hiçbirine uymadık. Çünkü
doğaçlamaya bırakıyoruz. Doğaçlama
bir akış içinde, o anda birbirimizden
etkilenerek çok farklı bir sahne
oyunu ortaya koyuyoruz. Bunda hiç
şüphesiz İlhan Şeşen ile ortak dil
oluşturabilmemiz, yakınlığımız öne
çıkıyor.
Şair, yazar, gazeteci,
araştırmacı, tiyatro oyuncusu
Sunay Akın, Trabzon’un
Maçka ilçesinde 1962’de
doğdu. Ailesi, daha iyi
eğitim görebilmesi için
10 yaşındayken İstanbul’a
taşındı. Lise öğrenimini
İstanbul Haydarpaşa
Lisesi’nde tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Fiziki Coğrafya
Bölümü’nü bitirdi. 1984’te
ilk şiirini yayımlayan, 1989’da
ise adını Cemal Süreya’nın
koyduğu “Makiler” isimli
ilk şiir kitabını yayımladı.
Arkadaşlarıyla birlikte
1989’da Yeni Yaprak şiir
dergisini ardından, 1990’da
“Olmaz” adlı şiir dergisini
çıkardı. Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde beş yıl boyunca
hem ders veren hem de
alan Akın, bu deneyimin
yardımıyla, tek kişilik oyunlar
hazırlayıp oynamaya başladı.
Türkiye’nin çok sayıda
merkezinde ve yurtdışında
sayısız kez tek kişilik oyunlar
sergiledi. 23 Nisan 2005’te
dünyanın dört bir yanından
topladığı oyuncaklarla, yıllardır
hayalini kurduğu İstanbul
Oyuncak Müzesi’ni Göztepe,
İstanbul’da ailesine ait dört
katlı tarihi bir konakta açtı.
Televizyonlara ve radyolara da
çok sayıda program hazırlayıp
sunan Sunay Akın bugüne
kadar 18 şiir ve hikaye kitabı
yazdı.

İZLEYİCİLER,
SAHNEDE BİR
MÜZİSYEN VE
EDEBİYATÇININ
BULUŞMASINA
TANIKLIK EDİYOR.
GÜZEL OLAN YANI,
İKİ SAAT SÜREN
BU GÖSTERİDE
PEK ÇOK
PERFORMANSIN
DOĞAÇLAMA
GELİŞMESİ.

AŞK DİYE BİR
GENELLEME YOKTUR
■ Sizce eskilerin “aşk” kavramı ile
bugünün aşk kavramı arasında nasıl
bir değişimi var? Bugün insanlar aşk
denilince ne anlıyor sizce?
Sunay Akın: Matematiğin “Pi
sayısı” olduğu gibi aşkın “Pi sayısı”
yoktur. Aşk adına bütün genelleme
söylemlerin hepsi yanlıştır. Çünkü
“aşk” diye bir ortak değerlendirme
olamaz. Kerem ile Aslı vardır, Ferhat
ile Şirin vardır, Nazım ile Piraye
vardır. Bu iki insan arasındaki
bir köprüdür ve hiçbir köprü
bir ötekine asla benzemez. Bu
nedenle aşk üzerine yapılan bütün
söylemler, bütün genellemeler
bence birer balon gibi havada asılı
kalmaya mahkumdur. Aslında
kişiler vardır, karakterler vardır.
Yani Romeo ve Juliet vardır. Onlar
üzerinden bir şeyler konuşabiliriz.
Dikkat ederseniz hep edebiyattan
örnekler veriyorum. Edebiyattaki
aşk... Çünkü orada bir edebi metin,
edebi kurgu var. Bunu içinde aşkı
değerlendirebiliyoruz. Onun dışında
şu anda beni okumakta olan insanlar
kendi dünyalarındaki aşklarla onlar
üzerine bir şeyler söyleyeceğimi
bekliyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü o,
onun aşkı. Çünkü aslında her insan
hayatta bir edebiyat kahramanı
gibi yaşar. O, onun kendi kitabıdır.
Kendi iki kapağının arasında kapalı
kalmaya mahkumdur. Kimseyi de
ilgilendirmez. Bu yüzden aşk üzerine
bütün bu söylemleri, ortalama lafları
hep hatalı buluyorum. Ama bir şiir

durana uzatılır. Ben de bu ışığı
kendi hayatım boyunca karanlığa
mahkum edilen insanlara taşımak
için uğraşıyorum. Bu yüzden kitaplar
yazıyorum, bu yüzden sahne oyunları
oynuyorum ve bu yüzden müzeler
kuruyorum. Şunu unutmayalım ki,
önemli olan el değil ışıktır. Aslolan o
ışığın kendisidir. İnsanı insan yapan
bu değerler, ışığını taşıyan elin hiçbir
kıymeti yoktur. Bu ışığı karanlığa
taşıyabiliyorsam ne mutlu bana...

YAŞASIN JETON

Türk Pop
Müziği’nin Amcası
1948’de Manisa’da doğan
İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni
bitirdikten sonra 10 yıl serbest
avukat olarak çalıştı, bu
dönemde, 1968’de, dans müziği
orkestralarında şarkıcılık yapan
Şeşen, 1971’de “Kavga” isimli ilk
plağını çıkarttı. 1983’te avukatlık
mesleğini bırakarak yeğenleri
Gökhan ve Burhan Şeşen ile
beraber Grup Gündoğarken’i
kurdu. 1994’te “Aşk Haklı” isimli
solo albümünü çıkardı. İlhan
Şeşen, “Cesur Kuşku” adlı dizide
rol aldıktan sonra 2002’de “Neler
Oluyor Bize” adlı ikinci, bir buçuk
yıl sonra da “Şimdi Ben Bu Şarkıları
Kime Söyleyeyim?” isimli üçüncü
solo albümünü çıkardı. 2005’te
“Aşk Yalan”, 2013’te “Gel”
yayımlandı. Şeşen bugüne kadar
Mühürlü Güller, Aliye, Annem,
Hayatımın Rolü, Görüş Günü
Kadınları, Aşk Yalanı Sever, Milat
ve Paramparça dizilerinde rol aldı.

■ Teknoloji ne kadar hayatınızın
içinde?
Ben cebinde jeton taşıyan bir
kuşaktan geliyorum. Cebimde jeton
varken çok daha mutlu olduğumu
hissediyorum. Şu anda cebimde cep
telefonu var. Hiçbir insanın mutlu
olmadığını, labirentin koridorlarında
peyniri arayan fare gibi o telefonda bir
şeyler aradığımı düşünüyorum. Bunun
büyük bir plan olduğunun farkındayım.
İnsanları birbirinden uzaklaştırmak
ve özellikle bir algı toplumu yaratmak
için büyük bir labirent ağının içindeyiz.
Bu yüzden ben “yaşasın jeton”
diyorum. Cebimizde jeton taşıdığımız
dönemlerde daha özgür, daha hayatın
hakkını veren insanlardık. Elbette
ki bilimi dışlamak olmaz. Ama bilim
dinamit gibi birşeydir. Dinamiti dağa
atarsanız yol açar, inanların üzerine
atarsanız savaş çıkar. Bu yüzden
teknolojinin doğru kullanılması
gerektiğini düşünüyorum.
■ Çok detaya girmeden eğer birini
İstanbul’u gezdirseydiniz, bir gün
içinde nasıl bir rota izlerdiniz?
İstanbul demek tarihi yarımada
demektir. Tarihi yarımadayı mutlaka
gezerdim. Gülhane Parkı’ndan tutun
da Çemberlitaş Meydanı’na ve özelikle
oradaki Basın Müzesi’ne girmek
isterim. Bu müzede basın tarihimiz
sergilenir. Öldürülen, katledilen
gazeteciler vardır. Örneğin, Abdi
İpekçi’nin katledildiğinde ceketinin iç
cebinde kurşunun kırdığı kalemi de
orada sergilenmektedir. Bunun gibi
daha basın ve demokrasi tarihimizin
pek çok belge ve bilgisi bu müzededir.
Tarihi yarımada da mutlaka ziyaret
edilmesi gereken bir yerdir. Ama ne
yazık ki, basın müzesinin varlığında
dahi pek çok insanın haberi dahi
yoktur.
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varsa ortada, bir edebi metin varsa,
bir sanat eseri varsa, müzik varsa
ortada onu konuşabiliriz ancak. Onun
dışında “aşk” diye bir genellemenin
yapılmasının hiç doğru bulmuyorum.
İlhan Şeşen: Aşk karşı cinse
duyulan büyük bir tutku. Sözlükte
aşkın karlılığı olarak; aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu yazıyor. Bence de
aşırı…
■ Müzikal diğer sahne
gösterilerinden nasıl bir farklılık arz
ediyor? müzikali özel kılan nedir?
Sunay Akın: Müzikal denildiğinde
ortada bir drama yani, yazılı bir metin
vardır. Önceden yazılır. Bizim İlhan
Şeşen Hoca ile biraraya gelmemiz
bu anlamda bir müzikal değil. Evet
sahne var, müzik var ve metin var.
Ama daha öncede dediğim gibi
doğaçlama gelişen, kendiliğinden
gelişen bir eser var sahnede. Batı’da
buna “happening” diyorlar. Yani
aslında o an sahnenin kendisi bir
sanat yapıtını üretiyor. İlhan Şeşen
ile sahnede birlikteliğimizin hiçbiri
bir ötekine benzemiyor. Sahnede
hep bir tekrar vardır. Elbette ki,
oyuncular o anki performansları ile
daha farklı bir oyun sergileyebilirler
ama yine de bir metne uyum vardır.
Bizim birlikteliğimizde ortada
uyulması gereken bir metin yok. O
anda her iki sanatçının kendi yaratıcı
dünyasının, esintilerinin, duygu ve
düşüncelerinin rüzgarına kendini
bırakarak ortaya koyduğu bir sahne
gösterisi söz konusu. Evet, edebiyat
var, evet, müzik var. Ama bu birliktelik
klasik anlamıyla bir müzikal olmuyor,
olmamalı da zaten. Zaten seyirciye
geçen ve seyircinin sevdiği de o
doğaçlama.
■ Bugüne kadar insanlara hep
güzellikten, iyilikten bahsettiniz,
onlara hikayeler anlattınız. Nasıl
başladı bu serüven?
Uygarlık tarihi boyunca
yüzyıllardır bir ışık hep elden ele
taşınıyor. Sizin işte iyilik, umut
dediğiniz şey hep o ışıktır. Yani bu
yaşama sevincidir. Yaşamı daha
güzel ve değerli kılan sanattır. Sanat
olmasa zaten bu dünya çekilmez bir
yer olurdu. Bu yüzden her sanatçı
kendinden önce karanlığa taşınan o
ışığı avuçlarına almış ve karanlığın
üstüne yürümüştür. Çünkü ışık
aydınlıkta duruna verilmez, karalıkta
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YENİ DÖNEM
BAŞLIYOR
20

Baymak’ın yıllardır en büyük destekçisi olduğu Enerji Verimliliği Yönetmeliği nisan
ayında yürürlüğe giriyor. Konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve satışının
yasaklanmasıyla beraber ülke ekonomisine ve çevreye büyük katkı sağlanacak
ve tabii ki tüm pazarda büyük bir değişim başlayacak. Son dört yıldır yaptığı
yatırımlarla tüm altyapısını ErP’ye uyumlu hale getiren Baymak da yüzde 15’lik
büyüme hedefiyle bu yeni döneme herşeyiyle hazır giriyor.

verimliliği yüksek ‘yoğuşmalı’
kombi ve kazanların üretimi ve
satışını zorunlu hale getiriyor.
Daha teknik bir ifadeyle bu tarihle
beraber Türkiye’de üretilen
veya ithal edilen 400 kW ısıtma
gücüne kadar kombi ve kazanların
yoğuşma teknolojisine sahip
olmaları gerekecek. Yani 400
kW ve altı ısıtma gücüne sahip
konvansiyonel kombi ve kazanların
üretimi ve ithalatı yasaklanacak;
Türkiye sınırları içine yoğuşmalı
olmayan bir kombi ve kazan
satılamayacak.

ÖNCE ÇEVRE
Peki bu neyi değiştirecek
ve nasıl bir etki yaratacak?
Yaşanacak değişimi “ekonomik,
çevre ve pazar” olmak üzere
üç ana başlıkta ele almak
mümkün… Ancak öncelikle
çevre açısından yanıtlayalım…
ErP’nin arka planında Avrupa
Birliği’nin “daha yaşanabilir ve

sürdürülebilir bir dünya” sloganlı
2030 Çevre Kriterleri var. Buna
göre 1990 yılına göre sera gazları
emisyonunun yüzde 40 azaltılması,
yenilenebilir enerjinin payının ve
sağlanacak enerji tasarrufunun
en az yüzde 27 olması isteniyor.
Bunun için de çevreyi kirleten
azot oksit emisyonlarını kısıtlayan
teknolojileri ve yenilenebilir
enerji sistemleri öne çıkartılması
hedefleniyor. Isı pompası ve
PV’nin de hızla büyümesine vesile
olacak bu kriterler, “yoğuşma”
teknolojisini de bu hedeflere
gidecek yolda ana unsurlardan biri
kabul ediyor.
Çünkü Baymaklılar’ın çok iyi
bildiği üzere yoğuşma teknolojisi
yüzde 109 verimlilik sağlıyor.
Hatırlamak gerekirse… Standart
kombilerde ancak yüzde 93
verimliliğe ulaşılabiliyor. Yani
100 birim doğalgaz yakılıyor
ve karşılığında 93 birim enerji
alıyorsunuz. 7 birim ise sistemde
kayboluyor. Yoğuşmalı kombilerde
ya da daha somut bir ifadeyle
idee, Lectus, Brötje’nin Novadens,
Star Bridge serilerinde, DuoTEC
ve Luna Avant’ta 7 birimi
kaybetmediğimiz gibi artı 9
birim daha ısı kazanılıyor. Çünkü
standart kombilerde 130 derecelik
atık gaz bacadan dışarı atılır. Bu
atık gazla beraber su baharı da
dışarı verilir. Ama Baymak’ın
yoğuşmalı cihazlarında, bu su
buharı atılmaz, gazdan ayrıştırılır
ve içindeki ısıyı geri kazanılır.

YILDA 1,5 MİLYAR
DOLAR TASARRUF
Bu da daha az doğalgaz tüketimi
ve tabii ki daha düşük yakıt
faturası demek… Uluslararası
Enerji Ajansı’nın raporuna göre
son 25 yılda ajansa üye ülkeler,
enerji verimliliği uygulamaları
sayesinde 760 milyon ton petrol
ihraç etmekten kurtulmuş.
Sağlanan tasarrufun toplamı ise
yine bu dönem için 5,7 trilyon
dolar olarak hesaplanıyor.
Almanya’nın enerji verimliliği
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ugünlerde 3 milyar
dolarlık hacme
sahip Türkiye
iklimlendirme
sektörünün
konuştuğu tek
bir şey var:
Enerji Verimliliği Direktifi…
Şirketlerin yöneticileri, sahada
müşteriye ulaşan bayiler ve
servisler kısaca sektörün tüm
bileşenleri, 21 Nisan’da yürürlüğe
girecek ve iklimlendirme işini
temelden sarsacak bu yeni
dönemin getireceği değişime
adapte olabilmek ve fırsatları
yakalayabilmek için harıl harıl
hazırlanıyor. Çünkü sağlayacağı
tasarrufla ülke ekonomisine büyük
fayda sağlayacak bu düzenleme,
kuşkusuz iklimlendirme işinin de
gelecek 10 yılını şekillendirecek en
önemli hikaye olacak. Gerçekten
de büyük bir değişimden
bahsediyoruz. Sektörün tüm
organizasyon ve üretim altyapısını
değiştirecek ve tüm iş yapış
süreçlerinde verimliliği ön
plana koyacak bir zihniyet ve
bakış açısı değişikliği bu… Çünkü
Enerji Verimliliği Direktifi, Enerji
Bakanlığı’nın 2023 yılına kadar
150 milyar dolar tasarruf hedefi
çerçevesinde geliyor. Dolayısıyla
ürünlere sadece bir etiket koymak
ya da eski tip cihaz satmamaya
indirgenemeyecek kadar da
önemli… Devamı gelecek yeni
düzenlemelerin ilk adımlarından
biri olarak görmek gerekiyor.
Diğer taraftan bu düzenleme
aynı zamanda tüketicinin de
bilinçlenmesine yönelik bir kaygı
güdüyor. Yani nisandan itibaren
herkes karşısında neden yoğuşmalı
kombi kullanması gerektiğiyle ilgili
net cevaplar isteyen müşteriler
bulacak…
O nedenle şimdi soruların ve
cevapların peşinden gidelim…
İlk olarak kuşkusuz yeni
düzenlemenin içeriğine bakmak
gerekiyor. “ErP” olarak kısaltılan
Enerji Verimliliği Direktifi, temelde
21 Nisan’dan itibaren enerji

ERP, SEKTÖRÜN
TÜM
ORGANİZASYON
VE ÜRETİM
ALTYAPISINI
DEĞİŞTİRECEK
VE TÜM İŞ YAPIŞ
SÜREÇLERİNDE
VERİMLİLİĞİ ÖN
PLANA KOYACAK
BİR ZİHNİYET
VE BAKIŞ AÇISI
DEĞİŞİKLİĞİ…
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Baymak’da Neler Değişecek?
Aslında Baymak açısından 21 Nisan’dan sonra çok fazla değişen birşey
olmayacak. Baymak çok iyi yaptığı işleri yapmaya devam edecek, bundan
sonraki süreçte ısı pompası ve güneş kaynaklı sistemler ürün stratejisinin daha
fazla merkezinde yer alacak. Ama yine de değişimler yok değil. Şimdi ürün
aileleri bazında neler olacağına bir göz atalım…

KONVANSİYONEL KOMBİ AİLESİ
21 Nisan itibarıyla Brötje Energy Digit, Star, Star
Extra Serisi, Baymak ECO, Luna Serisi, Lambert
310/310T, LX Serisi artık üretilmeyecek.

