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

Su 
Boruları

Doğal Gaz
Boruları

Yangın Tesisat
Boruları

Kazan 
Boruları

www.borusanmannesmann.comE-posta: bmb@borusan.com
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Yeni sezon için ısınma turları bitti 
ŞİMDİ ISITMA ZAMANI…

Isıtma sezonuna giriş yaparken yepyeni 13’üncü sayımızla 
karşınızdayız. Baymak bu yepyeni sezona, her zaman 
olduğu gibi hızla giriş yapmaya hazırlanıyor. Eğer siz de 
sıcakların rehavetinden biraz olsun kurtulduysanız, artık 
reel rakamlardan bahsedelim isterim. 2016’nın ilk 6 ayını bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 17 büyüme 
ile tamamladık ve bu gelişme yeni sezona daha da kararlı, 
cesaretli ve istekli başlamamızı sağlıyor. Kapattığımız ilk 
6 ay bize büyük umutlar verdi, dolayısı ile yıl sonunda 
hedeflediğimiz yüzde 15 büyüme rakamının çok rahat 
geçileceğini görüyoruz.

Türkiye’ye olan güvenimizden dolayı yatırımlarımızı bu 
yılın kalan döneminde ve önümüzdeki yıl da artırarak devam 
ettireceğiz. Bu yılın kalan son 4 ayında toplam 10 milyon TL 
daha yatırım yapacağız. Bu 10 milyon TL’lik yatırım içinde 
yeni nesil merkezi sistem yoğuşmalı kazanlar da var. 2017 yılı 
içinde düşündüğümüz yatırım tutarı ise yaklaşık 40 milyon TL 
olacak.

Tüm Türkiye’de daha güçlü bir yapıya ulaşmak için sadece 
ürünlerimizi ve satış sonrası süreçlerimizi geliştirmiyor aynı 
zamanda satış öncesi süreçlerimizi mükemmelleştirecek 
yatırımlarımıza da tam gaz devam ediyoruz ve ülke genelinde 
her noktaya ulaşmak için depo yapımızı güçlendiriyoruz. 
Diyarbakır ve Erzurum depo açılışımızı yaptık, eylül ayı 
sonuna kadar Samsun, Ankara, İzmir,  Mersin’de 4 depo 
açılışımızı daha tamamlayacağız. Ayrıca İzmir’den Diyarbakır’a 
kadar 10 yeni Orange Store mağazamız daha hizmete girecek.

Diğer yandan çalışanlar için zorunlu hale getirilen Bireysel 
Emeklilik Sistemi katılımını da tam gaz destekliyoruz. Özel 
sektörde BES’in önemini fark eden ilk şirketlerden biri 
olarak Nisan 2015’de hayata geçirdiğimiz BES Projemizle 
gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki bayi ve 
tesisatçılarımızın ilk kez BES hesaplarını açarak geleceğe 
yatırım yapmalarını sağladık. Bugün Baymak ailesinde sayısı 2 
bine dayanan BES üyesi bulunuyor. 2017 sonunda bu rakamın 
10 bine ulaşmasını hedefliyoruz. 

Elbette tüm bu gelişmelerde değerli bayilerimizin ve 
paydaşlarımızın payı çok büyük…  Biz de zor dönemlerden 
geçen ülkemizin şartlarını göz önüne alarak, hem piyasaları 
hem de bayilerimizi daha da canlandırmak adına çok cazip 
kampanyalar sunduk. Tüm detayları ilerleyen sayfalarda 
okuyabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi rakamlar ilerlemenin somut yansımaları, 
bu ilerlemeyi sağlayan her bir adım ise bugüne kadar tüm 
Baymaklife’larda yer verdiğimiz keyifli konular aslında. Sizleri 
yine çok keyifli konularla başbaşa bırakmadan önce ülke 
olarak yaşadığımız zor günleri tamamen geride bırakmayı 
umut ediyor, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar 
sürmesini temenni ediyorum.

Ender ÇOLAK / Baymak CEO
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46.
Baymak’ın hızlı bayisi Tetik Yapı’nın 
kurucusu Emrah Tetik’in, dört yıl 
önce 16 metrekarelik bir dükkanda 
başlayıp Orange Store’a dönüşen 
serüveninde herkes için önemli 
ipuçları var.

Hızlı Balık

Rakamların Dili 
Satış Sonrası Hizmetler Birimi, 
Baymak’taki değişimin en önemli 
lokomotiflerinden…

Daha Hızlıyız, Daha Yakınız
Baymak’ın Diyarbakır ve Erzurum 
bölge deposu ağustos ayında açıldı. 
Eylül ayında dördü daha açılacak. 
Böylece Baymak hem bayilerine hem 
müşterileri artık daha yakın olacak. 

Mükemmeliz 
Baymak’ın üretim kalitesi ve 
anlayışı, BDR Thermea Group 
bünyesinde düzenlenen “Excellence 
Awards” yarışmasında birincilikle 
ödüllendirildi. 

Bayimizin Gücüne Güç 
Katıyoruz
Baymak, ağustos ayında 
bayilerine yönelik özel bir 
kampanyaya imza attı. 

Milyona Koşuyoruz
Baymak’ın, BES hesabı açtığı bayi ve 
servis sayısı 2 bin kişiye, bu kişilerin 
hesaplarına yatırılan tutar ise 1 
milyon liraya dayandı. 

Zirve Yürüyüşü
Yönetimi ve 2016’nın ilk altı ayında 
ciro bakımından en yüksek 
performans gösteren 20 Baymak 
bayisi Istanbul’da biraraya geldi. 
Tam gün süren toplantıda gelecek 
stratejileri ve 2019’da Baymak’ı 
Türkiye’nin en başarılı markası 
yapacak yol haritası tartışıldı.  

06.

08.

Yıldızlar Geçidi 
Baymak ve Brötje markalı yoğuşmalı 
kombilerin görünümünden tuş takımına 
tüm tasarımları Baymak’ın yeni yüzünü 
ifade edecek şekilde yenilendi. 

24.

Hayat Kurtaran 
Bir Yazı 
Foseptik çukurlarına hiç ihtiyaç 
olmadan, kanalizasyonla kot farkını 
ortadan kaldıran basit bir çözüm 
mümkün olabilir mi? Baymak’ın bu 
soruya iyi bir yanıtı var. 
40.

Pes Etmek 
Lügatta Yok
Ismail Eyüboğlu neredeyse her sektöre 
girdi sonra Baymak ile tanıştı; işleri 
büyüttü ama kurumsallaşamamanın 
sıkıntılarıyla neredeyse işini 
kaybediyordu ama yılmadı. 

34.

10.

11.

12.

15.
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I Ç I N D E K I L E R

Yaz bitti, hala eylül ve ekimde denize 
girmek mümkün elbette ama sonbahar 
daha çok kültür ve doğa gezintileri 
için paha biçilmez bir mevsim. İşte 
sonbaharın o büyülü atmosferini 
yaşayabileceğiniz adresler… 

Sonbahar Rotası
42.
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56.54.

90’lı yılların sonunda tanıştığımız Honda 
HR-V satışının durdurulduğu 2006’ya kadar 
Türkiye’de 4 bin 500 adet satan araç şimdi 
daha büyük bir ihtişamla geri dönüyor. 

Türkiye’de faaliyet gösteren her üç 
operatörün giriş seviyesindeki markalı 
akıllı telefonlarına para verilir mi? 

Eski Kurt 
Geri Döndü

Operatör Telefonu 
Alınır mı? 

52.

Hem İstanbul’daki hem de Anadolu’daki 
kurumsal projelere damga vurmaya 
devam eden Baymak, sektörde bu alandaki 
ağırlığını da iyiden iyiye artırmaya başladı. 

Anadolu’ya 
Yayıldık

Ekonomide  
Bizi Neler Bekliyor?
Baymak’ın ağustos ayında düzenlediği 
“Zirve 20” toplantısında HSBC 
Hazine Grup Başkanı Fatih Keresteci 
dünya ekonomisindeki gelişmeler 
ve Türkiye’de son yaşanan olaylar 
ışığında Türkiye ekonomisinin 
geleceğini masaya yatırdı. 

Pogba 120 Milyon Euro 
Eder mi? 
Bu transfer sezonu yine bir rekor 
imzaya sahne oldu. Fransız futbolcu 
Pogba’ya Manchester United tam 
120 milyon euro ödedi. Bu çılgın 
rakamların havada uçuşmasının iyi 
bir nedeni var. 

Sağlık Köşesi 
Ülke olarak içinden geçtiğimiz şu 
sıkıntılı günlerde ruh sağlığınızı 
korumak için yapılması gerekenler… 

Kartpostal Kenti
Sakarya tarihi ve doğasıyla bu 
sonbaharda sizlere eşsiz bir tat 
verecek. 

Hobi Köşesi
Koşu, birçok insanın asla 
yapamayacağını düşündüğü ama 
aslında herkes için mümkün olan bir 
spor ve hobi…

18.

30.

30.

50.

58.

38.

Hayatının neşesini yaşadığı huzur dolu hayata bağlayan Kate Winslet, 
bu yıl 40’ıncı yaşını kutluyor. Her sohbetinde sıradan bir hayat 
yaşadığını söyleyen Kate Winslet ile yaptığımız özel röportaj iyi 
yaşamın, huzurun, kalitenin sırlarını da saklıyor...

20.

Dünya Yıldızı 

POGBA



Dünya Turu

Futbol Saati

41,4

27

Baymak Çağrı Merkezi birimi 
bir gün içinde toplamda 
149 bin 283 saniyeyi yani

Baymak Çağrı Merkezi’nin bir 
gün içinde telefon başında 

geçirdiği süre zarfında

saati telefon başında müşterilere 
hizmet vermekle geçiriyor. Bu sürede 
uçakla dünyanın çevresini gezmek 
mümkün... Öte yandan bu sürede 
dört kez Tokyo’ya gidebilirsiniz.

futbol maçı oynanabilirdi.
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NUMARALI 
ŞİRKET

B
aymak, hatırlayacağınız 
üzere 2015 
yılında müşteri 
memnuniyetinde 
sektörünün en başarılı 
şirketi seçilmişti. 
Marketing Türkiye 
dergisinde Şikayetvar.
com, Nielsen ve 
Ajans Press gibi 
bağımsız kuruluşların 
verileriyle yayımlanan 
araştırmaya göre 
Baymak “Marka 
Algı Değişimi”nde, 
rakiplerini geçerek 
yüzde 41 ile zirvede 
yer almıştı. Bu özetle 
şu anlama geliyordu: 
Baymak, bugün 
tüketicilerin algısında 
ısıtma ve soğutma 
sistemleri sektörünün 
bir numaralı markası. 

Daha da fazlası 
var. Aynı haberin 
spotunda şu ifadeye 
yer veriliyordu: “Kombi 
markaları içinde 
Baymak, ‘müşteri 
memnuniyeti’ 
açısından rakiplerini 
geride bırakıyor.” Ama 
ne geri bırakmak… 
Baymak araştırmaya 
konu olan müşteri 
deneyimi, genel 
memnuniyet, şikayet 
süreci, teşekkür 
oranı, irtibat hızı 
gibi başlıklara 
sahip 11 kategorinin 

yedisinde birinci, 
diğer beşinde ise bir 
puan farkla ikinci… 
Müşteri deneyim 
puanı kategorisinde; 
Baymak yüzde 94 ile 
rakiplerinin önünde yer 
aldı. Müşteri paylaşım 
yönetimi kategorisinde; 
irtibat hızı, şikayet 
süreci, çözüm hızı, 
sonuçtan memnuniyet 
ve teşekkür oranı 
alt başlıklarında 
rakipleriyle yarışan 
Baymak yüzde 53 ile 
diğer markaları geride 
bıraktı ve ilk sıraya 
yerleşti. 

Üç sene önce 
başlayan ‘büyük 
değişim’in getirdiği bu 
başarı, işini müşterisi 
için en doğru şekilde 
canla başla yapmaya 
çalışan bayi ve yetkili 
servislerimizden 
ayın iki haftasını 
yollarda geçiren bölge 
sorumlularımıza, her 
müşteri sıkıntısını 
kendi sorunu gibi 
çözmeye çalışan çağrı 
merkezi çalışanlarımıza 
fabrikamızda ürünlerin 
kalitesini yükselten 
işçilerimize kadar 
herkese ait... Ve şimdi 
asıl yolculuğumuz 
başlıyor: Daha iyisini 
yapmak ve zirvede 
kalmak… 

RAKAMLARIN DİLİ

1
Her Haneye 

Ulaşırız
Baymak servisleri bir yıl içinde 316 
bin 800 haneye hizmet veriyor. Bu 
sayı, hane sayısına göre Türkiye’nin 
16’ncı büyük kenti Aydın’daki hane 
sayısına eşit. Türkiye genelindeki 
Baymak servislerin ay bazında 

verdiği ortalama hizmet sayısı 26 
bin 400 adet…



Dünya Turu
Baymak Çağrı Merkezi’nin bir yıl içinde telefon başında 

geçirdiği toplam süre zarfında Fransızların meşhur Eyfel 
Kulesi yapılabilirdi hatta elde iki aylık da zaman kalırdı  

(26 ayda yapılan kule için toplam çalışma süresi 
18 ay olarak hesaplanıyor).

Eyfel Kulesi Yaparız

Zaman 
Kayması

Bizde Cevapsız Çağrı Olmaz

Emektarlarımız 

Günlerimizi Veriyoruz

Beşinci 
Büyük

14.937

%98

1.225 

46

1.115.136

Baymak Çağrı Merkezi bir yılda 
toplam 314 bin 460 saniyeyi yani 

7 gün 24 saat hizmet veren Baymak Çağrı Merkezi gelen çağrıları ortalama 

Güleryüzleri ve maharetli elleriyle Baymak’ı satış sonrası 
hizmetlerde zirveye taşıyan 280 servisimizde toplam 

Bir Baymak 
Çağrı Merkezi 

çalışanı bir 
yıl içinde 

tam 

Baymak servislerinin temas ettiği 
hanelerde yaşayan nüfusun toplamı 

Türkiye’nin beşinci büyük kenti 
Antalya’nın nüfusuna eşit

saati telefonda geçiriyor. Bir yılda 
8 bin 760 saat vardır. Yani Baymak 
Çağrı Merkezi bir yıllık zamanı, bir 

buçuk yıl olarak yaşıyor. 

oranında cevaplıyor. Ortalama yüzde 2 kayıp çağrılara 
ise aynı gün içinde geri dönüş yapılıyor. Gelen çağrıların 

ortalama yüzde 1’i telefonda çözülerek servis hizmeti 
verilmeksizin memnuniyeti sağlanıyor.

kişi çalışıyor (servis ve çalışan sayısı 
her ay değişkenlik gösterebiliyor).

gününü 
telefonla 
konuşarak 
geçiriyor.

kişi…
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BİZDEN HABERLER

Daha Hızlıyız, 
Daha Yakınız
Baymak’ın Diyarbakır ve Erzurum bölge depoları ağustos ayında açıldı. Eylül 
ayında Samsun, Ankara, İzmir,  Mersin depolarıda açılmış olacak. Türkiye çapında 
açılan bu lojistik merkezleriyle sevkiyat ve teslimat kalitesi artacak, mal teslimat 
süresi kısalacak, acil sevk taleplerine daha hızlı yanıt verilecek. Kısacası Baymak 
hem bayilerine hem de müşterilerine artık daha yakın…

eçen ağustos ayının başında Baymak, 
sessiz sedasız Diyarbakır’daki yeni 
lojistik merkezinin açılışını yaptı. 
Baymaklife yayına hazırlanırken 
Erzurum’daki bölge deposunun açılış 
hazırlıkları yapılıyordu. Sizler bu 
satırları okurken de eylül ayı içinde 
sırasıyla Ankara, İzmir, Adana ve 
Samsun’da dört lojistik merkezinin 
daha açılışı yapılmış olacak. 

Tüm Türkiye’yi kapsayan bu yeni 
lojistik yapılanmasıyla Baymak’ın 
bayi kanalıyla olan sevkiyat süreci 
yepyeni bir boyuta taşınıyor. Ve bu 
merkezlerle Baymak üç yıl önce 
verdiği sözü yine yerine getiriyor: 
Bayilerini dinleyen ve onların 
sorunlarına şartlar elverdiğince 
çözüm getiren bir şirket olmak… Bu 
lojistik merkezleriyle Baymak bayileri, 
kendilerine yakın noktalarda tutulan 
stoklar sayesinde talep ettikleri 
ürünlere en kısa sürede ulaşabilecek 

özellikle kargo giderlerinde ciddi 
tasarruf sağlayabilecekler. Baymak 
Tedarik Zinciri Direktörü Akın Toros, 
“Baymak’ın sevkiyat kapasitesinin 
artırmasıyla hem kısa sürede teslimat 
yapacağız, hem de bayiye yakın ve 
hızlı olabileceğiz. Özetle arz ve talebi 
yakınlaştıracağız” diyor.  

BAYİLERİN MALİYETİ HER 
ALANDA AZALACAK
Bilindiği üzere bugüne kadar 

Baymak’ın sadece tek bir lojistik üssü 
vardı. İstanbul, Tepeören’deki bu 
lojistik merkezinden tüm Türkiye’ye 
sevkiyat yapılıyordu. Dolayısıyla 
son üç yıl içinde iş hacmi katlanarak 
büyüyen Baymak gibi büyük bir 
üreticinin 81 kente yayılmış bayi 
ağını tek merkezden yürütmesi 
operasyonel anlamda giderek 
zorlaşıyordu. Düşünün ki Adana’ya 
935, Diyarbakır’a 1450 kilometre 

G
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mesafeden müşteri memnuniyetini 
de göz ardı etmeden ürün sevkiyatı 
yapmak çok kolay değil. Üç günü 
bulan nakliye süreleri, buna işin 
doğası gereği ayın son iki haftasına 
sıkışan sevkiyatlar ‘merkez üssün’ iş 
yükünü çok artıyordu. Zira Baymak 
bayilerinden merkez deponun 
araç kapasitesinin üzerinde talep 
gelmeye başlamıştı. 

MODERN ÇAĞIN 
GEREKLERİNE UYGUN  
Baymak yönetimi, bu 

noktalardan hareketle şirketin 
lojistik ve dağıtım sürecini modern 
çağın ve büyüyen operasyonun 
gereklerine uygun şekilde yeniden 
yapılandırma kararı aldı. Ve bunu 
da lojistik maliyetlerini azaltarak 
başarmak esastı. Öncelikle 
bayiler ziyaret edildi. Zira tedarik 
zincirinin ana amacı, her zaman 
için bayiyi ve onun üzerinden de 
dolaylı olarak tüketiciyi memnun 
etmek, ürünü de en hızlı şekilde 
ulaştırmaktı. Baymak Tedarik 
Zinciri Direktörü Akın Toros 
bayilerle birebir görüştüklerini, 
mevcut süreçle ve beklentileriyle 
ilgili bilgi aldıklarını aktarıyor. Akın 
Toros,  “Bayilerden gelen yorumlar 
ve yapılan araştırmalar neticesinde 
önce lojistik stratejisi belirlendi 
ve bu kapsamda bölgesel lojistik 
depoları ihtiyacı ortaya çıktı” diyor. 

Baymak Siparis ve Lojistik 
Bölümü satışlara göre hangi 
şehirlere bölge deposu açılacağını 
belirledi. Tüm ülke genelini 
kapsayacak şekilde Ankara, 
İzmir, Adana, Samsun, Erzurum 
ve Diyarbakır seçildi. Ardından 
bölge depoları için ihaleye 
çıkıldı ve lojistik firmalarıyla 
görüşülmeye başlandı. Bu noktada 
bölge deposu hizmetini farklı 
lojistik şirketleri yerine hizmet 
kalitesini standartlaştırmak 
için tek bir lojistik firmasından 
hizmet alınmasına karar verildi. 