YOĞUŞMALI KOMBİ AİLESİ
21 Nisan itibarıyla Brötje Novadens, Novadens
Extra, Star Bridge, Star Bridge Extra Serisi, Baymak
DuoTEC, Luna Avant Serisi, Lamvert Attivo ve
LPY Serisi yüksek verimli pompalarla üretilecek ve
enerji verimliliği etiketiyle satışa sunulacak.

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

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

DİĞER AİLELER
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Baymak’ın diğer ürün ailelerine ise enerji etiketi
gelecek. Yani şofben, termosifon, termoboyler,
ani su ısıtıcı, ısı pompası, güneş enerjisi paket
sistemleri ve 500 litre altı boyler ürünlerinde artık
enerji etiketi olacak.
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uygulamalarıyla sadece geçen yıl
30 milyar dolarlık enerji ithalatının
önüne geçtiği yazıyor raporda.
İşte bu tasarrufun bir benzerini
Türkiye’de de göreceğiz. Nisandan
itibaren sadece yoğuşmalı
kombilerin üretim ve satışının
yapılmaya başlaması, binaların
yalıtım ve konumuna paralel olarak
tüketimde yüzde 25-35 aralığında
bir tasarruf yani faturalarda üçte
bir oranında azalma sağlayacak.
Türkiye’de konut ısıtması için 4,5
milyar dolarlık doğalgaz ithalatının
olduğunu düşünülürse ErP ile ülke
ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı
sağlanacak.

PAZARIN YAPISI DEĞİŞECEK
ErP’nin kuşkusuz yaratacağı
değişimlerden biri de pazarın
yapısını kökten değiştirecek olması.
Zira artık Türkiye sınırları içinde
konvansiyonel kombi ve kazanların
üretimi ve satışını yapılamayacak.
Oysa halihazırda 550 milyon
euro hacme ulaşan Türkiye’deki
kombi satışlarının yüzde
66,5’ini konvansiyonel cihazlar
oluşturuyor. Yani satılan her üç
kombiden ancak biri yoğuşmalı.
Dosider verilerine göre 2017’de
yaklaşık 800 bin konvansiyonel ve
400 bin yoğuşmalı olmak üzere 1,2
milyon adet kombi satıldı. Diğer
taraftan Türkiye’de kurulu kombi
stoğu 2017 itibarıyla yaklaşık 10
milyon adet. Ve bu rakamın yaklaşık
7,5 milyon adedini de konvansiyonel
cihazlar oluşturuyor. Yoğuşmalı
kombi adedinin sadece 2,5 milyon
olduğu düşünüldüğünde ortada
çok ciddi bir dönüşüm pazarının
doğacağını söylemek yanlış
olmaz. Zaten tahminler ErP’nin
uygulanmasıyla birlikte söz konusu
kombilerin en az yarısının iki-üç
yıl içinde yoğuşmalıya döneceğini
öngörüyor.

ASIL BÜYÜME 2019’DA
Kısa vadedeki beklenti ise
mevcut pazarda konvansiyonel
lehine olan yüzde 30’a yüzde
70’lik oranın ErP ile tam tersine
doğru dönüşeceği yönünde. Zaten
değişim pazarında halihazırda
tüketiciler yüzde 70’in üstünde bir
oranla yoğuşmalı kombiyi tercih
ediyor. Ama bu hemen yani 2018
içinde gerçekleşmeyecek. Özellikle
nisan ayına kadar geleneksel
kombide satışların stokları
eritme amaçlı olarak yükselmesi
öngörülüyor. Zira 2015’te ErP
uygulamasını hayata geçiren
Avrupa Birliği’nde de benzer
bir tablo yaşanmıştı. Tahminler
2018 sonunda toplam satışların,
2016 rakamlarına dönerek 1,1
milyon adedi göreceği yönünde.
Bu rakamın içinde konvansiyonel
cihazların payı 600 bin adede
inerken yoğuşmalı kombilerin 500
bin adede ulaşması bekleniyor.
Ancak 2019’da konvansiyonel

kombinin payı sıfıra düşecek.
Buna karşılık pazarın tamamı
yani 1 milyon adedi yoğuşmalı
kombilerden oluşacak.
Satış hacminde kuşkusuz
önümüzdeki iki sene 2017’ye ve
önceki yıllara benzemeyecek.
Aksine büyüme daha sınırlı
olacak. Nihayetinde konvansiyonel
ürünlere göre yüzde 25-30 daha
yüksek fiyatlı yoğuşmalı kombiler
tüketicilerde ister istemez
bir çekince yaratacak. Ama
unutmayın, bu gelirlerdeki bir
azalış değil.

Yoğuşmalı cihazlara daha
yüksek ücret ödeyecek
müşterilerin daha seçici ve
bilinçli olacakları da bir gerçek.
Zira yoğuşmalı kombiler,
konvansiyonellere göre ortalama
bin lira daha pahalı. Bu noktada
tüketicilere sağlayacakları
tasarrufla bu farkı kısa sürede
amorti edeceklerinin iyi
anlatılması gerekiyor. Örneğin
İstanbul’da bir hane aradaki farkı
iki yılda amorti edebiliyor. Doğu
illerinde ise bu süre bir yıla kadar
düşebiliyor.
Diğer taraftan ürünlerin
üzerinde artık bilgilendirici
etiketler olacak. Zira değişiklikler
yönetmeliğin Eko Tasarım direktifi
çerçevesinde yapılıyor. Yani
bir yandan verimlilik kıstasları
belirlenirken bir yandan da
ürünlerin ne kadar verimli
oldukları etiketlerle tüketicinin
beğenisine sunulacak. Tüketici,
ürünlerin sahip oldukları güç,
ses seviyesi, enerji sınıfı gibi
birçok bilgiyi enerji etiketlerinde
görebilecek, seçimini de buna göre
yapacak. Eko Tasarım direktifi, “0400 kW” arasındaki cihazlar için
geçerli. Direktifin hedefi yüksek
teknolojik ürünlerin kullanılması.
Etiketleme zorunluluğu ise “0 – 70
kW” arasındaki cihazları kapsıyor.
Enerji etiketi, tüketicilerin
alım kararı verebilmesi için bir
bilgilendirme niteliği taşıyor. Bu
kapasiteyle sınırlanmasının sebebi
ise genellikle evlerde kullanılan
cihazların bu güç aralığında olması.

Son kullanıcının sadece ürünleri
değil, teknolojileri kıyaslamasını
sağlayacak enerji etiketlemesi
programı, şu anda montajcı/
müteahhit etkisinde olan satınalma
davranışlarını da kesinlikle
değiştirecek. Son kullanıcı ilk defa
gerçekten “ipleri eline alacak”.

BAYMAK OLARAK HAZIRIZ
Aralık ayında Antalya’daki Aile
Toplantısı’nda Baymak CEO’su
Ender Çolak sahneden ErP’yi
anlatırken sözlerine bir Baymak
bayisinin “yoğuşmalı yoğuşmalı
diyorduk, işte geldi” yorumuyla
başlamıştı.
Gerçekten de Baymak,
iklimlendirme sektöründe
yoğuşma teknolojisinin bayrak
taşıyıcısı ve ‘ilk’leri hayata geçiren
firması. Türkiye’yi yoğuşmalı
cihazlarla ilk tanıştıran, ilk
günden bu yana desteklediğimiz

bu dönüşümü destekleyen ve
stratejisini en başından itibaren
bu teknoloji üzerine belirleyen
Baymak, hiç konvansiyonel kombi
reklamı yapmadı. Gazete ya da
TV tüm kombi reklamlarında
yoğuşmalı kombilerini tanıttı.
Diğer taraftan Baymak özellikle
BDR Thermea sonrasındaki dört
yıl boyunca yoğuşmalı kombi ve
kazan alanında yaptığı altyapı
yatırımlarıyla sektörden ayrıştı.
Zaten yoğuşmalı ürün pazarın
da sektörün adet bazında en hızlı
büyüyen firması.
2017’de Baymak yoğuşmalı
kombide adet bazında yüzde 46
büyüdü. Böylece yoğuşmalı kombi
pazarından aldığı payı da yüzde
9,3’ten 12,3’e yükseltti. 2018 için
de yoğuşmalı kombi pazarında
pazardaki yatay seyre rağmen
yüzde 15 gibi iddialı bir büyüme ve
payını artırma hedefi var.
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KLASİK BİR
BAYMAK
HİKAYESİ
50 yıl önce Süleyman Şahiner’in açtığı bobinaj
dükkanında atılan ancak asıl kuruluşu 2013 yılına denk
düşen Ankara merkezli Aknaz Yapı henüz sekiz aylık
Baymaklı. Ama bu kısa çok yol katetti. Bu nasıl oldu?
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knaz Yapı,
Ankara
sanayisinin
önemli
üslerinden
Ortadoğu
Sanayi ve
Ticaret Merkezi’nde (OSTİM),
bin 500 metrekarelik plazasında
faaliyet gösteriyor. Temelleri,
50 yıl önce Süleyman Şahiner’in
açtığı bobinaj dükkanında atılan
ancak asıl kuruluşu 2013 yılına
denk düşen şirketin yönetimi şu
anda oğulları Zafer ve İbrahim
Şahiner’de. Süleyman Şahiner
yönetimi oğullarına bıraksa da
onlara kol-kanat germeye devam
eden, yol gösterici olarak katkısını
sürdürüyor.
Ailenin Ankara’daki iş
geçmişinde önemli referanslar
var. Aknaz Yapı başta olmak
üzere düzenli olarak büyüyen üç
şirketi yöneten Zafer ve İbrahim
Şahiner, Haziran 2017’de Baymak
ana bayiliği statüsünü alarak iş
hayAtlarında yeni bir yola girmiş
durumdalar. Zafer Şahiner bu
makas değişimini, “büyümek

için Baymak’ı tercih ettik” diye
açıklıyor ve ekliyor: “Baymak’ın
desteği bize güç verdi ve kısa
bir süre olmasına rağmen çok iyi
sonuçlar aldık.”

İLK DÜKKAN
15 METREKAREYDİ
■ Aknaz’ın temelleri nasıl
atıldı?
Şirketimizin temelleri, babam
Süleyman Şahiner’in 1968
yılında Sıhhiye’de Necati Bey
Caddesi’nde bir pasaj içinde
açtığı 15 metrekarelik dükkana
dayanıyor. Babam 1995’de
Strazburg Caddesi’nde 50-60
metrekarelik yeni dükkana geçti.
Bu dükkanın mülkü hala bizdedir.
Babam 1990’lı yıllara kadar servis,
montaj onarım ağırlıklı çalıştı.
Fabrikaların elektrik motorlarının
sarımı ve tamiratı işlerini yapardı.
1990’larla birlikte ısıtma-soğutma
sistemleri sektörüne adım attı.
Büyük klima santrallerinin
bakım-onarımını yaptı. 1990’ların
ortalarından itibaren ağabeyim
İbrahim Şahiner ve benim de işin
içine katılmamla birlikte inşaat ve

“BAYMAK’TA DAHA
KOLAY SATIŞ
YAPABİLECEĞİMİZİ,
DAHA HUZURLU
BİR ORTAMDA
ÇALIŞACAĞIMIZI,
DAHA AZ RİSKE
GİRECEĞİMİZİ,
GÜVENLİ BİR
ŞEKİLDE İŞ
YAPACAĞIMIZI
BİLİYORDUK.”

Aknaz Yapı Genel Müdürü
Zafer Şahiner Endüstri
Mühendisliği okumuş.
Büyümek için Baymak’ı
tercih ettiklerini söyleyen
Şahiner, “Baymak
markasının arkalarında
olması sayesinde
kendilerini güçlü
hissettiklerini belirterek
“2017’nin Haziran’ında
bayilik aldık” diyor.

mekanik anlamda taahhüt ağırlıklı
çalışmaya başladık.
■ Şirketleşme süreciniz ne
zaman başladı?
2013’te Aknaz’ı kurma
amacımız inşaat işleri içindi.
Ancak Haziran 2017’de Baymak
ana bayiliğini aldık ve Aknaz
şu anda sadece Baymak bayiliği
yapıyor.

BAYMAK’IN
POTANSİYELİNE GÜVENDİK
■ Baymak bayiliğiniz nasıl
başladı, ilk temasınız nasıl oldu?
Zaten yıllardır bu sektörün
içindeyiz. Baymak’ın ürünlerini
satmıyorduk ama uzun bir süredir

Aknaz Yapı Genel Müdürü
Zafer Şahiner, iklimlendirme
sektöründeki büyümenin
arkasında insanların konfor
arayışının etkili olduğuna
inanıyor.
“1990’lı yıllarda ülkemizin
maddi durumu, kişi başına
milli geliri şimdikinden çok
düşük olduğu için üst gelir
grubu dışında neredeyse
kimse klima taktırmazdı” diye
hatırlatarak, “Ama insanların
maddi kazancı artınca
konfor beklentisi de ister
istemez arttı. Teknolojinin
gelişmesi de ihtiyacın daha
iyi karşılamasını sağlıyor.
Türkiye’de iklimlendirme
sektörü gelecekte çok daha iyi
noktalara gelecek” diyor.

inşaat ve taahhüt işlerimizde
kullanıyorduk. Baymak’ı da
ürünlerini de çok iyi tanıyoruz.
Başka bir markanın çok uzun
süredir bayiliğini yapıyorduk
ama Baymak ile çalışmaya
başladığımızda bıraktık. Çünkü
Baymak’ın potansiyeli çok daha
fazla. Diğer markada pazardan
yeterince pay alamamıştık.
Baymak’ta ise daha kolay satış
yapabileceğimizi, daha huzurlu
bir ortamda çalışacağımızı, daha
az riske gireceğimizi, güvenli bir
şekilde iş yapacağımızı biliyorduk.
Baymak, müşteriyi memnun etme
anlamında daha avantajlı bir
marka. Hem fiyat uygunluğu hem
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REKLAMLAR
SES GETİRDİ
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■ Baymak bayiliği
yapmanın ne
gibi avantajlarını
yaşıyorsunuz?
Öncelikle arkanızda
doğru, dürüst, güvenilir
bir şirket var. Neyi neye
alabileceğinizi, neyi neye
satabileceğinizi bildiğiniz,
arkanızda duran, yüzünüzü
doğru yöne çevirebildiğiniz
bir şirket var. Bunun her
şeyden önemli olduğunu
düşünüyorum. Bir müşteriyle
görüştüğünüz zaman,
ürünü ona verdiğiniz
zaman yüzünüz yere
eğilmiyor ve eğilmeyecek.
Buna güveniyorsunuz.
Bu da arkanızda olduğu
sürece başarıdan başka
bir şey gelmez. Baymak’ın
arkamızda olduğunu bilmek,
bize güç veriyor. Bir de son
dönemde Baymak’ın yaptığı
reklamları çok beğeniyorum.
Ciddi bir şekilde ses getirdi
bu reklamlar. Bunun da bize
faydası çok büyük.

servis imkanı açısından daha iyi
olduğu için Baymak’ı tercih ettik.
Şu anda Baymak’ın ana bayiliğini
aldık ancak servis hizmetini
vermiyoruz.