Yani tek bir lojistik firmasıyla 
bu altı bölge deposunu merkezi 
olarak yönetebilmek amaçlandı. 
Bunun sonucunda da lojistik 
sektörünün Türkiye’deki en 
büyük oyuncularından Borusan 
Lojistik ile anlaşmaya varıldı. Bu 
noktada Borusan Lojistik’in bölge 
depolarının Türkiye genelindeki 
yayılımı, parsiyel ve komple dağıtım 
ağının etkinliği ve tecrubesi 
seçim kriterleri olarak dikkate 
alındı. Ardından bu altı bölgedeki 
lojistik depolarında Baymak 
için yer ayrılması, lojistik sistem 
entegrasyonu ve iş akışlarının 
belirlenmesi süreçleri iki ay 
içinde tamamladı ve 11 Ağustos‘ta 
Diyarbakır lojistik merkezinin 
açılışı yapıldı. Diyarbakır lojistik 
merkezi şu anda sevkiyata başlamış 
durumda. Baymak’ın ERP sitemi 
ile Borusan Lojistik’in depo sistemi 
arasında entegrasyon sağlandı. 
Böylece el terminalleri aracılığıyla 
ürünler toplanıyor, sistemsel 
olarak irsaliyesi kesiliyor. Sevkiyat 
bilgisi email ile bayiye gönderiliyor. 
Akın Toros: “Sadece fiziksel 
olarak ürünlerin bayi depolarında 
tutmuyoruz, malın girişten 
bayiye teslimatına kadar ki süreci 
sistemsel olarak takip edebilir 
durumdayız. “Şimdi Diyarbakır 
bölge deposundan şehir içinde aynı 
gün içinde ürün sevk edebiliyoruz. 
Bölgedeki diğer illere ise iki günde 
teslimat yapabileceğiz. Ayrıca 
bölge depolarının kullanılmasıyla 
bayilerimizin kargo masrafları da 
yüzde 30 ile 50 arasında azalacak.”

Yeni depolarıyla Baymak’ın 
sevkiyat kapasitesi artacak ve 
daha fazla aracı aynı gün içinde 
sevk edebilecek hale gelecektir. 
İstanbul’daki lojistik merkeziyse 
Marmara Bölgesi’ndeki bayileri 
ve bölge depolarını besleyecektir. 
Her daim üretim deposu 
fonksiyonlarını yerine getirmeye 
devam edecektir.

Türkiye genelindeki 6 bölge deposu ile Baymak 
bayileri, kendilerine yakın noktalarda tutulan 

stoklar sayesinde talep ettikleri ürünlere en kısa 
sürede ulaşabilecek, özellikle kargo giderlerinde 

ciddi tasarruf sağlayabilecekler. 

Baymak bölge 
depoları, tüm 

Türkiye’yi 
kapsayacak şekilde 

Ankara, Izmir, 
Adana, Samsun, 

Erzurum ve 
Diyarbakır’da açıldı. 
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BİZDEN HABERLER

BDR Thermea Group 
CEO’su Rob Van 

Banning tarafından 
verilen ödülü Baymak 

adına yalın üretim 
koçu Mete Ulusoy 

en solda) ve Baymak 
Fabrika Teknik 

Direktörü Mustafa 
Burçak aldı. 

Mükemmeliz
Günümüz iş 

dünyasında çok sayıda 
firma aynı/benzer 
ürünleri ürettiği için 
ciddi oranda rekabet 
ortamında faaliyet 
gösteriyor. Buna ek 
olarak çok sayıda 
yeni, dinamik firma 
pazara dahil oluyor. 
Dolayısıyla kendini 
geliştiremeyenler, 
yeni sisteme ayak 
uyduramayanlar yok 
olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalıyor. İşte bu 
noktada yeniliklere 
ayak uydurmak, israfları 
yok etmek, müşteri 
odaklı ve dinamik olma 
piyasadaki oyuncularda 
önemli bir rekabet 
unsuru haline geliyor. 
Bu noktada bir üretici 
firma için en önemli 
rekabet unsuru, nasıl 
ürettiğidir. Zira bu hem 
ürünlerinin kalitesini belirler hem de 
verimliliğini…

Baymak da bu anlayışla 2013’te 
danışmanlık firması Porsche 
Consulting’den üretim kalitesini üst 
seviyeye çıkarmak ve Toyota, Ford, 
Porsche gibi otomotiv firmalarında 
uygulanan “Yalın (Lean) Üretim” 
metotlarını hayata geçirmek için 
eğitim ve danışmanlık almıştı. Buradaki 
amaç alışılagelmiş yöntemlerin dışına 
çıkıp daha yalın bir üretim sistemine 
dönmekti. 

Baymak bu köklü dönüşümün 
sonuçlarını geçen ay BDR Thermea 
Group’un her yıl düzenlediği 
“Excellence Awards”ta birincilik 
ödülüne layık görülerek aldı. 
“Excellence Awards” BDR Thermea 
Group bünyesindeki şirketlerde 
farkındalığı artıran, mevcut kaynakları 
en iyi kullanabilen, takım çalışmasını ön 
plana çıkaran, finansal kazanç sağlayan 
ve grup içindeki ‘tatlı’ rekabeti artıran 

projeleri yaratmayı ve uygulamaya 
geçirmeyi hedefleyen bir yarışma. Her 
yıl düzenlenen “Excellence Awards”da 
grup içi şirketler ürettikleri projelerle 
yarışıyor. Aynı zamanda tüm grup 
şirketleri bu birbirinden değerli 
projeleri yakından görüp gelişmelerden 
bilgi sahibi oluyor.

 Baymak bu sene düzenlenen 
Excellence Awards’a termosifon 
hatlarında yalın üretim teknikleri 
kullanılarak yapılan maliyet azaltıcı 
projeyle katıldı.  Kaynak, emaye ve 
montaj olmak üzere üç  aşamadan 
oluşan projede her üç bölümde 
de mevcut darboğazlar incelendi, 
çözüm alternatifleri oluşturuldu ve 
hat dengeleme çalışmaları yapılarak 
israflar minimize edildi. 
Gerek dizayn gerekse endüstri 
mühendisliği çalışmaları içeren proje, 
BDR Thermea Group  bünyesindeki 
diğer grup şirketleri tarafından sunulan 
projeleri geride bırakarak birinciliği 
kazandı. 

Baymak’ın üretim kalitesi ve anlayışı, BDR Thermea Group bünyesinde 
düzenlenen “Excellence Awards” yarışmasında birincilikle ödüllendirildi. 
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Bayimizin Gücüne 
Güç Katıyoruz

Baymak’tan Karne Hediyesi 

Baymaklife’ın ilk sayısından 
bugüne Baymak’ın yeni yüzüyle 
ilgili yaptığımız tüm haberlerde 
şu vurguyu hep yaptık: Baymak 
artık bayisini düşünen, onların 
gelirlerini artırmaları için her türlü 
desteği veren bir firmadır. Peşi sıra 
uygulanan değişim kampanyaları 
bunun en somut göstergesiydi. 
Bu anlayışın son örneği geçen 

ağustos ayında düzenlenen “alım” 
kampanyasıydı. Bu çerçevede 
Baymak, ürün alımı yapan bayilerini 
beş farklı başlık altında ödüllendirdi. 
Buna göre 16 adet Baymak/Brötje 
kombi (sekizi yoğuşmalı) ile 75 mtül 
panel radyatör alan bayilerine 
iPhone 6S hediye etti. İkinci 
seçenekte ise 11 adet şofben alımına 
Bh13 model şofben ücretsiz verildi. 

Üçüncü seçenekte altı adet boyler 
alan bayiler, 200 litrelik serpantinli 
Aqua Boyler kazandı. 11 adet 
termosifon alanlara ise 65 litrelik 
Aqua Konfor termosifon verilirken 11 
adet termoboyler alımında 65 litrelik 
Aqua Konfor termoboyler hediye 
edildi. Baymak ayrıca yoğun talep 
üzerine kazan-kat kaloriferi bağlantı 
kampanyasını da uzattı.  

Baymak 
bu yıl da 

çalışanlarının 
çocuklarını 

unutmadı 
ve okulların 

kapanmasıyla 
birlikte karne 

hediyesi 
olarak Vialand 

davetiyesi 
verdi. Büyükler 

Vialand’da 
streslerini 

atarken 
çocuklar bütün 
yıl derslerinde 

başarılı olmanın 
mükafatını aldı. 

Baymak, ağustos ayında bayilerine yönelik özel bir kampanyaya imza attı. 
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BES GERÇEĞİNİ 
ÖNGÖRDÜK

Türkiye’de iç tasarrufların artırılması için 1 Ocak’tan itibaren 45 yaşının altındaki 
çalışanlar için bireysel emeklilik zorunlu hale geliyor. Nisan 2015’te başlattığı BES 

kampanyası ile Türkiye’de bir ilke imza atan Baymak’ın, BES hesabı açtığı bayi ve servis 
sayısı 2 bin kişiye, bu kişilerin hesaplarına yatırılan tutar ise 1 milyon liraya dayandı. 

atırlayacağınız gibi ekonomi 
yönetimi, iç tasarruf oranını 
artırmak için 2013 yılı başında 
müthiş bir uygulamaya gitmişti. 
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 
(BES) giren herkese aylık yüzde 
25 de devlet katkısı sunarak hiç 
de azımsanmayacak bir teşvik 
sunmuştu. Ekonomi yönetiminin 
sunduğu bu imkan vatandaş 
tarafında da karşılık bulmuş 
ve bireysel emeklilik sistemine 
giren kişi sayısında ve biriken 
fon tutarında çok ciddi bir artış 
yaşanmıştı. Devletin sunduğu 
bu katkı her ne kadar bireysel 
bacakta yankı bulsa da, kurumsal 
tarafta sadece çalışanlarının ve 

paydaşlarının geleceğini önemseyen 
firmalar projeyi sahiplendi. 
Baymak da her alanda olduğu gibi 
uygulamaya koyduğu bireysel 
emeklilik kampanyası ile Türkiye’de 
hem kendi sektörüne hem de reel 
sektöre öncülük etti. Şirket, Nisan 
2015 tarihinde hayata geçirdiği 
BES projesiyle Türkiye’nin dört bir 
yanındaki bayi ve tesisatçılarının ve 
de ailelerinin ilk kez BES hesapları 
açarak geleceğe yatırım yapmalarını 
sağladı. Bugün gelinen noktada 
Baymak’ın BES hesabı açtığı bayi 
ve servis sayısı 2 bin kişiye dayandı. 
Bu kişilerin hesaplarına yatırılan 
tutar ise devlet katkısıyla beraber 1 
milyon liraya ulaştı. 

BİZDEN HABERLER
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EKONOMİ YÖNETİMİNİN BES 
KARARINI DESTEKLİYORUZ
Bilindiği gibi Baymak, münhasır 

bayilerin ve bu bayilerden kombi alan 
tesisatçıların sattıkları yoğuşmalı 
kombiler için BES uygulaması 
yapıyor. Kombiler tesisata bağlanıp 
onaylandıktan sonra şirket, her bir 
kombi başına bayi ya da tesisatçı adına 
80 lira katkı payı yatırıyor, yüzde 
25 devlet katkısıyla birlikte bu tutar 
100 liraya çıkıyor. Bayi ya da tesisatçı 
isterse kendisinin yerine eşinin ya da 
18 yaşından büyük çocuğunun adına 
sözleşme yapabiliyor. 

Önümüzdeki günlerde bireysel 
emeklilik Türkiye’nin gündemine 
daha da yerleşecek. Bilindiği gibi yeni 
çıkarılan yasayla 45 yaş altı çalışanlara 
bireysel emeklilik zorunlu hale 
gelecek. Yeni sistem 1 Ocak 2017’den 
itibaren geçerli olacak. Çalışanlar için 
zorunlu hale getirilen BES katılımını 
da desteklediklerini dile getiren 
Baymak CEO’su Ender Çolak, “Özel 
sektörde BES’in önemini fark eden ilk 
şirketlerden biri olarak Nisan 2015’de 
hayata geçirdiğimiz BES projemizle 
gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki bayi ve tesisatçılarımızın ilk 
kez BES hesaplarını açarak geleceğe 
yatırım yapmalarını sağladık. Bugün 
Baymak ailesinde sayısı 2 bine dayanan 
BES üyesi bulunuyor 2017 sonunda 
bu rakamın 10 bine ulaşmasını 
hedefliyoruz” diyor.

BAYİLERİMİZ BES KAMPANYASI İÇİN NE DİYOR?
DAHA FAZLA KAZANÇ 
ELDE EDİYORUZ 

BAYİLERE UYGULANAN 
EN BÜYÜK DESTEK

Baymak Ailesi ile 
beraberliğimiz 
yaklaşık 13 yıldır 
devam ediyor. 
Bugüne kadar kendi 
imkanlarımızla 
bireysel emeklilik 
yatırımlarımız 
olmuştu. Baymak’ın 
bize sunmuş olduğu bireysel 
emeklilik sistemine de yaklaşık bir 
yıldır devam ediyoruz. Baymak’ın 
sunmuş olduğu bu imkan bizler için 
bulunmaz bir fırsat. Daha çok ürün 
satışı yapmamıza ve daha fazla 
kazanç elde etmemizi sağlıyor. 

Baymak, BDR 
Thermea Grubu’na 
dahil olduktan 
sonra bayilere 
uyguladığı en büyük 
desteklerden biri 
bireysel emeklilik 
bence. Bu sayede 
tasarruf ederek 
geleceğimizi garanti altına alıyoruz. 
Baymak, BES ile yalnızca bayi 
ekonomisine katkı sağlamıyor, aynı 
zamanda yoğuşmalı kombi satışını 
teşvik ederek doğaya salınan zararlı 
gazları minimize ediyor ve ne kadar 
çevreci olduğunu kanıtlıyor. 

Ethem Beşiroğlu - Beşiroğlu Dekorasyon Hayrettin Atılan -Canlan A.Ş 

BAYİLERE VERİLEN 
ÖNEMİ ANLATIYOR 

TAM BİR SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİ

BES projesini ilk 
duyduğumda 
Baymak’ın 
kurumsallığını, 
bayilerine vermiş 
olduğu önemi bir 
kez daha anladım. 
Kendi imkanlarımızla 
yapmaya çalıştığımız 
küçük yatırımlarımızı 
Baymak sayesinde bir 
adım ileriye taşıdık. 
Devletimizin BES çalışmalarına 
vermiş olduğu desteği, 
Baymak’ın bayilerine sunması 
gerçekten ayrıcalık.  

Bana göre 
tam bir sosyal 
sorumluluk projesi. 
Alışagelmiş hediye 
kampanyalarından 
çok farklı sonuçlar 
doğuruyor. İlk 
olarak taahhütçü alt 
bayilerimize iyi bir 
şekilde anlatılmasıyla onlar da BES’in 
kendileri ve aileleri için ne kadar 
önemli olduğunu anlayıp sisteme 
dahil oluyor. Baymak, BES projesine 
sadece bayi sahiplerini değil, onların 
ailelerini de dahil ederek ne kadar 
geniş açıdan baktığını gösteriyor.  

Furkan Albayrak-Albayrak Mühendislik Cihangir Karbukan-Bay-Kar Isı 

RAKİPLERDE OLMAYAN
EN ÖNEMLİ YENİLİK

MOTİVASYONU VE 
BAĞLILIĞI ARTIRIYOR

Öncelikle Baymak 
Ailesi’ne böyle 
bir yayın yapıp 
bayilerinin 
görüşlerine yer 
vermelerinden 
dolayı teşekkür 
ediyorum. 2010’dan 
bu yana beraber 
yürüdüğümüz bu yolda, Baymak 
bayilerine yönelik olarak sayısız 
yenilik ve rakiplerde olmayan 
birçok uygulama hayata geçirdi. 
Bunlardan biri ve en önemlisi BES 
oldu. Bu öngörüyü ilk anlayan 
ve benimseyen, doğru şekilde 
uygulamak için ciddi çaba sarf 
eden başta CEO’muz Ender Çolak 
Bey ve Baymak Yönetim Kurulu’na 
teşekkür ediyoruz. 

Baymak Ailesi’nin 
bayilerine sağladığı 
BES kampanyası 
bayi ve işverenler 
açısından çok 
önemli bir hizmet. 
“Neden” derseniz; 
çalışanlar, emeklilik 
döneminde sosyal 
güvenlik sisteminin yanısıra ek 
gelir imkanına sahip olacak, 
geleceğe umutla bakacak ve 
çalıştığı kuruma bağlılıkları artacak. 
Böyle bir uygulamayı hayata 
geçirerek bayilerine verdiği değeri 
gösteren Baymak Ailesi’ne teşekkür 
ediyorum. Bizler için çalışanlarımızın 
motivasyonunu yükseltmek ve 
kuruma bağlılıklarını artırmak adına 
önemli bir kazanç sağladı. 

Kenan Semerci-Rüzgar Mühendislik Nihat Olarcıyüz - Zirve Doğalgaz
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Yönetimi ve 2016’nın ilk altı ayında ciro bakımından en yüksek performans gösteren 20 
Baymak bayisi İstanbul’da biraraya geldi. Tam gün süren toplantıda gelecek stratejileri ve 

2019’da Baymak’ı Türkiye’nin en başarılı markası yapacak yol haritası tartışıldı.  

Baymak, BDR Thermea satın alması sonrası 
sahayı dinlemeyi kendine en önemli şiar 
haline getirdi. Geçen üç yılda Baymak 
Yönetimi ve ekibi, binlerce kilometre 
yol kat etti, Türkiye’yi karış karış dolaştı 
ve bayilerini, servislerini, müşterilerini 
dinledi, onlardan aldığı geri dönüşümleri 
değerlendirerek, sorunları çözerek 
ilerlemeyi seçti. Bunun sonucu olarak da 
Baymak ısıtma sektörü küçülürken bile 
çift haneli rakamlarla büyümeyi ve bunu 
sürdürülebilir kılmayı başardı. Bu anlayışın 

son örneği geçen temmuz ayında Baymak 
yönetiminin, Swissotel’de düzenlediği 
ve bundan sonra altı aylık periyotlarla 
geleneksel hale gelecek “Zirve 20” 
toplantısı… 

Baymak’ın 2016’nın ilk altı ayında en 
yüksek ciroya ulaşmış 20 bayisini biraraya 
getiren ve ilk defa düzenlenen “Zirve 
20” toplantısının temel amacı, Baymak’ın 
geleceğini şekillendirecek bayileriyle bir 
aile ortamı içinde mevcut durumu analiz 
etmek ve yapacakları beraber tartışmak… 

BİZDEN HABERLER  / Zirve 20
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idee bir 
sembol. Lectus 
ile birlikte 
Baymak’ın 
teknolojisini, 
vizyonunu 
gösteren en 
önemli ürün. 
Dolayısıyla 
idee’ye özel 
önem vermeliyiz. 
Şu anda yılda 
10 bin adedi 
geçtik ama 
2016 sonunda 
bu rakamı 
daha yukarı 
çekmeliyiz.

Baymak yönetimi toplantıdan çıkacak 
fikirleri çok değerli buluyor ve 
bunları değerlendirip adım adım neler 
yapılacağını belirlemeyi hedefliyor. Bu 
çerçevede “Zirve 20”de altı aylık bir 
değerlendirmenin yanı sıra tüm bayiler 
söz hakkı alarak bölgesinde Baymak’ı 
ileriye taşıyacak görüş ve önerileri 
paylaştı, yaşanan sıkıntıları ve çözüm 
yollarını tartıştı. Buna ek olarak bayiler 
dörderli gruplara ayrılarak Baymak’ın 
yaptığı yenilikler hakkında yuvarlak 
masa toplantıları gerçekleştirdi ve 
masadan çıkan ortak görüşü anlattı. 