BAYMAK BİZE
ATILIM YAPTIRACAK
■ Aknaz olarak Baymak
satışlarında hangi seviyedesiniz?
Şu anda Baymak’ın tüm
ürünlerini satıyoruz. Ancak
satışlarımızın çok büyük
bölümünü kombi oluşuyor. Klima
satışları kombiye göre düşük
ancak hızlı bir ivmeyle artıyor.
Çünkü Baymak’ın klimaları
tanınmaya başladı. Hem kalite
hem de fiyat açısından cazip
olduğu için Baymak klimaları her
geçen gün ilgi ve satış yükseliyor.
Kombi ve klimanın dışında pompa

ve diğer ürünleri de satıyoruz.
Baymak bayisi olduğumuzdan
beri 2 binden fazla cihaz satış
hacmine ulaştık ve çok ciddi ciro
yakaladık.
Baymak bayiliğini aldığımızda
bunun böyle olacağını biliyorduk.
Zaten amacımız da buydu.
Tek işimiz olarak Baymak’a
yoğunlaşıp Baymak ile büyümeyi
ve para kazanmayı istiyoruz.
Zaten böyle düşünmesek, Baymak
satışını ana bayilik statüsüyle
yapmazdık. İnşallah iki sene
sonra “Baymak ile atılım yaptık”
diyeceğiz.
■ Baymak’taki yenilikleri ve
gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?
Yönetim değişmeden
önce tanıdığımız Baymak,
ürünleri iyi olsa da servis
hizmetlerinde sıkıntıları olan

bir kurumdu açıkçası. Ama
yönetim değişikliğinden sonra
özellikle servis hizmetlerinde
ciddi manada atılım oldu ve şu
anda servis memnuniyeti ciddi
derecelere geldi. Dolayısıyla
kombi, klima gibi ürünlerde gönül
rahatlığıyla müşteriye hizmet
verebiliyoruz. Satış sonrası
hizmetleri sayesinde, gözümüz
kapalı sırtımızı dayayabileceğimiz
bir firma haline geldi. Satış
sonrası hizmetlerde mükemmel
denebilecek seviyede olması
nedeniyle şu anda ısıtma soğutma
sektöründe çalışılabilecek en
güzel firma.
Diğer taraftan sektörde
en geniş ürün yelpazesine
sahip olan marka Baymak.
Bu da müteahhitler, proje
firmaları, taahhüt firmaları,
devlet kurumları ve tüketicinin
Baymak’ı tercih etme nedenleri
arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Bayiler olarak müşteriden gelen
talepleri karşılayabilmenin ve
sorunları çözebilmenin avantajını
yaşıyoruz.
■ Son yıllarda Baymak’ın
teknolojiye yatırım yapması
markaya sizce ne kattı?
Birçok sektörde olduğu gibi
artık ısıtma-soğutma sektöründe
de tüketici alacağı üründe
teknoloji arıyor. Günümüz
teknolojilerinin kullanıldığı
ürünleri tercih ediyor. Bu
nedenle teknolojiye yaptığı
yatırımlar Baymak’ı vazgeçilmez
hale getirdi. Güvenilirliğini
artırdı. Kendini geliştirebilen
bir marka olduğunu kanıtladı.
Tüketici için “Baymak’ın
arkasında ciddi bir yatırım
ve teknoloji var” diyor. Bu da
markanın imajını güçlendiriyor.
Tüketici ödediği paranın
karşılığını teknolojik olarak
fazlasıyla aldığını düşünüyor.
■ Başka markalarla çalışırken
Baymak’a sonradan yönelenlerin
geri dönüşleri nasıl oluyor?

■ Konvansiyonel kombilerin
üretimi yakında bitecek. Bunun
sektöre ve Baymak’a etkisi nasıl
olacak?
Şu anda sektörde faaliyet gösteren
firmaların elinde bir yıl boyunca
yetecek kadar konvansiyonel kombi
var. Onlar da bitince piyasada
sadece yoğuşmalı kombiler
kalacak. Baymak yoğuşmalı
kombi pazarında şu anda zaten
bir numara. Önemli yatırımlar
yapıldı, ürünlerimiz yeterli güç

ve niteliğe sahip. Dolayısıyla
Baymak, yeni düzenlemeye
teknik ve ticari altyapısıyla hazır.
Konvansiyonel kombilerin üretim
yasağının başlamasıyla Baymak
sektördeki yeni değişimde en
avantajlı firma olacaktır. Bu bayileri
de olumlu etkileyecektir. Diğer
yandan Türkiye ekonomisi için
de olumlu bir gelişme. Çünkü
yoğuşmalı kombiler, konvansiyonel
kombilerden yüzde 30 daha az
yakıt tüketiyor.

SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDE
MÜKEMMEL
DENEBİLECEK
SEVİYEDE
OLMASI
NEDENİYLE
ŞU ANDA BU
SEKTÖRÜNDE,
ISITMA
SOĞUTMA
SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞILABİLECEK EN
GÜZEL FİRMA.

Zaman zaman, uzun yıllardır
başka markaları tercih ederken
ilk kez Baymak ürünleri
kullanmaya başlayan tüketiciler
ya da kurumlar oluyor. Şimdiye
kadar tek olumsuz dönüş almadık.
Hepsi “iyi ki Baymak’a geçmişiz”
diyor, teşekkür ediyor. Hem
teknolojiden hem kaliteden
hem de fiyatlardan memnun
olduklarını söylüyorlar.
■ Sektör açısından bakınca,
Ankara’da piyasa ne durumda?
Ankara’da inşaat sektörü çok
iyi olmasa da belirli bir tempoda
gidiyor. Bu da sektörü olumlu
etkiliyor. Bir de Ankara’da
uzun yıllardır ısıtma-soğutma
sistemleri kullanılıyor. Bunların
yenilenmesinin getirdiği bir
sirkülasyon var. Dolayısıyla
pazar hiçbir zaman doygunluğa
ulaşmıyor. Tabii Ankara rekabetçi
bir piyasa. Çok fazla rakip ve
marka var.
■ Ankara tüketicisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Ankaralılar, ısıtma-soğutma
sistemlerinin önemini biliyor.
Ayrıca bu sistemlerin sunduğu
konfora alışmış ve vazgeçemiyor.
Diğer yandan her yerde olduğu
gibi Ankara’da da tüketici,
doğru, dürüst, güvenilir gördüğü
firmaları tercih ediyor. Servisiniz
düzgünse, mutlu ediyorsa, satış
personeliniz güleryüzlüyse, işini
dürüstçe yapıyorsa, o firmaya
bağlılık oluşuyor. Alırken de
kullanırken de üründen ve
firmadan memnunsa, hep o
firmaya gidiyor. Baymak tüm
bunları sağladığı için Ankaralı
tüketicinin gözdesi.
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GELECEĞİN
MAKİNESİ
Mart - Nisan 2018

Eskiler otomobile “makine” derdi. Bu
tanımlamanın içinde hem teknolojisine
duydukları hayranlık ve saygı hem de
hayatlarında yarattığı büyük değişime bir
gönderme vardı. Isı pompaları da, iklimlendirme
sektörünün şimdiki makineleri…
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017 Aralık ayında
Antalya’da düzenlenen
Aile Toplantısı’nın
katılımcılarından
biri Türkiye’nin önde
gelen proje yönetim
şirketlerinden
Tanrıöver Mühendislik’in kurucusu
Cevat Tanrıöver’di. Bu vesileyle
Baymaklife ile de bir söyleşi
yapan Tanrıöver, ısıtma-soğutma
sektörünün geleceğini şu sözlerle
tanımlanmıştı: “Önümüzdeki 10
sene içinde şahsi kanaatim radyatör
ve kazan kullanımının azalacağı
yönünde. Yerini ısı pompaları,
yerden ısıtma soğutma ve nem
alma cihazları alacak. Ve buna da
hazırlıklı olan kazanacak.” Bu sözler,
39 yılda bin 600’den fazla proje
yapan ve Mall of İstanbul, Torium,
Vadi İstanbul, 5 Levent, Torun
Center, Torun Tower, Çamlıca
Camisi gibi dev projelerde imzası
olan birinden gelince özellikle
dikkate almak gerekiyor.
Gerçekten de bu nisanda
yürürlüğe girecek ErP
düzenlemesiyle yoğuşmalı
kombilerle ilk adımlarını
göreceğimiz ve merkezinde enerji
verimliliğinin olduğu yeni geleceğin

3kW

1kW

NASIL ÇALIŞIYORUM?
Hava kaynaklı ısı pompaları
anlaşılacağı üzere enerjisini
havadan sağlıyor. Bunu da biri
ısıyı absorbe eden diğeri ısıyı
mahale vermek için kullanılan iki
ısı eşanjörüyle yapıyor. Sistemin

1) YÜKSEK VERİMLİLİK
Baymak’ın yeni nesil hava kaynaklı
ısı pompaları, ısıtma performans
katsayısı (COP) çalışma prensibine
bağlı olarak havadan aldığı enerjiyle 1
birim enerji girdisine karşılık 4 birimlik
enerji faydası sağlıyor.

2) DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE
DÜŞÜK MALİYET
Baymak hava kaynaklı ısı pompaları
düşük enerji tüketimi sayesinde
konutlarda, binalarda ve uygulama
yerlerinde enerji tasarrufu sağlıyor.
Cihazların enerji tüketimi az
olduğundan işletme maliyetlerini de
düşürüyor.

3) DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
Hava kaynaklı ısı pompaları, çevreye
herhangi bir zehirli ya da atık gaz
salınımı yapmıyor. CO2 salınımı
olmadığı için çevreye zararsızdır.

4) TÜM HAVA KOŞULLARINDA
ÇALIŞABİLİR
Hava koşullarından etkilenmez.
Bu cihazlar için önemli olan hava

sıcaklığı... Hava kaynaklı ısı pompaları
karlı, yağmurlu, güneşli her türlü hava
koşulunda kullanılabilir.

5) KOLAY KURULUM VE MONTAJ
Cihazların kurulumu oldukça kolay
olmakla birlikte üzerinde bulunan
kontrol paneli ile veriler rahatlıkla
görülebilir. Sadece yeni yapılan
bina veya konutlara değil, mevcut
olanlarda da rahatlıkla uygulanıp
sistemde bulunan diğer cihazlarla
entegre çalıştırılabilir.

6) KOLAY KULLANIM VE KONFOR
Kullanımı kolaydır. İlk kurulumdan
sonra ayar gerektirmez. Bakım ve
onarım maliyetleri düşüktür.

7) GÜVENLİK
Elektrik çarpması, yakıt kaçağı
problemi veya patlama tehlikesi yok.
Herhangi bir yakıt ile çalışmadığından
yakıt tankı veya gaz bağlantısına
ve atık gazı olmadığından baca
yapılmasına ihtiyaç duymaz.
Zehirlenme, koku ve kirlilik gibi
problemleri olmaz.

çalışması için düşük miktarda
enerji yeterli. Isı pompası enerjiyi
belirli bir sıcaklıkta alıyor, bu
sıcaklığı yükseltiyor ve ardından
sistemde kullanılan ısıtma suyuna
bu sıcaklığı aktarıyor. Isınan su da,
ısıtma sistemi, radyatör veya fan
coil üniteleri içinde dolaşıyor.

NEDEN VERİMLİYİM?
Isı pompası, Baymak’ın ürün
yelpazesi içindeki en teknik
sistemlerden. Ama yüksek
teknolojisinden ziyade geleceğin
iklimlendirme sistemlerinden biri
olarak gösterilmesinin nedeni hem
çevreci olması hem de yüzde 75’e
varan oranlarda enerji tasarrufu
sağlaması.
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gideceği son nokta ısı pompaları.
Henüz mazisi Türkiye’de 10 yılı
bile bulmamasına rağmen bunun
çok fazla nedeni var. İlki, hava
kaynaklı ısı pompasının sağladığı
yüzde 75’e varan enerji tasarrufu...
İkinci nedense “dört mevsim
ideal iklimlendirme konforunu
yaşatması”. Isı pompasını, ısıtma
ve soğutma fonksiyonlarını
aynı bedende barındıran tek bir
cihaz gibi de düşünebilirsiniz.
Yani ısıtma, soğutma, kullanım
sıcak suyu ihtiyaçlarını bir arada
alabileceğiniz tek bir cihaz…
Baymak da bu gelecekte
iklimlendirme sistemleri
alanında Avrupa’nın önde gelen
derecelendirme kuruluşlarından
“Eurovent” tarafından yapılan
testlerden en yüksek enerji
verimliliği değeri olan “A++”
dereceli ürünleriyle yer
alıyor. Baymak, ısı pompalarını
“Yenilenebilir Enerji Grubu”nun bir
üyesi olarak sunmaya başladığında,
ürün portföyünde ağırlıklı olarak
“monoblok endüstriyel tipi”
cihazlar bulunuyordu. Genellikle
otel projelerinde güneş enerjisi ile
beraber kullanılan hibrit çözümler
olarak sunuluyordu. Ancak talebe
bağlı olarak Baymak “evsel tip
split” ve “havuz “ısı pompalarını
da ürün gamına ekledi. Böylece ısı
pompası sistemlerinin her alanını
kapsamaya başladı. Bu hamlenin
de rüzgarıyla geçen üç yılda
Baymak’ın pazar payı artık liderliği
zorlayacak noktaya geldi. Ve şimdi
liderliğe giden yolda ailenin yeni
nesil teknolojilerle donanmış ve en
verimli üyeleri geliyor.

7 MADDEDE NEDEN
BAYMAK ISI POMPASI

29
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İÇİNİ AÇTIK: Isı Pompası
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Isı pompası, çalışma prensibi
olarak soğutma çevrimi
olduğundan sistemin çevrimi için
elektrik enerjisi gerekiyor. Ama
tüm ikameleriyle karşılaştırılınca
bu elektrik tüketimi çok az. Üstelik
çok az tüketiyor, buna karşılık çok
üretiyor. Şöyle ki; ısı pompaları 1
kW enerji harcamasına karşılık
dört-beş kat (kullanılan kaynağa
göre değişiyor) enerji üretiyor.
Türkiye’de özellikle bölgelerinde
çok kullanılan dökme gaz (LNG)
ile bir karşılaştırma yapıldığında
maliyet, ‘ısı pompası lehine’ üç-dört
kat azalıyor.
Daha yaygın bir örnek verelim ve
elektrikli kombi ile karşılaştıralım:
14 kilovatlık bir kombi doğrudan
14 kilovatlık elektrik kullanır. 14
kilovatlık bir ısı pompası ise sadece
3,5 kilovatını elektrikten geri
kalanı havadan alır. Havadan aldığı
enerjiyle ısı verimliliğini artırır
ve 14 kilovata tamamlar (tabii ki
havanın durumuna göre verimlilik
şartları değişiyor). Başka bir örnek…
Elektrikli ısıtıcılar ya da klima bir
birim enerji alıp 0,7 enerji geri
verir. Isı pompası bir birim enerji
alır, dört birim yansıtır.

AKILLIYIM…
Yeni nesil Baymak ısı pompasının
mottosu “dört mevsim ideal
iklimlendirme konforunu
yaşatmak”. Bunu da en tasarruflu

ISI POMPASININ
GELECEĞİN
İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİNDEN
BİRİ OLARAK
GÖSTERİLMESİNİN
NEDENİ
HEM ÇEVRECİ
OLMASI HEM DE
YÜZDE 75’E VARAN
ORANLARDA
ENERJİ
TASARRUFU
SAĞLAMASI.

bir şekilde yapmak... Bu nedenle
yeni cihazlar inverter teknolojisiyle
geliyor. Böylece ne kadar ısıtma
yüküne ihtiyaç olduğunu hassas
bir şekilde hesaplayarak yalnızca
evin ihtiyacı kadar elektrik
tüketiyor. Ayrıca haftalık ve günlük
olarak programlanabiliyor. Üç
farklı moduyla da kullanıcısının
isteklerine cevap verecek ideal
ortamı sağlıyor. Bunu yaparken
de enerji tasarrufunu merkeze
alıyor. Örneğin ‘silent’ (sessiz)
modu ile geceleri sessiz çalışma
seçeneği sunarken elektrik
tüketimini de minimum seviyeye
indiriyor. Diğer taraftan yeni nesil
Baymak ısı pompaları iki farklı
ortam için gerekebilecek çıkış
suyu sıcaklıklarını birbirinden
bağımsız olarak ayarlayabiliyor.
Kullanım sıcak suyunda ise
kullanıcı tercihine göre boylerde
oluşabilecek bakterilerin
öldürülmesi için suyun sıcaklığını
aniden çok yüksek seviyelere
çıkartabiliyor.

ŞIK TASARIM
Yeni nesil Baymak ısı pompaları
tasarım yönüyle dikkat çekici
cihazlar. Tabii salonun ortasına
koymayın ama emin olabilirsiniz
ki evinizdeki ideal görünüme
kolayca uyum sağlayabilecek kadar
şık bir tasarıma sahip. Monoblok
serisinde ürünün kompakt olması

SPLİT TİP ISI POMPASI

BAYMAK
ISI POMPASI AİLESİ
Baymak’ın ürün gamında dört farklı model
hava kaynaklı ısı pompası bulunuyor.

MONOBLOK INVERTER

sayesinde dış ortamda, split
modellerinde ise iç ünitesi
uzun borulama mesafesi
sayesinde kolay kuruluma
imkan sağlıyor. Buna ek
olarak cihazla birlikte gelen
LCD ekranlı kontrol paneli,
harici (kablo ile taşınarak)
kullanılabiliyor. LCD
ekran sayesinde kullanım
fonksiyonlarının uygulanması
ve çalışma durumu, operasyon
parametrelerinin takibi
kolaylıkla sağlanıyor.

MONOBLOK SPA

MONOBLOK ISI
POMPALARI

HİBRİT PROJELERE
UYGUNUM
Isı pompası ve fotovoltaik
sistem kullanımıyla
geliştirilen hibrit enerji
projeleri son dönemde
oldukça popüler. Zira
hibrit çözümler, konut ve
işyerlerinde enerji tasarruf
konusunda oldukça etkin
çözümler sunuyor. Baymak’ın
yeni nesil ısı pompaları da,
havadan aldığı enerjiyle
ısıtma-soğutma ve sıcak su
ihtiyacını yüksek verimli
bir şekilde tek bir cihazla
karşılıyor. Isı pompasının
ihtiyacı olan 1 birimlik enerji
ise mekanın çatısına ihtiyaç
duyulan kapasiteye uygun
olarak kurulan fotovoltaik
paket sistemlerle elde ediliyor.