Zirve 20 toplantısının açılışında 
bir konuşma yapan Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak da 2016’nın ilk 
yarısındaki performansı değerlendirdi 
ve Baymak’ın kuruluşunun 50’nci 
yılı olan 2019’daki “en başarılı marka” 
olma hedefine giden yol haritasının 
ipuçlarını verdi. Çolak, “İnandığım 
şeyden asla vazgeçmem. 2019’da, 
Baymak Türkiye’nin en başarılı markası 
olacak. Müşteri memnuniyetinde ve 
ürün kalitesinde zaten bir numarayız. 
50’inci yılımızı daha büyük başarılarla 
büyük bir gururla kutlayacağız.” 
Yazımızın bundan sonraki kısmında 
Ender Çolak’ın yaptığı konuşmanın 
önemli noktalarını bulacaksınız. 

ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMA 
BORCUMUZ VAR
Öncelikle 15 Temmuz’da ülkemiz 

uçurumun kıyısından döndü. Bu hain 
darbe girişiminde şehit olanları her 
zaman rahmet ve saygıyla anacağız. 
Ülkemize geçmiş olsun. Baymak olarak 
ülkemize katkı sağlama borcumuz var. 
Bu dönemi bazıları gibi ‘ne olacak’ diye 
izleyerek geçirmeyeceğiz. Ülkemizi 
sevdiğimiz bilinciyle katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. Buna inanıyoruz ve 
böyle davranacağız. Elimizden geleni 
yapacağız, eminim ki bayilerimiz de 
böyle çalışacak. 

BÜYÜK RESİM
Isıtma pazarı 1,5 milyar dolar 

hacme sahip, kombi de 1 milyon 
adetler bazında devam ediyor. 
Kombide büyüme hızı yavaşladı ama 
yerini merkezi sistem doldurdu. Bu 
trend devam edecek. Kazanlarda 

konvansiyonel yerine yoğuşmalı, 
merkezi sistemde giderek artmaya 
başladı. Ama en önemli gelişme geçen 
sene Avrupa’da yürürlüğe giren 
ErP yani yüksek verimli cihazların 
kullanılması konusu. Eylül 2015’ten bu 
yana AB içinde konvansiyonel hiçbir 
ürün satılamıyor. Türkiye ise Şubat 
2018 olarak belirledi. Önümüzdeki 
harita da bu şekilde. Konvansiyonel 
satamayacağız özeti bu. Kazanlarda 
ise bir süre daha devam edecektir ama 
küçük kapasitelerde hızlı bir şekilde 
dönecektir. Pompalarda ise şimdiden 
yürürlüğe girdi, enerji verimli olmayan 
pompa satışı bitti. Bu önümüzdeki hiç 
unutmamamız gereken resim. 

PAZAR KÜÇÜLDÜ, 
BAYMAK DEVLEŞTİ
2015’te kombi segmentinde pazar 

payımız yüzde 11,1’den yüzde 11,4’e çıktı. 
120 bin 400 adet kombi sattık. Ama bu 
beni mutlu eden bir rakam değil. Ancak 
küçülen pazarda büyümüş olmak 
önemli bir gösterge. Yılın ilk altı ayında 
ise adet bazında yüzde 12 büyüdük. 
Baymak’ın cirosundaki payı ilk 
sıralarda olan “Satamazsınız” diyenlere 
inat Lectus’ta yüzde 30 payımızı 
devam ettiriyoruz -piyasaya çok 
ucuz ürünlerle girilmesine rağmen... 
Yoğuşmalı kazan pazarı ise küçüldü, 
biz de biraz geriledik ama projelerin 
netleşmesiyle yılı geçen senenin 
çok üzerinde kapatacağımızı artık 
biliyoruz. Özetle en büyük rakiplerimiz 
merkez sistemde bizimle rekabete 
yaklaşamıyor bile. Bu nedenle özellikle 
önümüzdeki dönemde gideceğimiz 
güzel bir yol var. Klimada ise geçen yıl 
yüzde 5 olan pazar payımız bu senede 
yüzde 6’nın üzerine çıkacak gibi 
görünüyor –adet bazında ilk altı ayda 
yüzde 45 büyüme yakaladık. 

BDR’NİN EN HIZLISIYIZ
Ciro bazında ise yılın ilk altı ayında 

yüzde 17 büyümemiz hedeflerimizi 
yakaladığımızı gösteriyor, hatta 
ihracattaki yeni gelişmelerin katkısıyla 
bunu geçebiliriz. Zira BDR Thermea, 
Baymak’ı, grubun ana tedarikçisi seçti 
ve ürünlerimizin tamamı grubun 
herhangi bir firması veya müşterisi 
tarafından alınabilir statüsünde kabul 
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edildi. Bu da ihracat yolumuzun 
açıldığını gösteriyor. İran ve 
Azerbaycan’daki durgunluk bizi 
yavaşlattı ama Çin ve Yeni Zelanda 
pazarındaki ivme ciro bazındaki 
beklentimizin rahatlıkla üzerine 
çıkabileceğimiz konusunda işaret 
veriyor. Öte yandan bu rakamlarla 
BDR Thermea Group içinde en 
fazla büyüyen firma olduk. Bu 
işe başladığımızda Almanya, 
İtalya, İngiltere ve Hollanda hatta 
İspanya’nın gerisindeydik. Şimdi 
Hollanda ve İtalya ile ciro bazında 
yarışıyoruz. 

YENİ BAYİ YAPILANMASI
Bayi yapılanması anlamında 

atılım yaptık. 19 münhasır, 10 
ana, dokuz da ürün olmak üzere 
toplamda 38 bayi aramıza katıldı. 
Birçok bayiyle ise yollarımızı ayırdık. 
İşimize, hedeflerimize inanan bayi 
az olsun ama öz olsun mantığıyla 
hareket ediyoruz. 2019’da yani 
50’inci kuruluş yılımızda her kentte 
ilk üç firmadan biri olmak istiyoruz. 
Halihazırda lider olduğumuz 
kentler var, olamadıklarımız da 
ise yapılanmaya gideceğiz. Başta 
İstanbul ve İzmir olmak üzere 
Diyarbakır, Samsun ve Trabzon’da 
büyüyeceğiz. 

Münhasır bayilikte ise 22 ana, 
380-400 alt ve 160 taahhütçü 
bayimiz var. Amacımız taahhütçü 
bayilerimizi Orange Store’a 
döndürmek. Yani “Gold” bayi 

kavramı kalmayacak. Şu anda 16 
Orange Store var. Eylül ayında 
İzmir’den Diyarbakır’a kadar 10 
yeni Orange Store mağazası daha 
hizmete girecek. Lider olmak 
istediğimiz kentlerde Orange 
Store dönüşümü yapmaya ağırlık 
vereceğiz. Bu yeni bir algı, değişen 
ve dönüşen Baymak’ı göstermek 
açısından önemli. Evet, para 
harcatıyoruz ama bugün ya sıradan 
olursunuz ya da kalburüstü bir şey 
yapar fark yaratırsınız. Tabii eski 
bayilerimiz mağazalarını yenilemek 
isterse ve projeyle gelirlerse 
onları da destekleyeceğiz. Ama 
tabelası eski, dükkanı dağınık bayi 
istemiyoruz. 

YENİ SÖZLEŞMELER 
GELİYOR
Sözleşmeler BDR Thermea 

standartlarında yenilecek. Herkesin 
sözleşmesi var ama bazılarının 15 
yıl önce yapılmış, bazısının 10 yıl 
önce. Sizlerle ilk buluşmalarımda 
birinde söylediğim bir laf vardı: Adil 
olmak. Yeni sözleşmeler sanki sizler 
yazmışsınız gibi hem bayilerimizi 
hem Baymak’ı koruyan, hukuken 
güvence altına alan sözleşmeler… 
Borçlar ve Ticaret kanunları değişti. 
Bu değişiklikler yeni sözleşmelerde 
yer alacak. Eski sözleşmelerin çoğu 
tek taraflı yapılmış. Bu ortadan 
kalkacak. Yakında paylaşacağız. 
Her sözleşmenin ekinde prim 
sözleşmesi olacak. Bu bölgeye ya 

BİZDEN HABERLER  / Zirve 20

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ 
VAZGEÇİLMEZİMİZ

Yakın gelecekte, 2020’de, tüketicilerin 
bir markayı tercih etme nedeni fiyat ya 
da ürün olmayacak. Müşteri deneyimi 
önem kazanacak. Nedir? Bir müşterinin 
ürün ya da bayiyle yaşadığı deneyim 
fiyatı çok geride bırakacak. Bu çok 
yakın bir zamanda olacak ki zaten 
yavaş yavaş bunu görmeye başladık. 
Artık tüketici memnuniyeti firmaların 
başarısını belirliyor. Yine satın alma 
kararları yüzde 70 oranında davranışa 
göre veriliyor. Yani müşteriye nasıl 
hizmet sağladığınız, nasıl bir tutum ve 
davranış sergilediğiniz önemli… Yine 
büyük projelerde bir markaya kaybettiren 
yüzde 66 ile geçmiş kötü deneyimler… 
Üç yıl önce yaşadığımız buydu. Bu 
konuda çok yol kat ettik ve bugün artık 
her büyük projede varız. Sonuçta müşteri 
ona nasıl yaklaştığınıza göre daha fazla 
para vermeye hazır. Diğer taraftan yeni 
müşteri kazanmak, mevcudu tutmaktan 
ez az altı-yedi kat daha pahalı. Bu 
nedenle eski müşterilerinizin değerini 
bilin! Diğer taraftan servisler konusunda 
çok hassasız. En ufak bir şikayet 
aldığımızda artık o servis bizim için bir 
soru işareti haline geliyor. Çünkü müşteri 
memnuniyetinden ödün vermeyeceğiz. 
290 serviste bini aşkın çalışanı aştı ve 
hepsinin tek tip kıyafeti var üstelik 
dükkanları da birer birer yenileniyor ve 
modern bir görünüme kavuşuyor.  Ve 
artık servislerimiz barkod okuyucularıyla 
evlere gidiyor. İşlemi yaptığında 
merkezden göreceğiz ve hiçbir 
şekilde fazla para alma gibi bir durum 
olamayacak. Bu nedenle bayilerimizin 
eski püskü mağazaları kabul edilemez. 
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Türkiye’ye olan 
güvenimizden 
dolayı 2016’nın 
kalan son dört 
ayında toplam 
10 milyon lira 
daha yatırım 
yapacağız. 
Bu 10 milyon 
liralık yatırım 
içinde yeni nesil 
merkezi sistem 
yoğuşmalı 
kazanlar da var. 
2017 yılı içinde 
düşündüğümüz 
yatırım tutarı 
ise yaklaşık 
40 milyon lira 
olacak.

da başka nedenlere göre değişiklik 
gösterebilir ama ana sözleşme her 
zaman tek olacak. İmzalamanızı 
bekliyorum. Hep “açık ve şeffaf olalım” 
diye konuşuyorduk, işte bu sözleşmeler 
bunu sağlayacak. Bütün bayilerimiz 
gönül rahatlığıyla kendilerini koruma 
altında hissedebilirler. Bu da Baymak’ın 
yeni anlayışının somut örneği olacak. 