● Geniş kapasite seçeneği
sunan “Monoblok” (5,
7, 9, 10, 12,14, 16 kW),
“Split” (6, 8, 10,12,14,16
kW) ısı pompaları
ısıtmada 60 derecede,
soğutmada 5 dereceye
varan sıcak su çıkışına
sahip.
● Yeni nesil DC inverter
kompresör teknolojisi,
daha sessiz, ekonomik ve
enerji tasarruflu çalışıyor.
Radyatörlerden ısıtma,
fan-coil üniteleri ile
“sadece ısıtma”, “sadece
soğutma”, “boylerler ile
sadece kullanım sıcak
suyu”, “ısıtma-kullanım
sıcak suyu-soğutma” ve
sadece kullanım sıcak
suyu olmak üzere beş
farklı işletim modunda
kullanılabiliyor.
● Haftalık otomatik
lejyonella koruma
fonksiyonuna sahip
Inverter Monoblok ve
Split Tip ısı pompaları
özellikle müstakil evler,
daireler ve villa tipi
kullanımlar için uygun...

BOYLER ISI POMPASI

● Üç farklı kapasite (11,2
kW, 20,4 kW, 43 kW)
seçeneğiyle on-off çalışan
cihazlar, 40-60 derecelik
sıcak su çıkışlarıyla sadece
sıcak kullanım suyu
ihtiyacını karşılıyor.
● Tek bir dış üniteden
oluşuyor ve 16 adete
kadar kaskad şekilde
bağlanabiliyor. Elektrik
kesintilerine karşı hafıza
fonksiyonu, defrost
özelliği, yüksek verimli
kompresörü ve yüksek
COP değeri diğer artıları.
● Monoblok tarzı ısı
pompası, müstakil ev
ve villalarda sıcak su için
ideal. Aynı zamanda

endüstriyel tesisler
ve oteller gibi büyük
kapasiteli sıcak su
ihtiyacına da en verimli
çözümü sunuyor.

MONOBLOK SPA
ISI POMPALARI
● Dört farklı kapasite (6
kW,8 kW,12 kW,14
kW) seçeneğiyle havuz
suyunun ısıtılması
ve soğutulması için
kullanılıyor. Havuz
ısıtması için 20-35
derece arasında, havuz
soğutması için de
10-30 derece arasında
ayarlanan değerlerde
sonuç alınabiliyor. Daha
çok havuz uygulamaları
yapan firmalar, otel
ve spa merkezlerinin
ihtiyaçları için ideal.
● Tek bir dış üniteden
oluşuyor. Dahili titanyum
eşanjörü sayesinde
korozyona karşı korumalı.

BOYLER ISI POMPALARI
● İki farklı kapasite
(190 litre, 300 litre)
seçeneğiyle 70 dereceye
kadar sıcak su çıkışı
verebiliyor.
● “Otomatik” ve “tatil”
modu seçeneğiyle kolay
kullanımlı boylerli Isı
pompası ürünün haftalık
dezenfekte fonksiyonu
bulunuyor.
● 300 litrelik kapasiteli
ürünlerde tank içindeki
serpantin sayesinde ilave
güneş kolektörü bağlama
seçeneği mevcut. 190
litrelik kapasitede 15
Pa hava çıkış basıncı ile
5 metreye kadar, 300
litrelik kapasitede 25
Pa hava çıkış basıncı ile
10 metreye kadar kanal
bağlanabiliyor.
● Evlerin yanısıra butik
oteller, villalar, restoran
ve kuaförlerdeki sıcak
su ihtiyacı için ideal
özelliklere sahip.

Mart - Nisan 2018

INVERTER MONOBLOK
VE SPLİT TİP ISI
POMPALARI
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GAYRİMENKUL: Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar

GELECEK
KENTSEL
DÖNÜŞÜMDE
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Vadiİstanbul projesiyle sahneye hızlı bir
giriş yapan sanayi kökenli Invest Grup’un
gündeminde üç yılda 1 milyar liralık yatırımla
hayata geçirecekleri beş proje var. Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar,
yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü
gayrimenkulde bugün olduğu gibi yarın da
yatırımların sürdüreceğini düşünüyor.
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nvest İnşaat ismini, Türkiye
ilk kez geçen yıl sonunda
hizmete giren Vadistanbul
ile duydu. İstanbul,
Ayazağa’daki eski Evyap
fabrikası arsası üzerinde inşa
edilen Vadistanbul, 424 bin
metrekarelik arsa alanıyla en büyük
kentsel dönüşüm projelerinden.
İçinde bin 900 konut, 103 bin
metrekarelik AVM alanı, beş yıldızlı
otel, 20 bin metrekare ev ofis
alanı bulunan bu dev projede
Invest, inşaat sektörünün en güçlü
markalarından Artaş Grubu ve
Evyap ile ortak bir girişim grubu
kurmuştu.
Aslında Invest Grup, sanayi
kökenli bir firma. Şirketin Yönetim
Kurulu Başkanı Bahattin Uçar,
otomotiv, tekstil, inşaat ve gıda
alanlarında şirketleri olan bir
aileden geliyor. 1990’larda aile çatısı
altındaki işleri ayırmışlar. Ağrılı
işadamı da tekstil operasyonunu
almış ve 1992’den itibaren örme
kumaş ve pamuk ipliği üretimine
başlamış. 2010’da sadece iplikte
uzmanlaşmak istemiş ve tekstildeki
diğer işlerini tasfiye etmiş. 85
milyon lira cirolu İstanbul İplik, şu
anda İstanbul İplik, Düzce’de 18 bin
metrekarelik alanda üretim yapıyor.
10 yıl önce sanayi işlerinin toplam
ciro payı yüzde 90’lara ulaşıyordu.
Bugün 1 milyar liralık cirolarındaki
payı yüzde 10’a inmiş durumda.
Uçar’ın 2010’da şirketinin rotasını
gayrimenkule çevirmesiyle oluşan
bu tablo, inşaat lehine daha da
büyüyecek. Grup bünyesindeki
Invest İnşaat, halihazırda Sarıyer Ayazağa, Küçükçekmece, Güneşli,
Zeytinburnu ve Başakşehir’de
projeler geliştiriyor. SarıyerAyazağa bölgesinin İstanbul’un
yeni yükselen yıldızı olduğunu
vurgulayan Invest İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin
Uçar, bu bölgede topladıkları
araziler sayesinde en az 10 yıl
daha yeni projeler geliştirmeyi
planladıklarını söylüyor. 2018
yılına ilişkin beklentilerinin de
yüksek olduğuna dikkat çeken
Uçar, “Türkiye, ekonominin tüm
aksları ve lokomotifi konumundaki

“ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEMDE
SEKTÖRÜN VE
ÜLKEMİZİN EN
ÖNEMLİ GÜNDEMİ
SAĞLIKSIZ
YAPILARIN
DÖNÜŞÜM
KONUSU OLACAK.
YAŞADIĞIMIZ
KENTLERİN MODERN
VE TEKNOLOJİK BİR
NOKTAYA ULAŞMASI
İÇİN DÖNÜŞÜM VE
DEĞİŞİM SÜRECİNİN
SÜREKLİLİK ARZ
ETMESİ GEREKİYOR.”

kırılması anlamına geliyor.
Bence önümüzdeki dönemde
sektörün ve ülkemizin en önemli
gündemi sağlıksız yapıların
dönüşüm konusu olacak. Kentsel
dönüşüm, deprem kuşağında
yer alan ülkemiz için çok önemli.
Kentsel dönüşüm, birçok unsuru
içinde barındıran uzun vadeli bir
yenilenme süreci. Yaşadığımız
kentlerin modern ve teknolojik bir
noktaya ulaşması için dönüşüm
ve değişim sürecinin süreklilik arz
etmesi gerekiyor. Özellikle destek
ve teşviklerle son yıllarda kentsel
dönüşüm hız kazandı. Şimdilerde
eski ve dayanıksız yapılar modern
bir hale kavuşuyor. Ortak girişim
olarak sanayi dönüşümüyle hayata
geçirdiğimiz Vadistanbul projemiz
bunun en güzel örneklerinden.
■ Invest olarak 2018’e dair ne
gibi yatırım planlarınız var?
Şu anda Sarıyer-Ayazağa,
Küçükçekmece, Güneşli,
Zeytinburnu ve Başakşehir’de
proje çalışmalarımız sürüyor.
Sarıyer-Ayazağa bölgesinde satın
aldığımız arsalar ve yaptığımız
çalışmalar sayesinde en az 10
yıl bu bölgede yeni projeler
geliştireceğiz. Özellikle Ayazağa’da
ortak girişim ile hayata geçirdiğimiz
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul
projelerinden Vadistanbul’un
yanısıra konut, ofis ve ticari
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inşaat sektörüyle 2023 hedeflerine
emin adımlarla ilerliyor. Ülkemiz,
yakın bir gelecekte güçlü ekonomisi
ve altyapısıyla bu coğrafyanın
gidişatına yön verecek potansiyel ve
gücü kendinde bulacaktır” diyor.
Invest Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Bahattin Uçar, Baymaklife’a
inşaat sektörünün 2018 yol
haritasını anlattı.
■ Gayrimenkul sektörü 2017
yılını nasıl geçirdi. Bu yıl sektörü
etkileyen önemli gelişmeler neler
oldu?
Gayrimenkul ve etkilediği
sektörlerle beraber 2017’de de
büyümeyi sürdürdü ve yılı rekorla
kapattı. Yatırım konusunda ciddi
atak yaptığımız şu son yıllarda
gayrimenkul sektörü, lokomotif
konumunu her geçen gün daha da
pekiştiriyor. Yatırımcının, güvenli
liman olarak gördüğü gayrimenkul
yatırımını bugün olduğu gibi yarın
da sürdüreceğini düşünüyorum.
■ 2018’e dair beklentileriniz
nasıl, bu yıl sektörü etkileyecek
önemli gelişmeler neler olacak?
2018’de yüksek kur ve yüksek
faiz oranları hızlı büyümemize
engel olarak görülüyor. Ancak
hükümetimizin bu konuda tedbir
alacağını ve 1,5 milyon gibi bir
satış adedini yakalayacağımızı
düşünüyorum. Bu da tekrar bir
Cumhuriyet tarihi rekorunun
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ünitelerden oluşan ödüllü
projemiz Vadikoru yatırımcılar
tarafından büyük ilgi görüyor.
Yine Güneşli’deki Express 24
ve Küçükçekmece’deki Göl Plus
projemizde satışlar devam ediyor.
Yakın zamanda da Başakşehir’de
Başakport ve Veliefendi’de
Panorama İstanbul projelerimizi
hayata geçirmeyi planlıyoruz.
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GALERİ LAFAYETTE
GELİYOR
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■ Vadistanbul AVM’yi açtınız,
nasıl gidiyor?
AVM’yi 4 Eylül’de açtık.
Ziyaretçi sayımız çok iyi.
Alışverişlerden çok memnunuz.
Marka karmasına baktığımızda
hem müşterilerin hem
markaların memnuniyetini
görüyoruz. Vadistanbul son
10 yılda Türkiye’de en büyük
doluluk oranıyla açılan AVM’si
oldu. Son dönemde açılan
AVM’lerin çoğu yüzde 30-60
dolulukla açıldı. Bizde ise şu

YILDIZ
BÖLGELER
NERESİ?
■ 2018’de İstanbul’un yıldızı
parlayacak bölgeleri nereler
olacak?
Vadistanbul projesiyle çehresinin
değişmesine katkı sağladığımız
İstanbul, Ayazağa bölgesinin
2018’de büyük dönüşümlere
sahne olacağını düşüyorum.
Dahası Kağıthane-Ayazağa
ve Kemerburgaz aksında da
hızlı bir dönüşüm söz konusu.
Bunun dışında tabii ki Anadolu
ve Avrupa yakalarının kendine
has dinamiklerinde gelişen ve
dönüşen bölgeleri var. Anadolu
Yakası’nda Kadıköy, Kartal,
Pendik, Avrupa Yakası’nda ise
Eyüp, Üçüncü Havalimanı ve
Kanal İstanbul bölgeleri örnek
olarak verilebilir. Bunu tabii ki
kentsel dönüşüm tetikleyecek.

anda mağazaların yüzde 95’i
açık durumda. Tabii önemli olan
nitelikli doluluk. Yeme içmede,
tekstil markalarının hemen hemen
hepsinde iddialıyız. Türkiye
geneline baktığımızda AVM’lerde
yeme-içme alanların toplamın
yüzde 9-11’ine denk gelir. Bizim
yeme- içmeye ayırdığımız alan
yüzde 24... Artık insanlar AVM’de
sadece alışveriş yapmıyorlar,
sosyalleşiyorlar. Bu da en güçlü
yanımız. Ayrıca çok yakında
Avrupa Yakası’nın ilk Galeri
Lafayatte mağazası Vadistanbul’da
açılacak. 10 bin metrekarelik bir
alan içinde 450 marka olacak.
Yani Lafayette de açıldığı zaman
Vadistanbul bünyesindeki marka
sayısı 700’ü bulacak.
■ 2018’de konut fiyatlarında
değişim bekliyor musunuz?
Konut fiyatlarında değişimin
yukarı yönlü olmasını bekliyorum.
Ama bunu desteklemek için de
faizlerin belli oranlarda daha düşük
olması gerektiğine inanıyorum.

Baymak Aqua Prismatic Jet,
çift ısıtıcı teknolojisi sayesinde
suyu çok daha hızlı ısıtarak
zamandan tasarruf sağlar,
banyo keyfinizi ikiye katlar.
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2 adet x 2kW ısıtıcı
kullanabilme imkanı*
Akıllı programlanabilme * *
Donma koruması * **
4 farklı kapasite * ***

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

BİLGİ BAYİSİ

Baymak’ın 2002’den bu yana Zonguldak, Ereğli bayiliğini yürüten Çivicioğlu Makine’nin
kurucusu Mehmet Çetiner, 2017’de yakaladıkları yüzde 70’lik ciro artışında en önemli nedenin
Baymak markasının tüketici gözündeki gücü olduğuna inanıyor.
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onguldak’ın Ereğli
ilçesi, Karadeniz’in
kıyısında eşsiz
güzelliklere sahip
bir yerleşim
yeri. Karadeniz
Ereğlisi olarak da
bilinen ilçenin ekonomisinde,
Ereğli Demir Çelik lokomotif
görevini üstlenmiş durumda.
Karadeniz Bölgesi’nin en gelişmiş
ilçelerinden biri olan Ereğli’nin
pek bilinmeyen özellikleri var:
Herkül’ün üç başlı köpeği boğduğu
mitolojik efsanenin gerçekleştiği
yerin Ereğli olduğuna inanılıyor.
Aynı zamanda Kurtuluş
Savaşı’nda tek deniz savaşının
yapıldığı yer. Ereğli’nin bir başka

özelliği, Zonguldak’taki cevher
kaynaklarının keşfedilmesini yani
Türkiye’nin ilk kömür madeninin
ortaya çıkarılmasını sağlayan
Uzun Mehmet’in memleketi
olması.
Tüm bu bilgileri Çivicioğlu
Makine’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Çetiner, ilçedeki
kısa gezimizde Baymaklife anlattı.
Aynı zamanda Ereğli Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı da
olan Çetiner, firmasının öyküsünü,
yaptıkları çalışmaları, son yıllarda
yakaladıkları gelişimi ve Baymak’a
bakışını anlattı. Son iki yılda hızla
büyüdüklerini söyleyen Mehmet
Çetiner, başarılarındaki en önemli
etkenin Baymak markasının

tüketici gözündeki algısı olduğunu
vurguluyor.

SEKTÖRE DENİZLİ’DE
GİRDİM
■ Çivicioğlu Makine ve
Mehmet Çetiner’in hikayesi
nedir?
Denizli’deki Pamukkale
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nin Makine Mühendisliği
Bölümü’nden 1997’de mezun
oldum. 1997-2000 arasında
Denizli’de ısıtma-soğutma
sektöründe faaliyet gösteren
bir şirkette yönetici olarak
çalıştım. 2000’de askere gittim.
2002’de görevimi tamamlayınca

KADRODA 21 KİŞİ VAR
■ Genç yaşta girişimciliğe adım
atmışsınız. Bu cesareti nereden
buldunuz?
Ben esnaf çocuğuyum. Babam
sac ticareti, nakliye, otomotiv
yedek parça ve oto lastik işleri
yapıyordu. Henüz ilkokuldayken
işyerine gider, dükkanı açardım.
Okul sonrasında da dükkanda
çalışırdım. Böyle yetiştiğim için
kendi işimi kurmak çok sıradışı
değildi. Aileden gelen iş tecrübesi
avantaj oldu. Ama babamın
mesleğine hiç yönelmedim.
■ Çivicioğlu Makine olarak

iklimlendirme sektörünün hangi
alanlarını kapsıyorsunuz?
Perakende olarak da ürün
sattığımız oluyor ama ağırlıklı
olarak taahhüt işi yapıyoruz.
Küçük ya da büyük, müşterinin
ısıtma ya da soğutmayla ilgili
her türlü ihtiyacında uygulama
ve taahhüt hizmeti veriyoruz.
Aynı zamanda mekanik tesisat
proje firmasıyız. Müşterilerimiz
ağırlıklı olarak müteahhitler. Önce
mekanik projelerini çizeriz, kendi
ürünlerimizin de olacağı şekilde
işlemlerini yaparız. Müteahhidin
temele atacağı borulardan çatıya
çıkacak bacaya kadar aradan
geçecek doğalgaz, pis su ve
temiz su, yangın, merkezi sistem
tesisatları ile hidrofor, ısı paylaşım
sistemi, soğuk su hidrofor sistemi
dahil bütün mekanik tesisatla
ilgili işlemlerin hepsine cevap
veriyoruz.