BAYİ OTOMASYON SİSTEMİ 
2016 bayi otomasyon sistemine 

geçiyoruz. Siparişler, ürün izleme, 
risk teminat bilgileri, hedef ve 
gerçekleşmelerini görebileceğiniz bu 
sistemle kampanyalardan haberdar 
olabilecek, ürün ve stok takibini 
yapabileceksiniz. İlk aşamasını 
devreye aldık ve şu anda satış 
ekiplerimiz kullanıyor. Ziyaretlerini 
ve bölge hedeflerini artık online 
takip edebiliyorlar. Haftalık olarak 
programları belli… Böylece daha etkin 
ve daha çok ziyaret yapabilecekler. 
Bu sistem, satış ekibimizin bayilerle 
daha etkin çalışabilmesini sağlayacak. 
Bunun elbette bir maliyeti var ama 
bunu bayilerimize yansıtmayacağız. 
Ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. 

BAYMAK AKADEMİ 
HAYATA GEÇİYOR
Sene içinde bayilerimizle birçok 

kentimizde buluştuk ve buna da 
devam edeceğiz. Hepinizin alt 
bayileriyle beraber yüksek katılımını 
bekliyoruz. Sene içinde eğitim 
toplantılarını sürekli yapacağız. Bu 
konuda bazı bayilerimizle planlama 
yaptık. Her hafta bir ana bayimizin 
20 alt bayisini İstanbul’a konuk 
edeceğiz ve eğitimler vereceğiz. Bir 
tam gün hem eğitim hem markayı 
tanıma hem yemek hem de ufak 
tefek sürprizler. Ana bayilerimizden 
beklentimiz alt bayilerini bize 
bildirmeleri. Pazarlama anlamında 
her türlü desteği vereceğiz. Bu yıl 
boyunca devam edecek, Baymak 
Akademi de hayata geçiyor artık, 
fabrikada bir alan da ayıracağız. 
Tüm ürün gruplarında istedikleri 
eğitimleri alıp değişen Baymak’ı 
tanıyacaklar. Yeni ürün çıktığında da 

onu kulaktan dolma bilgilerle veya 
broşürden öğrenmeyecekler. Şu 
anda bir ana bayimizle başladık ve 
bunu yapanların fark yaratacağına 
inanıyoruz. Çünkü herkesin durduğu, 
eğitime önem vermediği yerde, 
eğitimi ön plana alan kazanacak. Niye 
çünkü devir teknolojiyi anlamak ve 
bilmekten geçiyor. Markayı tanıyan 
ve ona güvenen başarılı olacaktır. 

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR
Lectus’un 160 kW’lik modeli “Plus” 

adıyla eylül ayında satışa çıkıyor. Üst 
kapasitelerde ihalelere giremiyorduk 
şimdi çok rahat gireceğiz. Lectus’un 
duvara dayalı 200, 250 ve 300 kW 
kapasiteli “Xlarge” modelini ise 2017’de 
devreye alacağız. Çok büyük bir açığı 
kapatacak ve BDR Thermea ile aynı 
anda satışa çıkacak. Magnus’a göre 
fiyat avantajı olacak. 

Kazan konusunda yeni bir 
ürünümüz geliyor. Kazanlardan 
sorumlu yöneticimiz iki ay çalıştı, 
pazarı dinledi ve otomatik yüklemeli, 
farklı teknik özelliklere sahip bir 
cihazla piyasada yer almamız gerektiği 
ortaya çıktı. Bu konuda çalışmalarımızı 
başlattık. 20 bin ile 100 bin kcal 
kapasiteli olacak yeni kazanların saha 
testleri bu sene sonunda başlayacak, 
Nisan 2017’de ise satışa sunacağız. 

Önem verdiğimiz bir diğer ürün 
ise atık su transfer ünitesi olan 
Genix. Yılların ustaları böyle bir 
çözüm olabileceğini bilmiyor. Çok 
işe yarayacak ve tamamlayıcı bir 
ürün. Tamamen Avrupa teknolojisi… 
Üstelik pazarda sadece bir büyük 
rakip var ve ürünümüz daha iyi. Yani 
ciddi pay kazanacağımız bir pazar var 
önümüzde... 

Güneş kolektörümüzü ise 
yeniledik. Farklı ve özel bir tasarımı, 
daha hafifi bir deposu var. Zaten 
hemen yurtdışından talep aldık ve 
büyük bir firmaya eylül ayından 
itibaren yılda 5 bin paket sistemi 
vermeye başlayacağız. Türkiye’de 
bu alandaki büyük bir oyuncunun 
pazardan çekildiği bir dönemde 
zaten teknolojik olarak daha iyi olan 
güneş kolektörümüzün büyük başarı 
kazanacağına inanıyoruz. 
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akroekonomik açıdan bakıldığında Türkiye, 
gelişen ekonomilere oranla oldukça olumlu 
görünüyor. Mesela, büyüme ivme kaybetmiş 
olmasına rağmen Türkiye’nin son yıllarda 
yüzde 4’lük bir ortalama tutturduğunu 
görüyoruz. Halbuki Rusya, Brezilya, G.Afrika 
gibi isimleri Türkiye ile aynı kategoride 
zikredilen ekonomilerin son birkaç yıl içinde 
pozitif büyüme rakamları yakalamada dahi 
zorluk çektiğine şahit oluyoruz. Uzun yıllar 
boyunca yüksek miktarda cari işlemler 
açığı vermesinden ötürü kırılgan olarak 
nitelendirilen Türkiye’de bu tutar son yıllarda 
hatırı sayılır düzeyde düşüş kaydetti. Mesela 
2010’ların başında yıllık bazda 80 milyar 
doların üzerinde açık verilirken son verilere 
göre 12 aylık kümülatif açık 28 milyar dolara 
gerilemiş durumda... Kamu borcu kapsamında 
durum daha da parlak. Brüt kamu borcunun 
GSYH’ye oranı, dünyadaki birçok ekonomiye 
göre düşük, yüzde 32 düzeyinde... AB’nin 
Maastricht Kriterleri’ne göre üye ülkelerde bu 
oran yüzde 60’ın altında olmalı. Ancak mevcut 
oran ortalamada yüzde 90 seviyelerinde. Bu 
noktada Türkiye karşılaştırılmayacak kadar 

olumlu ayrışıyor... En yumuşak karnımız 
olan enflasyonda bile son yıllarda yüzde 7-8 
aralığında bir dengelenme görüyoruz ki, 
yukarıda sıraladığımız ülkelerden sadece 
G.Afrika bize göre olumlu durumda...

Peki makroekonomik açından bu derece 
iyi durumda olmamıza karşın neden bu tablo 
kredi notuna yansımıyor?  Bu sorunun cevabı 
Türkiye’nin maruz kaldığı siyasi, jeopolitik 
ve terör risk algılarının yüksek olmasından 
geçiyor.  Hain darbe girişimi öncesinde 
Türkiye’nin en olumsuz görüntüsü sosyal 
manada artan kutuplaşmaydı. Ancak, 15 
Temmuz sonrasında bu tabloda belirgin 
bir iyileşme yaşandı. Halkın geliştirdiği 
hızlı reaksiyonla radikal bir depolarizasyon 
ortamına girildi. Bunun orta-uzun vadeli bir 
yaklaşımla Türkiye’nin genel görünümünde 
kayda değer bir olumlu etki doğuracağını 
öngörüyoruz. Yani sosyal ve siyasal manada 
Türkiye 15 Temmuz öncesine göre daha 
olumlu ve kuvvetli durumda. Normalleşmenin 
tam olarak tesis edilmesi halinde bu durum 
ekonomiye de yansıyacaktır.

Türkiye ekonomisi ile ilgili 

Baymak’ın ağustos ayında düzenlediği “Zirve 20” toplantısında HSBC Hazine Grup 
Başkanı Fatih Keresteci de bir sunum yaptı ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ve 
Türkiye’de son yaşanan olaylar ışığında Türkiye ekonomisinin geleceğini masaya 

yatırdı. Keresteci’nin yaptığı sunumun kısa bir özetini bu sayfalarda okuyacaksınız.

M

Ekonomide 
Bizi Neler Bekliyor?
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değerlendirmelerde bulunan yabancı 
kurumların en çok dikkat çektikleri risk, 
şirketlerin artan finansal borçları ve bunların 
döviz kompozisyonu. Döviz kısmı ise daha 
dramatik bir artış sergiledi. En son verilere göre 
finans dışı kesimin net döviz pozisyonu 190 
milyar dolara ulaşmış durumda. Bu görünüm 
hakikaten de olumlu değil. 