İYİ Kİ BAYMAK’LA
YOLA ÇIKMIŞIM
■ Baymak’ın en çok hangi
ürünlerini satıyorsunuz?
Baymak’ın tüm ürünlerinin
satışını ve uygulamasını
yapıyoruz. Ama satıştan daha çok,
Baymak’tan aldığımız ürünlerin
yüzde 90’ının montajını da yapan
bir firmayız. Servis hizmeti
vermiyoruz. Güçlü bir kadroya
sahibiz. Şirkette benim dışımda
20 kişi çalışıyor. Üç makine
teknikerimiz, bir muhasebecimiz
ve 16 ustamız var. Zaman zaman
gelen taşeron ekiplerle birlikte
sayımız 30’u geçiyor. Makine
mühendisi olmamın yanısıra aynı
zamanda bina enerji yöneticisiyim.
Dolayısıyla binalarda enerji
verimliliği etütlerini yapabilen bir
firmayız.

Mart - Nisan 2018

memleketim Ereğli’ye dönüp
ısıtma-soğutma üzerine Çivicioğlu
Makine Isıtma ve Soğutma’yı
kurdum. Ankara üzerinde bir
dağıtıcı bayiden Baymak ürünleri
alıyor ve kuruyordum. 2004’te
direkt Baymak bayisi oldum.

“KÜÇÜK YERLERDE,
MÜŞTERİNİN
ODAKLANDIĞI
ŞEY ŞU: ÜRÜNDE
PROBLEM
OLDUĞUNDA BEN
BAYİYİ BULABİLİR
MİYİM, ULAŞABİLİR
MİYİM? KÜÇÜK
YERLERDE
SERVİSTEN ÖNCE
BAYİYE ULAŞILIR.
O YÜZDEN BAYİLER
GÜÇLÜ OLMALI.
SİZ GÜÇLÜYSENİZ,
‘EVET SENİ
BİLİYORUM’ DİYE
SİZİ TERCİH EDİYOR.
İKİNCİ OLARAK
MÜŞTERİ ÜRÜNÜN
KALİTESİNE
VE GARANTİ
SÜRESİNE
BAKIYOR.”
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■ Baymak ile yolunuz nasıl
kesişti?
Denizli’de çalıştığım şirket,
başka bir markanın bayiliğini
yapıyordu ama Baymak’ı da
yakından biliyordum. Ereğli’ye
yerleşip şirket kurma hazırlığına
başlayınca markaları araştırdım.
Ürün kalitelerine baktım,
fiyat analizleri yaptım, ürün
çeşitliliğini, servis ağlarını, yedek
parça durumlarına baktım.
Bölgedeki müşteri portföyünü de
dikkate aldım. Sonunda en doğru
ve en uygun markanın Baymak
olduğuna karar verdim. Zaten
Denizli’de çalışırken biliyordum,
yaptığım araştırmaları da
ekleyince çalışacağım tek
markanın Baymak olduğunu
gördüm. 2002’den bu yana da
birlikteyiz.
■ Tercihinizi
değerlendirdiğinizde bugün ne
düşünüyorsunuz?
Her zaman şunu söylerim:
Baymak Ailesi’nin eski bir

“BİZ TAAHHÜTÇÜ
VE UYGULAYICI
BAYİLER,
MÜHENDİSLERE,
FİRMALARA
YA DA KAMU
İHALELERİNE
GİREN FİRMALARA
DİREKT BİLGİ
VERİRİZ. BİLGİYE
YÖNELİK
ANLATIRIZ.
BAYMAK’I
ANLATIRIZ.”

üyesiyim. Baymak bizim için bir
aile. Ailemizden vazgeçemeyiz.
Zaman zaman elbette ufak
kırgınlıklar oluyor ama onları
da aile içinde çözüyoruz. Bu
aileden çıkmayız, soyadımızı
değiştiremeyiz. Zaman zaman
başka firmalardan teklifler geliyor
ama kabul etmiyorum. Her zaman
“İyi ki Baymak’la yola çıkmışım”
diyorum. Başka bir markayla
başlasaydım, sanırım şu andaki
mevcut durumuma ulaşamazdım.

BAYMAK BÖLGEMİZİ
ANLADI
■ Firmanız için 2017 nasıl
geçti?
Baymak cirosu olarak
baktığımızda, 2016’ya göre
2017’de yüzde 70 büyüdük.
2016’da da 2015’e göre yüzde
60 büyümüştük. Baymak ile
işbirliğimiz ve bölgedeki projelere
ağırlık vermemiz nedeniyle
böyle bir gelişme oldu. Burada
Baymak’ın desteği her zaman

ANINDA YANIT
ALABİLİYORUZ
■ Baymak’ın son dönemdeki
değişim sürecini, atılımını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Eski Baymak ile yeni Baymak
arasında çok ciddi farklar var.
Ürünlerdeki teknoloji hızla arttı.
Diğer yandan satış ve teknik
kadroda inanılmaz bir değişim
olduğunu ve sayılarının çok
arttığını görüyorum. Bu da
bizi çok mutlu ediyor. Çünkü
eskiden teknik bir konuda sıkıntı
yaşadığımızda sorunu iletmek
ve yanıt almak konusunda sıkıntı
yaşıyorduk. Şimdi anında yanıt
alıyoruz.
■ Baymak’taki değişim işinizi
etkiledi mi?
Muhtemelen bunun etkisi oldu.
Çünkü az önce de söylediğim
gibi son iki yılda ciddi büyüdük.
Baymak’taki değişimin bunda
kuşkusuz önemli etkisi oldu.
Baymak’taki değişimi, çalıştığımız
firmalar ve müteahhitler
de olumlu karşılıyor. Ayrıca
Baymak’ın reklama yaptığı
yatırımların da ciddi geri
dönüşleri oluyor. Bunu açık olarak
görüyoruz.

BÜYÜYEN
EREĞLİ
■ Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı olarak
ilçe ekonomisinde
söz sahibisiniz. Ereğli
ekonomisinin genel durumu
nedir?
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı olmam
nedeniyle şöyle özetleyebilirim:
2006’da Ereğli Demir Çelik
(ERDEMİR) özelleştirilince kent
ekonomisinde bir zayıflama
oluştu. Çünkü personel sayısı
ve maaşları düştü. Yine de
birçok il ve ilçeden daha iyi
bir ekonomiye sahip. İnşaat
sektöründe canlılık var. Sac
ticareti, demir-çelik mamul
ticareti ve nakliye sektörü ciddi
anlamda gelişmiş durumda.
Yönetim Kurulu Üyesi olduğum
organize sanayi bölgesinde
56 parsel var ve tamamı
dolu. Ereğli’de tarım çok
zayıf, balıkçılık orta düzeyde.
Madencilik şu anda düşüşte.
Belki yakında tamamen bitecek.
Bir limanımız var ama daha çok
Rusya’ya giden küçük gemiler
kalkar. Limanın gelişmesi için
çalışmalarımız var. Tersanecilik
sektörümüz 2008 Krizi’nden
sonra geriledi. Onu da
büyütmek istiyoruz.

BÖLGEDE SEKTÖRÜN
LİDERİYİZ
■ Sektörünüz açısından
baktığınızda Ereğli’yi nasıl
görüyorsunuz?
Ereğli’de inşaat sektöründe
bir süredir canlılık var ve bu
da ısıtma-soğutma işini olumlu
etkiliyor. Ereğli’ye doğalgaz
2006’da geldi. Yani 12 yıllık
bir geçmişi var. Ereğli’deki ilk
doğalgaz yetkili firmasıyız.
Bundan dolayı şu anda bunun
meyvelerini topluyoruz.
Tecrübemiz nedeniyle tercih
ediliyoruz. Gaz açılışı yani binalara
doğalgaz bağlanması açısından
bölgemizde sektörün lideriyiz.
■ Baymak’tan beklentileriniz
nelerdir?
Biz kutu bayisi değiliz, bilgi
bayisiyiz. Baymak yönetiminden
isteğim, bilgi ile kutu bayilerini
ayırmaları. Satıcı-dağıtıcı
bayilerin adetleri çok yüksek
olduğu için onlar çok ciddi cirolar
yakalayabilirler. Ama bizim gibi
firmaların satış adetleri düşük
olur. Çünkü mühendislere,
firmalara ya da kamu ihalelerine
giren firmalara direkt bilgi veririz.
Bilgiye yönelik anlatırız. Baymak’ı
anlatırız. O yüzden taahhütçü ve
uygulayıcı bayilere Baymak farklı
bir gözle bakmalı.

Mart - Nisan 2018

çok önemli. Baymak’ın desteğiyle
büyüdük. Satışımızı artıran
en önemli faktörlerden biri,
Baymak’ın bu bölgeyi anlaması
ve çözmesi oldu. Son dönemde
bölgede yapılan resmi projelerin
yüzde 90’ına Baymak ürünü
verdik.
■ 2018 hedefiniz nedir?
2018’de biraz sıkıntılı bir süreç
gözlemliyoruz. Türkiye’nin içinden
geçtiği ekonomik sıkıntının
bunda etkisi var. Bu nedenle
2017’deki yüzde 70’lik büyümeyi
yakalayamayacağımızı ancak
yaklaşacağımızı düşünüyorum.
Sanırım yüzde 60’a yakın büyürüz.
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KIRMIZI
KART

Türk futbolu sportif başarının peşinde koşarken
dikkatsiz harcamalarının yükünü artık daha fazla
hissetmeye başladı. Avrupa’da gelir liginde küme
düşerken borç ve zarar liginde ise zirvede yer alıyoruz.

F

utbol borsada değil,
arsada güzel” lafı
hem Avrupa hem
de Türkiye’de bir
dönem özellikle
endüstriyel futbola
karşı olan köklü
taraftar gruplarının en önemli
sloganlarından biri olsa da,
günümüzde futbol bu sözün
güzelliğine inat, tam anlamıyla
bir bacasız sanayiye dönüştü.
Öyle ki sadece Avrupa’daki
futbol ekonomisinin büyüklüğü
20 milyar euro’ya dayandı.
Dünyanın en büyük spor
endüstrisi merkezi olarak
kabul edilen ve İngiltere’nin
Manchester kentinde faaliyet
gösteren Deloitte Sports
Business Group’un 2016-2017 yılı
“World of Football’s Economy”
raporuna göre Türkiye’de futbol
ekonomisi yaklaşık 2,4 milyar lira
büyüklüğünde.
Geçen günlerde UEFA,
Avrupa kulüplerinin ve liglerinin
Mayıs 2016’da biten mali yıl
verilerini açıklarken danışmanlık
firması Deloitte ise ünlü “Futbol
Para Ligi” raporunun 21’incisini
yayımladı. Baymaklife’ın
bu sayısında bu raporlar ve
veriler ışığında Türk futbol
ekonomisini ve kulüplerin mali
yapılarının Avrupalı rakipleri ile
kıyaslayarak mercek altına aldık.
Verilerin detaylarına inmeden
hemen söylemek gerekiyor ki,
Türk kulüpleri son dönemde
Avrupa’dakilerle kıyaslandığında
gelir liginde küme düşerken borç
ve zarar liginde ise adeta zirveye
oynuyor.
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İLK 30’DA
TÜRK KULÜBÜ YOK
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Her yıl merakla beklenen
Deloitte’un Para Ligi Raporu’na
göre en yüksek gelire sahip 20
kulübün toplam gelirleri yüzde
9 artarak 7,9 milyar euro’ya çıktı.
İlk 10 kulübün gelir toplamı ise
ilk 20 kulübün gelirinin yüzde
67’sine eşit. Daha önce Türk
kulüplerinden Galatasaray ve

Galatasaray
Başkanı
Mustafa Cengiz

Beşiktaş
Başkanı
Fikret Orman
Fenerbahçe
Başkanı
Aziz Yıldırım

203

Fenerbahçe’nin borcu (2016)

150

Milyon
Euro

Kaynak: UEFA 2016 Mali yılı verileri

Fenerbahçe bu listede ikişer kez
ilk 20’de kendilerine yer bulmuş
ve geçen sene de ilk 30’da yer
almışlardı. Ancak son iki sezonda
her ikisi de gelir kaybı yaşayınca
2018 sıralamasında yer alamadılar.
Gelirlerini önemli düzeyde artıran
Beşiktaş ise buna rağmen ilk 30’a
giremedi. Deloitte’un raporuna
göre 2017’deki Futbol Para Ligi’nde
liderlik koltuğunu Real Madrid’den
11 sene sonra geri alan Manchester
United, 676,3 milyon euro gelirle
ilk sırada. İngiliz kulübünü
674,6 milyon euro ile Real
Madrid izliyor. Barcelona ise
648,3 milyon euro ile üçüncü
sırada.

EN ZENGİN 20’DE
10 İNGİLİZ VAR
Alman Bayern
Münih
dördüncü
sıradaki,
İngiliz
Manchester
City ise
beşinci
sıradaki
yerlerini
koruyor.
İngiltere
10 kulüple
listede

Galatasaray,
tartışılan
oyuncusu
Belhanda için
8 milyon Euro
bonservis,
ilaveten 2
milyon Euro
da bonus
öderken, Faslı
orta sahaya
ise yıllık 3.35
milyon Euro
maaş gibi
yüksek bir
ücret veriyor.

Milyon
Euro

SÜPER LİG EN
FAZLA ZARAR
EDEN ÜÇÜNCÜ LİG
Lig

Kulüplerin
toplam kar/zararı
(Milyon Euro)

İtalya
İngiltere
Türkiye
Portekiz
İsrail
Yunanistan
Ukrayna
Fransa
Belçika
Rusya
İspanya
Almanya

-203
-186
-153
-50
-36
-36
-33
23
26
59
156
176

TÜRKİYE GELİRDE
734 MİLYON EURO
İLE 7’İNCİ SIRADA
Lig
İngiltere
Almanya
İspanya
İtalya
Fransa
Türkiye
Rusya
Hollanda
Portekiz
Belçika
Toplam

Toplam gelir
4888
2693
2526
2004
1485
734
701
481
366
359
16237

Kaynak: UEFA 2016 Mali yılı verileri

Beşiktaş’ın borcu (2016)

142

Milyon
Euro

başı çekiyor. İngiliz kulüplerin
toplamdaki payı 3,8 milyar euro.
Almanya, İspanya ve İtalya üçer
takımla boy gösteriyor. Para
Ligi’nde Fransa’dan tek takım var
-Paris Saint-Germain. Ünlü İtalyan
kulübü AC Milan’ın, ilk kez Futbol
Para Ligi’nde ilk 20’de kendisine
sıralamada yer bulamayışı ise dikkat
çekiyor. 11 kulüp ise 2005 yılından
bu yana sürekli listede yer alma
başarının göstermiş.
Bu kulüpler,
Beşiktaş,
M. United,
performansı
Liverpool,
tartışılan İspanyol forvet
Negredo’nun bonservisine
Real
2.5 milyon Euro ödese de
Madrid,
yıllık 4 milyon 350 bin Euro
gibi oldukça yüksek Juventus,
maaş ödüyor.
Barcelona,
Inter,
Bayern
Münih,
Schalke
04, Chelsea ve
Tottenham. Para Ligi
raporu ise kulüplere
kısaca şu mesajı veriyor:
“Global olmadan gelir
artırmak artık çok zor”.
Buna en güzel örnekse
listeyi istila eden İngiliz
kulüpleri. Şöyle ki, İngiliz
kulüpleri sadece yurtdışı
satışlarından ortalama 39
milyon sterlin kazanıyor.
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Galatasaray’ın borcu (2016)
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TÜRK KULÜPLERİ BORÇ
VE ZARAR LİSTESİNİN
ZİRVESİNDE
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Para Ligi Raporu
kulüpleri gelirlerine göre
analiz ettiği için Türk
kulüpleri liste dışı kalmış
durumda. Ancak Türk
kulüpleri UEFA’nın 2016
mali yılı verilerine göre
borç ve zarar listesinde
zirveye oynuyor. Öyle ki,
net borç tutarı en fazla
olan 20 Avrupa kulübü
listesinde Galatasaray
203 milyon euro ile
11’inci, Fenerbahçe
150 milyon euro ile
17’inci, Beşiktaş ise 142
milyon euro ile 18’inci
sırada. Yine Türkiye’de
futbol kulüplerinin
2016 mali yılı toplam
zararı 153 milyon euro.
Türk kulüpleri toplam
zararda Avrupa’nın
en çok zarar edenler
listesinde üçüncü. Bu
alanda listenin tepesinde
203 milyon euro zararla
İtalyan kulüpleri yer
alırken, 186 milyon euro
zararla İngiliz kulüpleri
ikinci... UEFA’nın
raporunda, İtalyan
ve Türk kulüplerinin
zararlarında yaşanan
(sırasıyla) yüzde 30’luk
ve yüzde 25’lik artışa
dikkat çekiliyor. En
fazla kar edenler
listesinin başında ise
176 milyon euro karla
Alman kulüpleri geliyor.
Karlılıkta ikinci sırayı
ise 156 milyon Euro
ile İspanyol kulüpleri,
üçüncülüğü ise 59
milyon euro ile Rus
kulüpleri alıyor.
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GELİRİNİ EN FAZLA
ARTIRAN KULÜP % 57.5 İLE
LEICESTER CITY OLDU
Geliri Milyon Euro
Kulüp
2015/2016 2016/2017
1 Manchester United
689
676,3
2 Real Madrid
620,1
674,6
3 Barcelona
620,2
648,3
4 Bayern Munich
592
587,8
5 Manchester City
524,9
527,7
6 Arsenal
468,5
487,6
7 PSG
520,9
486,2
8 Chelsea
447,4
428
9 Liverpool
403,8
424,2
10 Juventus
338,9
405,7
11 Tottenham
279,7
355,6
12 Borussia Dortmund 283,9
332,6
13 Atletico Madrid
228,6
272,5
14 Leicester City
172,1
271,1
15 İnter
179,2
262,1
16 Schalke 04
224,5
230,2
17 West Ham United
192,3
213,3
18 Southampton
166,2
212,1
19 Napoli
144,2
200,7
20 Everton
162,5
199,2
Toplam
7258,9
7895,8
Kaynak: Deloitte

EN BORÇLU
20 KULÜPTEN 3’Ü TÜRK
Kulüp

Net borç Milyon
Euro (2016)
1 Manchester United 561
2 Benfica
309
3 İnter
303
4 Juventus
283
5 Liverpool
272
6 Atletico Madrid
271
7 Roma
255
8 Lyon
254
9 Valencia
242
10 Milan
210
11 Galatasaray
203
12 CSKA Moskova
195
13 Sunderland
180
14 Newcastle United
179
15 PSG
167
16 Porto
161
17 Fenerbahçe
150
18 Beşiktaş
142
19 Wolfsburg
141
20 Sporting Lisbon
133
Toplam
4.611

Kaynak: UEFA 2016 Mali yılı verileri

SÜPER LİGİN GELİRİ
734 MİLYON EURO
UEFA raporundaki “gelirde en
yüksek ligler” sıralamasında ise
Türkiye 734 milyon euro gelirle
Avrupa’da yedincilikte yer alıyor.
En yüksek gelir
elde eden

Kulüplerin borç yükünü en çok
hesapsız harcamalar artırıyor.
Fenerbahçe, performans ile hayal
kırıklığı yaratan Robin van Persie için
2.5 yılda toplam maliyeti 20.8 milyon
Euro (97.7 milyon TL) harcadı.

lig ise açık ara İngiltere. 4,8
milyar euro gelir elde eden
İngiliz takımları bu rakamın
yüzde 46’ı gibi yarısına yakın
kısmını yayın gelirlerinden
alıyor. Gelirin kalan kısmının
yüzde 30’u sponsorluk ve
ticari gelirler, yüzde 16’sı bilet
satışları ve yüzde 6’sı ise UEFA
gelirlerinden oluşuyor. Türk
kulüp-lerinin ise gelir-lerinin
yüzde 39’u önemli bir bölümü
naklen yayın gelirlerinden
oluşurken yüzde 33’ü
sponsorluk ve ticari gelirler,
yüzde 12’si bilet satışları, yüzde
10’u ise UEFA gelirlerinden
oluşuyor. Sponsorluk
gelirlerinde ise Türkiye 20
lig arasında 242 milyon euro
ile yedinci sırada. Maç günü
gelir-lerinde ise Türkiye 86
milyon euro ile dokuzunculukta… Bu alanda İngilizler
781 milyon euro ile ilk listenin
zirvesindeler. UEFA’dan
sağlanan gelirlerde ise Türk
kulüpleri 70 milyon ile yine
yedinci olurken İspanyollar ise
323 milyon euro ile birincilikte
yer alıyor.
UEFA raporunun en ilginç
verisi ise Avrupa’da ortalama
maç başına taraftar kazancı
verisi. Evet, Avrupa’da taraftar
başına en fazla geliri ne
alınmadık kupa bırakmayan
Barselona ya da Real Madrid ne
de Chelsea ya da Manchester
United kazanıyor. Bu
alanda listenin başında
uzun yıllardır ne
kendi liginde ne de
Avrupa’da önemli
bir başarıya imza
atamayan Arsenal elde
ediyor. Arsenal’in ortalama
seyirci başına geliri 2016 mali
yılında 97,8 euro olurken onu
90,7 euro ile Chelsea izliyor. Türk
takım-larında ise Galatasaray 64,2
euro ortalama izleyici başına gelirle
Avrupa’da sekizinci sırada yer alırken
Fenerbahçe 40 euro ile 16’ıncı,
Beşiktaş ise 39,5 euro ile 18’inci sırada.

Değ. (%)
-1,8
8,8
4,5
-0,7
0,5
4,1
-6,7
-4,3
5,1
19,7
27,1
17,2
19,2
57,5
46,3
2,5
10,9
27,6
39,2
22,6
8,8

baymak.com.tr

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

3YIL

NTiLi
GARA
****

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

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

KARA ELMAS DİYARI
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Zonguldak denilince
aklımıza hep kömür
geliyor. Bu, 3 bin yıllık
bir geçmişe sahip kente
biraz haksızlık gibi…
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B

ayimiz Çivicioğlu
Makine vesilesiyle
bu sayıdaki
durağımız,
Karadeniz’in
taşkömürü
madenleri ile ünlü
kenti, “Kara Elmas” diyarı olarak
da bilinen Zonguldak. Tarihi
M.Ö. 2500’lü yıllara dayanan
Zonguldak, Hattiler, Hititler,
Persler, Selçuklular, Cenevizliler ve
Osmanlılar gibi pek çok uygarlığa
ev sahipliği yapmış bir kent. M.Ö.
7. yüzyıldan itibaren limanların
kurulduğu kentte 1829 yılında
kömür bulundu ve 1848 yılıyla
birlikte kömür ocakları açılmaya
başlandı.
Batı Karadeniz’in en güzel
illerinden Zonguldak’ta pek çok
doğal güzellik ve tarihi yapı yer

alıyor. Ereğli Müzesi olarak da
bilinen Halil Paşa Konağı görülmesi
gereken zenginliklerden. Kentteki
en önemli tarihi miras ise 3 bin
yıllık geçmişe sahip olan Çaycuma
ilçesindeki Filyos beldesinde
bulunan Filyos/Tieon Antik Kenti.
Zonguldak denince akla ilk
gelen şeylerden biri de mağaralar.
Kentteki Gökgöl, Sofular, Çayırköy,
Cumayanı, Erçek, Ilıksu, İnağzı,
Kızılelma ve Cehennemağzı gibi
önemli mağaralar sayesinde bölgede
mağara turizmi oldukça gelişmiş
durumda. Karadeniz’in birçok güzel
plajına ev sahipliği yapan kentte,
Çitdere Tabiat Koruma Alanı, Gülüç
Barajı Gölü, Kızılcapınar Baraj Gölü,
Ulutan Baraj Gölü, Çobaoğlu Göleti,
Güneşli Şelaleleri, Fetih Çınarları
ve Kozlu Kaplıcası başlıca doğal
güzellikler olarak öne çıkıyor.

“Kara Elmas” diyarı olarak da bilinen Zonguldak’ta ilk
kömür 1829 yılında bulundu. 1848 yılıyla birlikte de kömür
ocakları açılmaya başlandı.

Zonguldak’taki en önemli tarihi miras, Çaycuma
ilçesindeki Filyos beldesinde bulunan 3 bin yıllık
Filyos/Tieion Antik Kenti.

Cehennemağzı mağarası

NE YENİR?
Zonguldak mutfağının en
önemli özelliği kullanılan ürün
çeşidinin oldukça fazla olması.
Kentin lezzetiyle ünlü lezzetleri
arasında ilk sırada kuzu kestanesi
ve kestane balını saymak gerekiyor.
Kestane balı zengin içeriği nedeniyle
“gençlik iksiri” unvanına sahip. Bakla,
kızılcık, uğmaç, pırasa ve mısırı göce
mutlaka tatmanız gereken yöreye
özgü çorbalar. Kara lahana sarması,
zılbıt, pırasalı mancar, ısırgan
yemeği, çöpele ve kavşak fasulye
ise Zonguldak mutfağının öne çıkan
yemekleri. Tirit, Ereğli pidesi, Devrek
simidi, cizleme, tenekede tavuk,
malay, içli tavuk ve cevizli kömeç
ise tadılması gereken etli yemekler.
Mutfağın öne çıkan tatlıları ise sütlü
armut, kestane reçeli, beyaz baklava,
baklaç tatlısı, hüppülü tatlısı ve
kestane reçeli.

Kentte bulunan Türkiye’nin en önemli
mağaraları sayesinde bölgede mağara
turizmi oldukça gelişmiş durumda.

Ereğli Müzesi olarak da bilinen Halil
Paşa Konağı görülmesi gereken
zenginliklerden.

Kentin lezzetiyle ünlü ürünlerinden
bazıları kuzu kestanesi ve kestane balı.

Kentin lezzetiyle ünlü ürünlerinden
bazıları kuzu kestanesi ve kestane balı.

Zonguldak’ta hediyelik eşya
alışverişi yapmak ya da kendinize
bir hatıra almak istiyorsanız,
yörenin ünlü Devrek Bastonu’na
göz atmak için Devrek Bastoncular
Çarşısı’nı ziyaret edebilir ya da
yöreye özgü keten türü olan Elpek
Bezi için Karadeniz Ereğli’deki
hediyelik eşya dükkanlarını
gezebilirsiniz. Kenti temsil eden bir
başka eşya ise madeni heykeller.
Kentteki birçok hediyelik eşya
dükkanında bu heykelciklerden
bulabilirsiniz.
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NE ALINIR?
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SERVİS: Kent Isıtma ve Soğutma

ŞİKAYET
NASIL
ALINMAZ?
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İzmir, Karşıyaka’da
hizmet veren ve
Baymak’ın Ege
Bölgesi’ndeki en
başarılı servislerinden
biri Kenan Aydın
ve Eşref Ulusoy’un
kurduğu “Kent
Isıtma ve Soğutma”,
Baymak’ın başarısının
arkasındaki en önemli
unsurlardan olan servis
yapılanmasının, en iyi
örneklerinden birini
veriyor.
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K

enan Aydın ve Eşref
Ulusoy, Türkiye’nin
ısıtma ve soğutma
sektöründe faaliyet
gösteren köklü
iki firmasının
yetkili servis
departmanlarında edindikleri yaklaşık
15 yıllık bilgi birikimi ve deneyimle
kendi şirketleri “Kent Isıtma ve
Soğutma”yı Baymak’ın bir yetkili
servisi olarak 2013’te kurdu. Kenan
Aydın 1988’de İzmir’e gelmiş ve meslek
lisesinde elektrik okuduktan sonra da
iş hayatına atılmıştı. Eşref Ulusoy ise
lise eğitiminin hemen ardından her
zaman ilgi duyduğu ısıtma ve soğutma
sektöründe soluğu almıştı. Bugün
her ikisi de çıraklıktan başladıkları
bu sektörde şimdi başarılı bir şirketin
başındalar. Bu başarılarını ise tek
bir şeye bağlıyorlar; kaliteli ürün,
kaliteli hizmet ve yüzde 100 müşteri
memnuniyeti…
Onları sabah saatlerinde, henüz
müşterilerine verdikleri randevular
için yola çıkmaya hazırlanırken
ziyaret ettik. İzmir’in en büyük
ilçelerinden biri olan Karşıyaka’daki
ofislerine gittiğimizde bizleri
gayet nezih bir şekilde dayanıp
döşenmiş olan servis binası, caddeye
sığdıramadıkları araçları ile güler
yüzlü, genç bir ekip karşıladı. Kenan
Aydın ve Eşref Ulusoy ile kısa bir
servis gezintisinden sonra çalışma
odalarında koyu bir sohbete başladık.
■ Kendi şirketinizi kurmaya nasıl
karar verdiniz, ailede bu işi yapan
birileri var mıydı?
Kenan Aydın: Hayır, her ikimizin
ailesinde de bu işi yapan birileri
yoktu. Eşref ile çok uzun yıllara

dayanan yetkili servis tecrübemiz
vardı. Aynı zamanda işini iyi
yapan ve birbirinin eksikliklerini
tamamlayan iki iyi arkadaştık. Isıtma
ve soğutma sektörüne hakimdik ve
deneyimlerimizi birleştirdiğimizde
çok daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi
biliyorduk. Hazır olduğumuzu
düşündüğümüz noktada da bu kararı
verdik.
■ Peki, bu kararınıza çevrenizdeki
insanların tepkisi ne oldu, sizi
desteklediler mi?
Eşref Ulusoy: En çok desteği
ailemizden gördük. Çevremizde
bizi destekleyenler de oldu ama bu
işi başaramayacağımızı, en fazla
iki ya da üç ay dayanabileceğimizi
söyleyenler de. Ama sonuç tam
düşündüğümüz gibi oldu. Kendimize
güveniyorduk, ayrıca çok doğru bir
marka ile yola çıkacaktık. Kendimizi
şanslı hissediyoruz çünkü Baymak
ile çalışmaya karar verdiğimizde
Baymak’ta büyük bir değişim ve
dönüşüm yaşanıyordu. Tabii bu bize
de yansıdı. Doğru yönlendirmeler,

kaliteli ürün ve hizmet gibi etkenler
birleştiğinde başarıyı yakaladık.
Sonuç itibarıyla bugün buradayız ve
mutluyuz.
■ Neden Baymak’ı tercih ettiniz?
K.A: Bu işi yapmaya karar
verdiğimizde her ikimiz de sektörü
gayet iyi tanıyorduk. Baymak’ın
potansiyelini, o dönemde yaşanan
değişim ve dönüşümün sektöre
olumlu yansıyacağının farkındaydık.
Her ikimiz de kurumsal bir firmayla
çalışma niyetindeydik. Nihayetinde
tercihimizi Baymak’tan yana
kullandık. Eşref’in de dediği gibi
şanslıydık. Baymak bu değişimden
sonra gerçekten potansiyelini tam
anlamıyla ortaya çıkarabildi. Yönetim
anlayışından satış ve pazarlamaya,
ürün gamından satış sonrası
hizmetlere kadar birçok alanda
muazzam yenilikler gerçekleşti. Biz
de çok kısa bir süre içinde ilk önce
Menemen’de sonrasında Karşıyaka’da
büyük bir iş potansiyeli yakalayarak
bugünlere geldik.
■ İşe ilk olarak Menemen’de mi

Eşref Ulusoy

KENT ISITMA
VE SOĞUTMA,
BAYMAK’IN EGE
BÖLGESİ’NDE EN
FAZLA YEDEK
PARÇA SİPARİŞİ
VEREN VE EN AZ
ŞİKAYET ALAN
SERVİSLERİNDEN
SEDECE BİRİ.

başladınız?
E.U: Evet, şirketimizi kurduktan
sonra Baymak bize ilk olarak
Menemen bölgesinin sorumluluğunu
verdi. Burada çok yoğun bir çalışma
temposuyla iki yılımızı geçirdik. Bu
süre zarfında hiç şikayet almadık
ve yine Ege Bölgesi’nde en çok
yedek parça temin eden servislerle
yarışır duruma geldik. Çok ciddi
cirolar elde ettik. İki yıllık bu başarılı
sürecin ardından Baymak bu kez bizi
daha merkezi bir yere Karşıyaka’ya
yönlendirdi. Şimdi ise Bornova’dan
başlayarak Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli,
Menemen hattında hizmet veriyoruz.
■ Bahsetmiş olduğunuz bu hat çok
geniş bir alana tekabül ediyor. Tüm
bu merkezlere yetişmek için hem
kalabalık hem de çok iyi organize
olmuş bir ekip gerekir. Altından
kalkabiliyor musunuz?
K.A: Menemen’de Baymak
Yetkili Servisi olarak çalışmaya
başladığımızda iki aracımız, ben
ve Eşref dahil üç kişi olarak işe
koyulmuştuk. Şimdi ise altı aracımız
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Kenan Aydın
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ve 20 personelimiz var. Günlük 75 ila
100 arasında çağrıya yetişebilecek
potansiyelimiz mevcut.
■ Ciddi bir rakam… Tabii bu
kadar geniş bir alanda, bu kadar çok
işe baktığınızda şikayet oranı da
artıyordur.
K.A: Bugün istatistiklere
baktığımızda Ege Bölgesi’nde
yaptığımız işe göre en az şikayet alan
yetkili servisiz.
■ Bunu nasıl başarıyorsunuz?
E.U: Önceliğimiz memnuniyet.
Kenan ile yola çıktığımızda, onun
da söylediği gibi 15 yıla dayanan bir
yetkili servis tecrübesine sahiptik.
Biliyorduk ki işimizi nasıl yaparsak
yapalım, en büyük kazancımız
müşteri memnuniyeti olacaktı. Bunun
bilincindeydik ve çalışma sistemimizi
bunun üzerine kurduk. Eksik
malzemeyle çalışmıyoruz, depomuz
ve araçlarımız yedek parçalarla dolu.
Aynı zamanda her zaman yedekte
bir ekip bekleterek çalışıyoruz. Acil
çağrılarda bu arkadaşlarımız hemen
devreye giriyor. Hiçbir müşterimizi
evinde hapis etmiyoruz. Zamana
riayet ediyoruz. Arkadaşlarımızın
hepsi işini iyi yapan usta seviyesindeki
arkadaşlar. Para kazanmaktan önce
müşterinin kalbini kazanmanın çok
daha büyük bir yatırım olduğunun
farkındayız.
■ Servisler, Baymak’ın müşteriye
değen birincil yüzü. Bu nedenle son
dönemde servis yapılanmasında çok

“ŞİRKETİ
KURDUĞUMUZDA
İŞİN AÇIKÇASI
BİRÇOK
ARKADAŞIMIZ EN
FAZLA İKİ YA DA
ÜÇ AY DAYANABİLECEĞİMİZİ
SÖYLÜYORDU. AMA
DÜŞÜNDÜKLERİ
GİBİ OLMADI.
BAYMAK İLE
SAYAMAYACAĞIMIZ
KADAR BAŞARILI
İŞE İMZA ATTIK
VE ATMAYA DA
DEVAM EDİYORUZ.”