Ancak bu tablo standart bir bakış açısının 
sonucu. Gelin, bakış açımızı değiştirelim. 
Mesela, Av Mevsimi filmindeki Laz Idris 
karakterinin ifade ettiği gibi, eğer sorunu 
çözemiyorsan bakış açını değiştir... Türkiye 
ekonomisine ilişkin olarak on yıllardır risk 
primi yüksek olmasına karşın toparlanmanın 
çok hızlı olmasını açıklamak pek mümkün değil. 
Bu soruya cevap verebilmek için standart 
dışı bir bakış açısı geliştirip Türkiye’nin 
kayıtdışı ekonomisine bakmak lazım. Bunu 
yapınca göreceğiz ki resmi verilerdeki borç 
rakamlarının karşısında kayıtdışında ciddi bir 
döviz varlığı var ve bu da Türkiye’yi risklere 
karşı koruyor:

A) Yastıkaltı altınlar: Niceliğine ilişkin 
birçok tahmin var. Merkez Bankası’nın 
değerlendirmelerini dikkate alarak yaptığımız 
hesaplamalarda yaklaşık 150 milyar dolarlık bir 
stok verisine ulaşıyoruz.

B) Türkiye’deki yerleşiklerin yurtdışı 
banka ve finans kurumlarındaki döviz 
varlıkları: Türk şirketlerinin kullandığı 
kredilerin anlamlı bir kısmının borç değil de, 
patron parasının teminat gösterilmesi suretiyle 
sağlanan krediler olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bunun rakamını bilmek zor ama yüksek 
bir rakam olduğunu tahmin etmek yanlış 
olmayacaktır.

C) Net hata ve noksan: Türkiye son beş yılda 
20 milyar doların üzerinde net hata ve noksan 
kaleminde fazla verdi. Bunun temel nedeni, 
döviz geliri yaratan mal, hizmet ya da transfer 
faaliyetlerini tam olarak ölçemememiz ya da 

kayıtlayamamamız. Üstelik bu olgu süreklilik 
arzediyor ve aslında cari işlemler açığının daha 
az olduğuna işaret ediyor.

D) Muhasebesel yanılgı: Muhasebe 
standardı nedeniyle şirketler stoklarının 
tamamını TL cinsinden kaydediyor. Halbuki 
birçok stok ya döviz cinsinden ya da dövize 
endeksli alıp satılıyor. Borsada işlem gören 
şirket bilançolarını irdelediğimizde 10 büyük 
şirkette 5 milyar dolara yakın bu kapsamda 
stok hesaplıyoruz. Yani şirketlerin net döviz 
pozisyonlarını doğru ölçemiyoruz. Olması 
gerekenin üzerinde bir açık hesaplıyoruz.

E) Döviz riski: Genel kanı tüm şirketlerde 
döviz riski olduğu şeklinde. Halbuki Merkez 
Bankası’nın verilerine göre Türkiye’de kayıtlı 
şirketlerin sadece yüzde 5’inin döviz borcu var. 
Bunlar da ağırlıklı olarak risk yönetim anlayışı 
gelişmiş büyük şirketlerde. Dahası vadeleri de 
pek kısa değil.

Bu beş faktörü birarada 
değerlendirdiğimizde, yani standart olmayan 
bir bakış açısı geliştirdiğimizde, Türkiye’nin 
finansal durumunun görünene göre çok daha 
iyi olduğunu farkediyoruz. Kayıtdışı nitelikteki 
bu durum, işler kötüye gittiği zaman tampon 
görevi görüyor ve işlerin hızla toparlanmasına 
yardımcı oluyor. Ama bir farkla... Mülkiyet 
yapısında değişiklik yaratarak. Hakikaten de 
kriz ya da krizimsi dönemlerin Türkiye’de 
yeni sermaye grupları yarattığı, bazılarını ise 
sonlandırdığı unutulmamalı.

Hülasa... Türkiye ekonomisi göründüğünden 
daha az riskli. Ama nihayetinde bir gelişmekte 
olan ekonomi olduğu da unutulmamalı. Eğer 
az riskli olsaydı; kategorisine ‘gelişmiş ekonomi’ 
derdik, faizler ve getiriler de yüzde 10’larda 
değil, yüzde 0 civarında olurdu. Türkiye, acil 
bir şekilde siyasal ve jeopolitik risklerini aşağı 
çekebilmeli. Bu durumda ekonomisindeki 
dinamizm de olumlu olarak ön plana çıkacaktır. 

Mikro manada ise Türkiye’nin sanayi 
ve üretim alanlarında ciddi adımlar atması 
gerekiyor. Aksi durumda sürdürülebilir bir 
büyüme yakalaması zor. Dünya ekonomisinin 
içinden geçmekte olduğu darboğaz doğal 
olarak Türkiye ekonomisini zorluyor. Bu 
noktada şirketlere düşen esas görev temkinli 
olmaları, sigorta kavramını faaliyetlerinin 
her alanına yansıtmaları, çıkacak fırsatlardan 
faydalanabilmek adına önümüzdeki dönemi 
likit geçirmeleri, ne olursa olsun orta ve uzun 
vadede bölgesel rol oynayabilecek potansiyel 
geliştirmeleri olacak... Çünkü Türkiye 
ekonomisi darboğazlardan çıkabilecek esneklik 
ve dinamizme sahip. Ancak kısa vadeli küresel 
ve yerel risklere karşı korunarak..

Sosyal ve siyasal 
manada Türkiye 
15 Temmuz 
öncesine göre 
daha olumlu 
ve kuvvetli 
durumda. 
Normalleşmenin 
tam olarak tesis 
edilmesi halinde 
bu durum 
ekonomiye de 
yansıyacaktır.
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RÖPORTAJ / Kate Winslet

40’ıncı yaşını 
kutlayan Kate Winslet 

11 yaşından bu yana 
sahnelerde… 
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Hayatının neşesini yaşadığı huzur dolu hayata bağlayan 
Kate Winslet, bu yıl 40’ıncı yaşını kutluyor. Her sohbetinde sıradan 

bir hayat yaşadığını söyleyen Kate Winslet ile yaptığımız özel röportaj 
iyi yaşamın, huzurun, kalitenin sırlarını da saklıyor...

DÜNYA 
YILDIZI

Bugüne kadar Baymaklife’da hep Türkiyeli 
isimlerle söyleşilere yer vermiştik. Türkiye 
sinema, müzik ve sanat dünyasının önemli 
isimleri ilham verici hikayelerini buradan 
paylaşmıştı. Baymaklife’ın yayımlanışının 
ikinci yılı şerefine bu sayıda sınırlarımızı 
genişletiyoruz –hem de ta Hollywood’a 
kadar ve dünyaca ünlü bir aktristi konuk 
ediyoruz: Leonardo Di Caprio ile başrolünü 
paylaştığı Titanic filmiyle zirveye çıkan 
2009’da Okuyucu filmiyle “En İyi Kadın 
Oyuncu” Oscar’ını kazan Kate Winslet. 
Kendisiyle mesafenin uzaklığı sebebiyle 
e-posta ortamında yaptığımız söyleşide, 
İngiliz oyuncu sorularımıza içtenlikle cevap 
verdi. 

Hepimiz Titanic başta olmak üzere 
Okuyucu, Sil Baştan, Hamlet gibi meşhur 
filmlerinden birini izlemişsinizdir. Ama 
çoğumuz onun hikayesini bilmiyoruz. 
O nedenle sorularımıza geçmeden 
önce ekranlardan tanıdığımız bu büyük 
oyuncunun hayat hikayesine bir göz 
atalım. Kate Elizabeth Winslet Ekim 1975’te 
İngiltere’nin Reading kentinde doğdu. 
11 yaşındayken İngiltere’de bir tiyatro 
okulunda drama dersi almaya başlayan 
Winslet’ın babası ve annesi de oyuncu. Aynı 
zamanda üç kardeşi de oyuncu oldu. Sahne 
Sanatları Mezunu Kate Winslet, oyunculuğa 
ilk adımını 11 yaşında bir TV reklamıyla attı. 
90’lı yılların başında ise çeşitli TV dizilerinde 

oyunculuk yapan Winslet’in ilk filmi 1994’te 
Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni Peter 
Jackson imzalı “Heavenly Creatures” oldu. 
Ertesi sene ise “Aşk ve Yaşam” filmiyle ilk 
kez Oscar adaylığına gösterildi. 1996’da 
filmografisine “Jude” ve “Hamlet” gibi filmleri 
eklemiş ve kariyerine 1997 yapımı gişe 
rekortmeni Titanik ile aldığı yeni bir Oscar 
adaylığıyla devam ettti. Bu filmle de dünya 
çapında ismini duyurdu. Titanik filminden 
sonra daha çok bağımsız ve düşük bütçeli 
filmlerde oynamayı tercih ettiği için 1998-99 
yıllarında birçok önemli başrol tekliflerini 
reddetti ve bağımsız filmlerde rol aldı. 

Kariyeri boyunca genelde dönem 
filmlerinde oynayan Winslet 2000’den 
sonra Quills, Enigma, Iris (üçüncü kez 
Oscar’a aday gösterildi) 2004’te Johnny 
Depp ile başrolleri paylaştığı “Düşler Ülkesi” 
gibi önemli filmlerde yer aldı. Sonrasında 
orijinal senaryosuyla dikkat çeken “Sil 
Baştan” filminde çizdiği bambaşka bir imajla 
dördüncü kez Oscar’a aday oldu. 2005’te 
filmografisine müzikal bir yapım olan 
“Romance and Cigarettes”i de ekledikten 
sonra, farklı türlerde dört yapımla (The 
Holiday, Flushed Away, All the King’s Men ve 
Little Children) 2006 senesinde gündemde 
kalmayı başarabildi ve “Little Children” 
filmiyle beşinci kez Oscar adaylığına layık 
görüldü. 2009’da çevirdiği “Okuyucu” 
filmiyle altıncı kez aday olduğu Oscar’ı 

KATE 
WINSLET
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RÖPORTAJ / Kate Winslet

Kate Winslet, Titanic 
filmiyle dünya 

çapında ün kazandı.  
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nihayet kazandı. Sinema dışında, 
American Express ve Lancome 
gibi markaların reklam filmlerinde 
de rol aldı ve son olarak 2015’te 
vizyona giren “Steve Jobs” filminde 
oynadı.

Oscar’dan sonraki en önemli 
ödül olan Altın Küre’yi dört kez 
kazanan üç çocuk annesi İngiliz 
oyuncu, skandallardan uzak aile 
hayatını seven, setlerden artan 
zamanlarını ailesiyle geçirmekten 
hoşlanıyor.   

n Siz oyunculuk kariyerinde 
Oscar’la ödüllendirilmiş bir 
oyuncusunuz. Sizce doğru yerde 
misiniz? Önümüzdeki 10 yıl içinde 
hangi rolü yaşamak isterdiniz? 