önemli değişimler oldu ve bunun
sonucunda satış sonrası hizmetler
alanında üst üste ödüller geldi. Bu
değişimle ilgili sizin gözleminiz nedir?
Ne yaptı Baymak bu konuda?
K.A: Baymak bize her alanda
olduğu gibi bu alanda da oldukça
büyük bir destek sundu. Verilen
eğitimler, yapılan yönlendirmeler,
bu alana dönük teknolojik altyapının
oluşturulması gibi etkenler bizleri
müşterilerimiz karşısında çok daha
güçlü ve donanımlı kıldı. Artık eskisine
oranla çok daha hızlı hareket edebilir
konumdayız. Depomuzda bulunmayan
bir parçanın elimize ulaşması artık
bir günü geçmiyor. Bunların tamamı
müşterilerimizin memnuniyetinin
artmasında çok olumlu gelişmeler.
Yine Baymak’ın servis otomasyon
sistemi (SOS) ile artık çok daha
koordine bir şekilde müşterilerimize
hizmet sunabiliyoruz.
■ Servis Otomasyon Sistemi (SOS)
nasıl bir fayda sağlıyor?
E.U: Bu sistem sayesinde
müşterilerimizin bize güveni bir kat
daha artıyor. Bu sistemde tüm süreç
çeşitli departmanlarca gözlenebiliyor.
Şöyle ki bazı zamanlarda henüz
müşterimizin evinden ayrılmadan
Servis Otomasyon Sistemi’nden süreci
takip eden temsilcimiz, müşterimizi
arayıp memnuniyet testini yapabiliyor.
Müşterimizin bir şikayeti olup
olmadığını soruyor. Bu karşı tarafta
büyük bir güven duygusu yaratıyor.

BAŞLADIĞIMIZDA
İKİ ARAÇ
VE ÜÇ KİŞİ
OLARAK İŞE
KOYULMUŞTUK.
ŞİMDİ İSE ALTI
ARACIMIZ VE 20
PERSONELİMİZ
VAR. GÜNLÜK
75-100
ARASINDA
ÇAĞRIYA
YETİŞEBİLECEK
POTANSİYELİMİZ
MEVCUT.

kadar bizi de etkiliyor. Ancak ine de
2018’e büyük bir enerjiyle başladık.
İşimizi yine aynı şevk ve bakış
açısıyla yapıyoruz. 2018’de öncelikle
depo sistemimizi yenileyeceğiz. Yaz
döneminin oldukça iyi olacağını
düşünüyoruz. Baymak, kurumsal
ve hedefleri olan bir firma. Buradan
hareketle tabii ki kendimize hedefler
koyuyoruz. Her şirket gibi biz
de bir önceki yıla göre büyümek
hedefindeyiz.
■ Servis hizmeti sayısını
artırmak için ne gibi girişimlerde
bulunuyorsunuz?
E.U: Bu konuda daha çok teknoloji
ve yapı marketlerle olan iletişimizi
güçlendirerek yeni müşterilere
ulaşıyoruz. Bugün hizmet
verdiğimiz lokasyonlarda birçok
teknoloji ve yapı market mevcut.
Buradaki mağaza müdürleri ve
departman yetkilileri ile oldukça
yakın temastayız. Hatta şöyle ki
birçok departman yetkilisi ile bir
Whatsapp grubu bile oluşturduk.
Yani burada bulunan arkadaşlarımız
müşteri ürününü alır almaz, bize
bunu Whatsapp’tan bildiriyor.
Ofisimizdeki arkadaşlarımız da bu
müşteriyi henüz kasadayken arıyor
ve servis randevusunu veriyor. Bu
konuda oldukça iddialıyız. Tabii bu
müşterilerimizin de çok hoşuna
gidiyor. Müşteri henüz ürününü
evine götürmeden kurulum için
servisin ne zaman geleceğini biliyor.
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Karşısındaki ekibin büyük ve
kurumsal bir ailenin üyesi olduğunu
görüyor. Ayrıca tüm işlerimizi bu
sistem aracığıyla kontrol ve takip
edebiliyoruz. İşlerimizi oldukça
kolaylaştırıyor.
■ Şirketinizde teknolojik
olarak başka hangi altyapıları
kullanıyorsunuz?
E.U: Şirketimizde araç takip
sistemimiz mevcut. Ekiplerimizin
hangi lokasyonda, hangi işe müdahale
ettiklerini buradan takip edebiliyoruz.
Bunun dışında depomuzda yakında
barkod sistemine geçeceğiz.
■ Tam bu noktada soralım, stok
yönetimini nasıl yapıyorsunuz?
K.A: Stok noktasında eksiksiz
çalışmayı tercih ediyoruz. Hem
depomuzda hem de araçlarımızda
yedek parça stoklarımız bulunuyor.
Şu anda Ege Bölgesi’nde en çok yedek
parça siparişi veren yetkili servis
konumundayız. Eşref’in de söylediği
gibi yakında barkod sistemine de
geçeceğiz. Böylece daha organize
olacağımıza inanıyoruz.
■ Şirketiniz nasıl bir yıl geçirdi,
2017’de ne kadar ciro ürettiniz?
K.A: İyi bir yılı arkamızda
bıraktığımızı düşünüyorum. Ciro
olarak yaklaşık 750 bin lira ürettik.
■ 2018’den beklentileriniz neler?
E.U: 2018 malumunuz çok iyi bir
yıl olarak başlamadı. Ülkenin içinde
bulunduğu siyasi ve ekonomik
konjonktür tüm sektörleri olduğu
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GEZELİM GÖRELİM

İLKBAHAR
YOLCULUĞU

Bahar geldi. Kışın yorgunluğunu, sıkıntısını, kirini, pasını üzerinden
atmanın, ruhunuza biraz mola vermenin de zamanı geldi. İşte size
ilkbaharı yaşayabileceğiniz 10 özel rota…

1

SAFRANBOLU
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ZAMANIN ÖTESİNDE
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az aylarının bunaltıcı
sıcağı henüz başlamadan
tarihle iç içe bir kaçamak
yapmak için Bolu’dan
iki saatlik bir yolculukla
ulaşılabilen Safranbolu ideal
destinasyonlardan. Safranbolu,
Osmanlı mimarisinin en güzel
örneklerini görebileceğiniz ve yeni dönemin
binalarına rastlayamayacağınız zamanın
ötesinde kalmayı başarabilmiş Türkiye’deki
nadide beldelerden.

Y

UNESCO tarafından koruma altına alınan
Safranbolu Evleri’nin birçoğu bugün otel olarak
işletiliyor. Saat Kulesi, Yemeniciler ve Bakırcılar
Çarşısı, Hıdırlık Tepesi ve Yörük Köyü mutlaka
gezmeniz gereken yerler. Ayrıca Hıdırlık
Tepesi’ne çıkarak Safranbolu’ya tepeden
bakabilir, Eski Hükümet Konağı’nda (Kent
Tarihi Müzesi) dönemi inceleyebilirsiniz. 18 ve
19’uncu yüzyıl Osmanlı yaşamına ait her şeyi
bulabileceğiniz Safranbolu’ya gitmişken kuyu
kebabı ve Safranbolu Bükmesi’ni denemeden
tatilinizi tamamlamayın…

4

BOSNA HERSEK

UZAK MEMLEKET
Londra, Paris, Viyana gibi her
dönem trend olan kentlerin yerine
hem bütçe olarak daha uygun hem
de Osmanlı esintisi içeren bir Avrupa
ülkesini gezmek istiyorsanız Bosna
Hersek doğru bir seçim. Ülkeyi
gezmek eski bir tanıdığı ziyaret
etmek gibi çünkü hemen her köşede
Osmanlı eserleri görülebiliyor.
Başkent Saraybosna’da Başçarşı
kentin sembolü durumunda. Mimar
Sinan’ın yaptığı Gazi Hüsrev Bey
Camii de kentin en işlek noktası olan
Başçarşı’da yer alıyor. Latin Köprüsü
ve savaş anılarını canlı tutmak için

müzeye dönüştürülmüş Umut Tüneli
de Saraybosna’da gezilmesi gereken
yerler. Gezi boyunca köşe başlarında
Osmanlı’dan kalma çeşmelerle
karşılaşacaksınız. UNESCO’nun
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Mostar Köprüsü’nü görmek için
Saraybosna’dan Neretva Nehri’ne
yapacağınız yolculuk gözünüzde
büyümesin. Mutfağımıza çok da uzak
olmayan Saraybosna usulü köfte
Cevapi, bir hamur çeşidi olan Pita,
Boşnak Böreği, ravyoliye benzeyen
Klepe, Bey Çorbası gibi yöresel
lezzetler sizi bekliyor.

BAHAR
KAÇAMAĞI
İstanbulluların sık
kaçamak yaptığı Ağva,
baharın geldiğini en
iyi hissedebileceğiniz
yerlerden biri. Ulaşım
kolaylığının yanında
yolculuğunuzda
Şile yolu üzerindeki
Saklıgöl’e, Şile’deki
şilebezi ürünlerinin
satıldığı çarşıya,
Şile’deki Ağlayan Kaya
ve fenerin civarındaki
restoranlara da
uğrayarak kendinize
alternatif gezi rotaları
çıkarabilirsiniz. Ağva’da
Cenevizliler tarafından
yapılan Ocaklı Kalesi’ni,
kasabının hemen
yanındaki Hacıllı
Köyü’nü, 11 Göller
Vadisi’ni, Ballıkayalar
ve Gürlek Mağaraları’nı
görmeden gezinizi
tamamlamayın…

FARALYA KÖYÜ

3

DÜNYANIN
MERKEZİ
Times Dergisi’nin “Türkiye’de
bulunan altı gizli cennet”
çalışmasında yer alan Faralya Köyü
ilkbaharı karşılarken sakinliğiyle
iyi bir dinlenme fırsatı sunuyor.
Faralya ya da diğer adıyla Uzunyurt
Köyü, Fethiye’ye 25 km, Ölüdeniz’e
ise 10 km mesafede. Faralya’da
konaklamanın avantajı 40 km’lik
bir alan içinde kral mezarlarının
bulunduğu Likya kalıntılarına,
Fethiye merkeze, Ölüdeniz’e,
Kelebekler Vadisi’ne, Saklıkent’e ve
Kabak Koyu’na rahatlıkla erişimin
sağlanabilmesi…
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GEZELİM GÖRELİM

5

ARNAVUTLUK

UCUZ VE SAKİN AVRUPA

G

üney Avrupa’da yer alan,
küçük ama gelişmekte olan bir
ülke olan Arnavutluk popüler
destinasyonlardan çok daha
ucuza ve sakin bir tatil imkanı
sunuyor. Arnavutluk sahil,
kuzey ve güney olmak üzere üç bölgeden
oluşuyor. Başkent Tiran’ı üç-dört saatte
gezebilirsiniz. Ülkenin güneybatısında yer
alan İtalyan Rivierası ile karşılaştırılan
Arnavut Rivierası çok daha sessiz ve ideal
bir kıyı şeridi. Tarih severler için Fier
kenti yanında bulunan Tanrı Apollon antik

kalıntıları kaçırılmamalı. Antik dünyanın
en büyük ve önemli kenti olan Apollonia’da
kütüphaneler, tapınaklar, tiyatrolar ziyaret
edilebilir. Müzeler ve kültürel aktiviteler
içinse başkent Tiran’da kalınması
gerekiyor. Osmanlı zamanından kalan
eserler Enver Hoca döneminde kapatıldığı
için, ziyaret edilmesi gereken çok yer yok.
Ama Saat Kulesi ve Ethem Bey Camisi
mutlaka görülmeli. Kentin merkezinde
Skanderbeg heykeli bulunuyor. Dajti
Dağı’na yürüyerek ya da bisikletle çıkılıp
kaleler gezilebilir.

TİRİLYE
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ZEYTİN
DİYARI
Bursa’nın Mudanya ilçesinin 11
kilometre batısında yer alan eski
bir Rum kasabası olan Tirilye ya
da diğer adıyla Zeytinbağı bahar
aylarında gezi listenizin başında
olmalı. İstanbul-Güzelyalı deniz
otobüsüyle 1,5 saatte Güzelyalı’ya,
oradan da Tirilye’ye yarım saatte
ulaşabilirsiniz. Deniz kenarında
yer alan ve zeytin ağaçlarıyla kaplı
Tirilye’de, Rumlardan kalma pek çok
eser bulunuyor. Beldede 150-200
yıllık Rum evlerini görebilirsiniz.
Tirilye’nin zeytini meşhur. Gezinizde
zeytinyağlı yemekleri ve Tirilye
kebabını da mutlaka denemelisiniz.

8
ŞİRİNCE

7

DOĞA
VE TARİH
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı bir
köy olan Şirince’nin son yıllarda
ünü epey arttı. Tepelerin arasına
kurulan ve özgün tarihi mimarisini
önemli ölçüde koruyabilen Şirince
Köyü hem doğa hem de tarihin
biraraya geldiği yerlerden. Efes
harabelerine ve Meryem Ana
evine yakınlığı da gezginlerin
tercih sebeplerinden. Köy
meyvelerden üretilen şaraplarıyla
ünlü. Şirince’de konaklamak
için butik oteller ve çok sayıda
pansiyon bulunuyor. Ayrıca otele
çevrilen eski konaklar ya da meyve
bahçelerinin ortasındaki ağaç
evler tercih edilebilir.

UKRAYNA

SADECE
KİMLİK
KARTIYLA
Türkiye-Ukrayna arasındaki
seyahat ile eğitim alanını
kapsayan anlaşmadan
sonra daha da popüler
olacağa benzeyen
Ukrayna’ya sadece kimlik
kartıyla seyahat mümkün.
Karasal iklim sebebiyle,
nisan ayından önce
özellikle iç kesimlerde
sert soğuklar yaşanıyor.
Başkent Kiev, geniş
caddeleri ve modern
yapılarıyla dikkat çekiyor.
Son zamanların gözde
kenti Lviv, Arnavut
kaldırımlı sokakları, tarihi
kafeleri ve restoranlarıyla
sizleri bekliyor. Liman
kenti Odessa kumsalları
ve eğlenceleriyle farklı bir
alternatif.

10 KOMŞUYA
GÜRCİSTAN

9

SIRBİSTAN

BELGRAD İÇİN
Balkanlarda yer alan Sırbistan
ulaşımın kolay olması, kültürü
ve sunduğu ekonomik fiyatlarla
son dönemde Avrupa turlarının
vazgeçilmezi olmuş durumda.
Özellikle başkent Belgrad hem
mimarisi hem de canlı kültürel
hayatı nedeniyle genç gezginler
tarafından son dönemde tercih
ediliyor. Osmanlı da dahil birçok
kültürün izlerini Belgrad’da
bulabilirsiniz. Kalemegdan Parkı,
kenti izleyebileceğiniz yemyeşil
bir alan. Knez Mihailova Caddesi,

kafelerin, restoranların ve
buluşmaların adresi.
Belgrad’ın en güzel
özelliklerinden biri yürüyerek
gezilmesine imkanı tanıyacak
kadar küçük olması. Diğer
bir önemli kent ise Avrupa
mimarisinin hakim olduğu
Novi Sad. Petrovaradin
Kalesi’ni görmeden, Tuna
Nehri’i izlemeden Sırbistan’dan
ayrılmayı düşünmeyin. Et yemeği
sevenler için Sırbistan mutfağı
bulunmaz Hint kumaşı olabilir.

Gürcistan’ın başkenti
Tiflis farklı mimariye sahip
Ortodoks kiliseleri ve dev
Kartlis Deda heykeliyle
meşhur. Tiflis’in dışında
Batum da önemli bir
turizm kenti. Bir gün
Batum’u gezmek için
yeterli. Batum Bulvarı’nda
yürüyebilir, Piazza, Tiyatro
ve Avrupa meydanlarında
Batum’un ruhunu
yaşayabilir, Chacha
ve Alfabe Kulesi’ni
görebilir, dünyanın farklı
yerlerinden getirilen
bitkilerin sergilendiği
Batum Botanik Bahçesi’ni
gezebilirsiniz.
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TEKNOLOJİ
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Akıllı telefon dünyasının
gündemini genellikle
ve kuşkusuz Apple
ile Samsung belirliyor
ama diğer üreticiler de
alttan büyük bir dalgayla
geliyor. Özellikle Çinli
Huawei’nin Mate 10
Pro’su ile LG’nin V30+’ı
özel bir ilgiyi hakediyor.
Sony’nin Xperia XZ1’ini
bu listeye ekleyebilirsiniz.
İşte pek spot ışıklarını
üstüne çekemeyen ama
en az Galaxy ve iPhone
kadar iyi üç model...

B

u senenin kuşkusuz
büyük sürprizi Çinli
Huawei. Temmuz ayında
dünya genelindeki akıllı
telefon satışlarında
Apple’ı geçerek
ikinciliğe yükselen
Huawei, yılın sonunda da 2017’nin
en iyi cihazları arasında rahatlıkla ilk
üçe girebilecek Mate 10 Pro modelini
tanıttı. Ama öncelikle Huawei’den
bahsetmek gerekiyor. Zira Çinli üretici
son yıllarda gümbür gümbür geliyor.
2017’de sadece yüzde 0,6 büyüyen
akıllı telefon pazarında Huawei yüzde
29 büyüdü ve pazar payını yüzde 10’un
üzerine çıkardı. Son 10 yılda araştırma
geliştirmeye 45 milyar dolar harcayan
şirket 2016’da 2 bin 390 patent
başvurusuyla Avrupa’da ikinci sıraya
yerleşti.
Dolayısıyla Mate 10 Pro’ya bu gözle
bakmak gerekiyor ki telefon da bunun
hakkını veriyor. Mate 10 Pro, yapay
zeka ile çalışan Kirin 970 işlemcisinden
gücünü alıyor. Kirin 970, standart
işlemciden 25 kata kadar daha hızlı ve
50 kata kadar daha tasarruflu çalışıyor.
Mate 10 Pro 6 GB RAM ve 128 GB
hafıza geliyor. Bir diğer model ise 4 GB
RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip.
6 inç boyutlu AMOLED ekran, 18:9
görüntü oranı ve 1080 x 2160 ekran
çözünürlüğü sunuyor. Telefonun
en dikkat çeken özelliklerinden
biri de, Leica işbirliği ile geliştirilen

HUAWEI’NİN MATE 10 PRO
Huawei geçen ay Mate 10
Pro ile birlikte Mate 10 Lite’ı
da tanıttı. Lite ağabeyine
göre daha temel özelliklerle
geliyor. Ama Mate 10 Pro
gerçekten 4 bin 400 liralık
etiketinin hakkını veriyor.
Yapay zeka ile çalışan
Kirin 970 işlemciyle çalışan
Mate 10 Pro, böylece 25
kata kadar daha hızlı ve 50
kata kadar daha tasarruflu
çalışıyor. Telefonun en
dikkat çeken özelliklerinden
biri de, Leica işbirliği ile
geliştirilen çift kamera. Mate
10 Pro’da, Leica Summilux
lensleri ile donatılan 12 ve
20 megapiksel çözünürlüklü
kameralar kullanılıyor. Mate
10 Pro’nun ön kısmındaki
kameraysa 8 megapiksel.

çift kamera . Mate 10 Pro’da, Leica
Summilux lensleri ile donatılan 12 ve
20 megapiksel çözünürlüklü kameralar
kullanılıyor. Mate 10 Pro’nun ön
kısmındaki kameraysa 8 megapiksel .

LG’NİN İMZASI
Koreli LG, tüketicilerin tercihlerinde
artık giderek gerilere düşüyor. 1,5
metre derinlikte 30 dakikaya kadar
suya dayanıklı olan ve gelişmiş video
özelliklerine sahip V30 ve V30+
modelleriyle bu algıyı değiştirebilir.
İddialı ve şık tasarıma sahip LG V30
ve V30+ teknik özellik ve tasarım
açısından neredeyse aynı. “Plus”
farkı ise 64 GB daha büyük kapasite.
Yüzde 81,2 ekran kasa oranına sahip
şık bir tasarımla gelen V30 Ailesi,
önde ve arkada Gorilla Glass 5 camla
korunuyor. 6 inç boyutunda 1440 x
2880 piksel çözünürlüğünde olan
ekran, keskin görüntü sunuyor. 18:9
ekran oranı, “çerçevesiz” diye tabir
edilen kasa tasarımlarına sahip
telefonlardaki gibi… 7,3 mm inceliğinde
ve 158 gram ağırlığındaki cihazın
en büyük handikapı 5 megapiksel
çözünürlüğündeki, f/2.2’lik ön kamera.
Arka kamera ise oldukça iddialı. İki
lensin konumlandırıldığı arka kamera
16 ve 13 megapiksel. Piyasadaki diğer
modellerden farklı olarak ikinci
kamerada geniş açı modu var. Böylece
hem ses kayıt özellikleri hem de
düzenlenebilir video çekme özelliğine
sahip. 3300 mAh bataryaya sahip
olan LG V30’ün şarjı bir gün yetiyor.
Fiyatıysa 4 bin 399 lira.

LG SIGNATURE EDITION
Aslında gayet başarılı özelliklere sahip olmalarına rağmen LG’nin V30 serisi beklenen
ilgiyi yakalayamadı. Şirket bu başarısızlığın üzerine V30 modelini temel alan ve sadece
3 bin adet üretilen Signature Edition’ı 1.800 dolarlık etiketle satışa sundu.

LG gibi Sony de son yıllarda pek
aradığını bulamayan üreticilerden ama
2017’nin bitmesine üç ay kala tanıtılan
Xperia XZ1 ile şirket iyi bir iş çıkarmış
durumda. Giderek standart hale gelen
suya dayanıklılık Xperia XZ1’in dikkat
çekici yönlerinden. Cihaz, 1,5 metreye
kadar 30 dakika suya karşı dayanıklı.
Sony, yeni cihazına EIS teknolojili 23
MP’lik arka kamera koymuş. Öndeki 13
MP’lik ön kamera ise arkadaki gibi 4K
çekim yapabiliyor ve HDR özelliğine
sahip. 5,2 inçlik ekran ise Corning
Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 4 GB
RAM ile gelen cihazda 64 ve 128 GB’lik
depolama seçeneği bulunuyor. Ayrıca
SD Card desteği de var.

SONY XPERIA XZ1
2 bin 600 liralık etiketiyle rakiplerine göre
makul bir fiyattan satışa sunulan Sony
Xperia XZ1,30 dakika suya karşı dayanıklı.
Ayrıca ön kamerası EIS teknolojili 23 MP
çözünürlüğe sahip.
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OTOMOBİL: Mercedes-Benz E300 AMG

ŞIK
SPORCU
İlk kez 1993’te piyasa sunulan E Serisi, beş
nesildir yollarda. 2009’da coupe ve convertible
karosere kavuşan model, coupe karoserli ve
AMG donanımıyla test konuğumuz…

M

ercedes-Benz
E300 AMG’de
ilk göze çarpan
tasarım detayı,
parçalı far
tasarımından
vazgeçilmesi.
Marka bunun yerine farların iç
bölümüne bir hat yaparak bu
bölgeyi daha modern hale getiriyor.
Motor kapağında kullanılan keskin
çizgiler modeli dinamik gösteriyor.
Yan bölümde AMG paket ile gelen
19 inç jantlar dikkat çekiyor. Modeli
sportif kılan bu detay, AMG pakette
standart. Önden arkaya doğru
uzanan çizgiler, modelin akıcı
tasarımını ön plana çıkarıyor. Arka
bölümde far grubunda değişimler
göze çarpıyor. AMG pakette
sunulan çift çıkışlı egzoz sistemi,
modelin sportifliğine bir kez daha
atıfta bulunuyor.

ŞIK İÇ MEKAN
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E300 AMG, Mercedes’in klasik
modellerinden hatırladığımız
bir iç mekanla bizleri karşılıyor.
Gösterge paneli ve orta konsolda
yer alan ekranın bütünlüğü göze
hoş geliyor. Malzeme kalitesi ve
işçilik başarılı. İçeride kullanılan
kaplamalar çok şık duruyor.
Vites önünde ve arkasında yeteri
kadar eşya gözü sunuluyor. Orta
konsoldaki ekranın kullanımı
da oldukça kolay. Özellikle vites
yanına konumlandırılan buton

56

kullanımı daha da kolaylaştırıyor.
Ön bölümdeki koltukların
katlanmasıyla aracın arkasına
geçiş yapılıyor. Bu bölümde sadece
iki kişi rahat bir şekilde seyahat
edebilir. Üçüncü yolcunun yüksek
şaft tüneli sebebiyle burada
seyahat etmesi mümkün değil.

Mercedes E
serisi 48,26 cm
uzunluğa, 18,60 cm
genişliğe ve 14,30
cm yüksekliğe
sahip. Modelin aks
mesafesi ise 28,73
cm…

KONFOR VE YOL TUTUŞ

Mercedes-Benz
E300 AMG 2.0 litre
motor ile geliyor.
Turbo destekli bu
ünite 245 HP güç ve
370 Nm tork değeri
sunuyor. 9 ileri
otomatik şanzıman
ile kombine edilen
otomobil, 0-100
hızlanmasını
6,4 saniyede
tamamlıyor.

KARAR
E300 AMG gerek tasarımı
gerek performansıyla dikkat
çekiyor. Daha modern bir yapıya
kavuşan model oldukça şık. İç
mekanda ise gerek kullanılan
malzemeler, gerekse deri detaylar
şıklık temasını destekliyor.
2.0 litre benzinli model
performans konusunda başarılı.
Alt devirlerde yüksek torkun
avantajını fazlasıyla kullanıyor.
Fiyat konusunda rakam biraz
yüksek olabilir ancak E300 AMG
sunduklarıyla tercih sırasında üst
sıralarda yer alabilir.

Modelin maksimum
hızı 250 km/s.
Gücünü arka
lastiklerden yere
aktaran model,
performans
konusunda başarılı.
Fabrika verilerine
göre 6,4 litrelik
yakıt tüketim
değerine sahip
modelle testimiz
sırasında 8,9 litrelik
tüketim değeri elde
ettik.
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Orta sertlikteki süspansiyonlar,
ince profil lastiklerle birleşince
konfor biraz törpüleniyor. Ancak
genel anlamda bu durum çok
rahatsız edici değil. Bu özelliği
virajlarda avantaja çeviren
E300 AMG, bu konudaki yüksek
performansıyla göz dolduruyor.
Yalıtıma gelirsek… Rüzgar sesi bir
parça kabin içine giriyor. Ama yol
ve motor sesini duymuyorsunuz.
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SAĞLIK

Kalp
Pillerinde
Yeni
Dönem
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Teknoloji sayesinde
devrim niteliğinde
değişime uğrayan
yeni nesil kablosuz
kalp pilleri, mevcut
klasik pillerin
sahip olduğu tüm
ileri özellikleri
barındırıyor. Üstelik
bu pillerde klasik
kalp pilinin takılması
sırasında karşılaşılan
akciğer delinmesi,
kanama, enfeksiyon
gibi problemler
ortadan kalkıyor.
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Uzm. Dr.

GÖKMEN KUM
Kardiyoloji Uzmanı
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi

T

eknolojideki baş
döndürücü gelişmeler,
kalp hastalıklarının
tedavisinde de çok
önemli uygulamaları
beraberinde
getiriyor. Bunlardan
en önemlilerinden biri günümüzde
hastalarda sıklıkla kullandığımız kalp
pilleri. Teknoloji sayesinde devrim
niteliğinde değişime uğrayan yeni nesil
kablosuz kalp pilleri, mevcut klasik
pillerin sahip olduğu tüm ileri özellikleri
barındırıyor. Yapılan araştırmalar her
iki ürünün kullanım ömrünün benzer
olduğunu ortaya koyuyor. Yani pillerin
bataryalarındaki küçülmeye rağmen
kullanım ömründe herhangi bir azalma
olmuyor. Kablosuz kalp pillerinin en
önemli avantajı ise işlem için herhangi
bir kesi yapılmaması. Böylece kalbinde
ciddi yavaşlama olan hastalara
uygulanan ve kardiyolojide en sık
başvurulan işlemlerden olan klasik kalp
pilinin takılması sırasında karşılaşılan
akciğer delinmesi, kanama, enfeksiyon
gibi problemler ortadan kalkıyor.
Kalp pilleri hakkında biraz daha
genel bilgi verecek olursak… Bu piller,
kalbin ritmini oluşturan, düzenleyen
ve kalp içine şok uygulayabilen
elektronik cihazlardır. İlk çıkış amacı
ise kalbin yavaş atması sonucu gelişen
rahatsızlıkları tedavi etmekti. Ancak
teknolojinin ilerlemesiyle son yıllarda
ölümcül ritim bozuklukları ve kalp
yetmezliği tedavisinde de daha gelişmiş
kalıcı kalp pilleri (ICD, CRT ve CRT-ICD)
kullanılmaya başlandı.
Şimdiye kadar bahsettiğimiz akıllı
kalp pillerinin yanında acil durumlarda
kalp durmasını ve yavaşlamasına bağlı
ölümleri azaltmak için takılan görece
daha basit, hastanın acil durumu
düzelinceye kadar veya kalıcı kalp pili
takılıncaya kadar kullanılan ve acil
durumun ortadan kalkmasıyla çıkarılan
geçici kalp pilleri de mevcut. Kalp
pilinin ömrü ortalama altı–yıl yıl kadar
ve bu kalbin pile duyduğu ihtiyaca
göre daha kısa da olabilir. Kontrollerde
pilin ne kadar ömrünün kaldığı ölçüm
cihazıyla belirlenebilir ve değiştirilme
zamanı geldiğinde yine küçük bir
operasyon ile o cebe yerleştirilen
jeneratörü değiştirilir ve cerrah tellere
dokunmadığı için işlem çok kısa sürer.

KALP PİLİ TAŞIYAN HASTALAR
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Birçok elektriksel cihaz için
kalp pili ile etkileşebileceğine dair
söylentiler var. Ev güvenlik sistemleri,
mikrodalgalar, telsiz telefonlar, elektrikli

battaniyeler, elektrikli tıraş makineleri,
ısıtıcı pedler, televizyonlar ve uzaktan
kumandalar, bilgisayarlar ve saç
kurutma cihazları gibi ev eşyaları kalp
pilinin işleyişine önemli bir risk teşkil
etmez. Bu cihazların bazıları nadiren
tek atımlarla etkileşime yol açarken
pil ritimlerini engelledikleri veya
değiştirdiklerine dair bir araştırma yok.
Bu bilgiyi verdikten sonra kalp
pili takılan hastaların özellikle nelere
dikkat etmesi gerektiğini madde madde
açılayalım…
■ Hastalar, kalp pilinin
fonksiyonlarıyla geçici olarak
etkileşebileceklerinden
detektörlerinden geçmemeli ve elle
kullanılan tarayıcıların göğüs bölgesine
tutulmasına izin vermemeli. Detektör
başlığı ile pacemaker arasında en az 60
cm olmalı.
■ Röntgen veya bilgisayarlı
tomografi çektirmelerinde sakınca
yoktur.
■ Cep telefonunda ise telefon
ve kalıcı pilin modeline göre değişir.
Etkileşim riski çift odacıklı kalp
pillerinde ve cep telefonlarında daha
fazladır. Etkileşimden sakınmak için
hastalar, daima cep telefonlarını
(kapalı dahi olsa) pil jeneratörlerinden
en az 15 cm uzakta tutmalı. Cep
telefonlarının kalp pilinin bulunduğu
yerin karşı tarafındaki kulağa tutularak
kullanılması tavsiye edilir.
■ Magnetik rezonans görüntüleme
testinde (MRG / MRI) ise üretilen
radyo ve magnetik dalgalar kalp pili
fonksiyonlarını önemli derecede etkiler.
Yeni nesil MR uyumlu pillerle bu sorun
giderildi.
■ Yüksek gerilim hatları, eğlence
parkı hatları ve dağılımları, güç
kaynakları, büyük mıknatıslar kullanan
hurdalıklar veya zayıf korunmuş
otomobil motorlarını içeren alan ve
aletlerden kaçınmalı. Hastalar hiçbir
zaman çalışır durumdaki bir otomobil
motoruyla uğraşmamalı. Kablosuz
modem, bluetooth, telsiz mikrofon,
telsiz telefon, radyo kontrol vericilerinin
antenleri (uzaktan kumandalı otomobil,
uçak vb.) pacemaker’dan en az 15 cm
uzakta tutulmalı.
■ Mıknatıs pacemaker
fonksiyonlarını geçici olarak bozabilir.
Mıknatıs bulunan kaynak ile (örn. büyük
hoparlörler) pacemaker arasında en az
15 cm mesafe bırakılmalı. Hidroelektrik
santrallerinde dolaşılmamalı.
■ Hastaların elektrikli testere ve
kaynak makinesi kullanmaması gerekir.
Sağlıkla kalın...
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