Elbette oyunculuğun bana 
müthiş getirileri oldu. Ama 
bunlar kolayca gerçekleşmedi. 
Hem fiziksel, hem psikolojik 
yönden etkilendim, yara aldım 
ya da değiştim. Kişisel tarihime 
baktığım zaman Titanik’in oldukça 
zorladığını söyleyebilirim. Yedi ay 
boyunca buz gibi bir havada ve 
çoğunlukla uykusuz kalarak yaptık 
çekimleri. Daha ufak bir kızken 
biri ‘bana bunları yaşayacaksın ve 
sonunda Oscar alacaksın’ deseydi, 
kesinlikle inanmazdım. Yanında 
olmayı hayal bile etmeyeceğim 
oyuncular ve yönetmenlerle 
çalıştım. Bu yaşadıklarımı dünyaya 
değişmem. Bu yüzden tam 
olarak istediğim yerdeyim ama 
bunun hayallerimin bile ötesinde 
olduğunu söylemem gerek. Tek 
yapmak istediğim oyunculuğa 
devam etmek. 50’li yaşlarıma 
geldiğimde de insanlar beni neler 
yapmış diye merak etsin yeter... 

n Kısa cümlelerle kendinizi 
tanımlamanızı istesek? 

Fazlasıyla enerjik, her zaman çok 
heyecanlı, dünyasında yaşamayan ve 
arzu dolu… 

n En sinir eden yanınız?
Ne eve, ne akşam yemeklerine, ne 

işe tam zamanında yetişemiyorum. 
Bu sadece beni değil çevremi de deli 
edebiliyor. 

n Yakın arkadaşınızda hangi 
özellikleri arıyorsunuz? 

Bencil olmamak hem kadın hem 
erkek arkadaşlarımda aradığım ortak 
özellik... Sadece kendini düşünür 
insanların hissettirdikleri şey tek 
kelimeyle korkunç. Seni düşünceli 
görünürken bile umurunda 

olmadığını hissediyorsun. Bir de 
kadın ya da erkek olsun kendine 
bakması, güzel kokması. Bunu illa 
pahalı kıyafetlerle yapmak zorunda 
değiller elbette. 

n Gardırobunuzu anlatmak 
ister misiniz? Hayatınızı yansıyan 
sadeliği nasıl yakalıyorsunuz? 

Aldığım her parçada sadece 
sadelik arıyorum. Sade olunca 
normal, gündelik hayatı sürdürmek 
daha kolay oluyor. Bol bir kot 
pantolon ve üzerine sweatshirtle 
tüm günümü geçirebilirim. Kırmızı 
halıyı bu sorunuzun dışında 
tutuyorum. Orada ne kadar sade 
olmaya çalışsam da, tasarımların 
zenginliğinden dolayı bunu 
yapamam. Takıları seviyorum ve 
vintage (eski) taşların taşıdığı ruhu. 

n Bir kadın hangi şartlar 
sağlanırsa güzel hisseder? 

Pek çok şartın biraraya 
gelmesi gerekir. Sadece yüz 
hatlarının güzel ya da karizmatik 
olması, sportif vücut hatları 
yetmez. Kendine güven duymak 
için güçlü, mutlu ve özgür 
hissetmeniz gerekir. Bu saydığım 
özelliklerin hepsi kendine 
saygı duyan kadının kodlarını 
oluşturur. 

n Bu kadar pırıl 
pırıl görünmeyi nasıl 
başarıyorsunuz? Bu duruş, bakış 
nasıl yakalanıyor? 

Parıldamak kelimesi bana 
salona girdiği anda yanında ışığa 
benzer bir mistik güç taşıdığının 
farkında olan kadını anlatıyor. 
Bu özel kadınlar dahil oldukları 
ortamdan bir şey almazlar. 
Aksine onlar her yere ışıklarını 
götürürler. Bunu özel bir gayretle 
değil, hayatta hangi seçimleri 
yapacağını bilen, nasıl yaşamak 
istediğine kendisi karar veren 
kadınlar yapabilir. Kendi hayatımı 
da ben seçtim. Bu yolda çaba ve 
emek verdim. Şu an durduğum 
konumun hiçbir önemi yok. 
Başıma gelen hiçbir şeyi abartılı 
bir şekilde kutlamıyorum ya da 
şikayet etmiyorum. Zaten benim 
yolumu seçen kadın bunların 
hiçbirini yapmaz. Adına da 
samimiyet diyorum ki ışığı da bu 
duygu saçıyor. 

n İnsan olmak acıyı da 
sevinci de yaşamak anlamına 
gelmiyor mu? Siz her seferinde 
bu kadar mutlu görünmeyi nasıl 

başarıyorsunuz? 
Hayat elbette her zaman 

muhteşem bir şekilde geçmiyor. 
Yaşadığım hayat dışardan nasıl 
görünüyor bilmiyorum ama çok 
yorucu ve kaoslarla dolu. Ben sadece 
her şeyi göğüslemeye hazır olduğum 
için huzurlu ve daha mutluyum. En 
çaresiz anlarda eşim ve üç şahane 
çocuğumdan destek alıyorum. 
Onlarla her günümü eğlenerek, bir 
daha birlikte olamayacakmışız gibi 
özen göstererek geçiriyorum. Ve 
tahmin edeceğinizden fazla kahkaha 
atıyorum. Ben güldükçe dünya daha 
güzel bir yere dönüşüyor. Bence çok 
güldüğüm için de genç kalıyorum. 
Mutluluğa ulaşmanın en kestirme 
yolu gülmek.

TİTANİK’LE 
AÇILAN KAPILAR

Kate Elizabeth Winslet 5 Ekim 
1975 tarihinde Reading, Berkshire, 
İngiltere’de doğdu. 11 yaşındayken 
İngiltere’de bir tiyatro okulunda 
drama dersi almaya başlayan Winslet, 
ilk evliliğini Hideous Kinky adlı filmin 
setinde tanıştığı yönetmen asistanı 
Jim Threapleton ile yaptı ve Mia adını 
koydukları bir kızı oldu. 2001 yılında eşi 
Jim Threapleton ile ayrılığının ardından 
ödüllü yönetmen Sam Mendes ve Ned 
Rocknroll ile yaptığı evliliklerden de iki 
çocuğu dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk 
adımını 11 yaşında bir TV reklamıyla 
atan Winslet, daha sonra 90’lı yılların 
başında çeşitli TV dizilerinde oyunculuk 
deneyimini arttırmaya devam etti 
ve 1994 yılında beyazperdede Peter 
Jackson imzalı Heavenly Creatures 
filmiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi 
başardı. 1996 yılında filmografisine 
Jude ve Hamlet gibi filmleri ekledi 
ve kariyerine gişe rekortmeni Titanik 
ile aldığı Oscar ödülünü de ekleyince 
dünya yıldızları arasına ismini yazdırdı.
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YILDIZLAR    
GEÇİDİ 

Baymak ve Brötje markalı yoğuşmalı kombilerin görünümünden tuş takımına 
tüm tasarımları Baymak’ın yeni yüzünü ifade edecek şekilde yenilendi. Üstelik 

tedarikçilerin kalitesini artırmak yönünde yapılan çalışmalarla kombilerin tüm iç 
aksamı daha dayanıklı ve daha güçlü performans verecek bir hale getirildi. 

HABER / Kombi Sezonu

BAYMAK 
DUO 
TEC

BAYMAK 
LUNA 

AVANT
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BDR Thermea Group satın alması sonrası 
Baymak’taki kuşkusuz en önemli 
değişimlerden biri ürün ailesinde 
görülen teknolojik yenilenmeydi. Bu 
sayıda “Bizden Haberler” bölümünde 
de okuyacağınız üzere 2013’te Porsche 
Consulting ile yapılan çalışma neticesinde 
Baymak’ın tüm üretim süreçleri ve 
üretim hatları yenilenmişti. Bu büyük 
operasyonun en önemli yansıması üretim 
kalitesinde yaşanan sıçramaydı. Akabinde 
zaten çok geniş olan ürün grubu BDR 
Thermea’nın son teknoloji ürünleriyle 
daha da büyütülmüş, Lectus, idee, 
Magnus, E.sybox gibi yıldız ürünler pazara 
sunulmuştu. Bu değişimin Baymak’ın 
mevcut ürün grubuna yansımaması doğal 
olarak olanaksızdı. Baymak yönetimi 
üç yıl içinde mevcut kombi serilerinde 

teknolojik iyileştirmeler, güçlendirmeler 
yapmak üzere çalışmalar yürüttü. 
Öncelikle tedarikçi yapısı ele alındı. Zira 
Avrupa seviyesinde teknolojik ürünler 
sunabilmenin yolu, tedarikçilerden alınan 
parçaların kalitesinin artırılmasından 
geçiyordu. Baymak bunu yaparken 
aynı büyük otomotiv üreticileri gibi 
tedarikçilerle ortak üretim yapan bir 
anlayışla hareket etti. Standartlar 
belirlendi ve buna uyabilen tedarikçilerle 
yola devam edildi, buna uyamayanlarla 
yollar ayrıldı. Bunun sonuçları da hemen 
alınmaya başlandı ve mevcut kombi 
serilerindeki ürün kalitesi hızlı bir 
şekilde arttı. Öte yandan Baymak Ar-Ge 
Departmanı, bayilerden ve tüketicilerden 
gelen talepleri dinleyerek kombilerde 
tasarım ve kullanım kolaylığı açısından 

BRÖTJE 
NOVADENS 

SERİSİ

STAR 
BRIDGE 
SERİSİ 
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yenilemelere hız verdi. Ve tüm bu 
çalışmaların sonuçları Baymak’ın 
yeni kombilerine çok net olarak 
yansıdı. 

YILDIZLAR GEÇİDİ 
Baymak ve Brötje markalı 

yoğuşmalı kombilerin 
görünümünden tuş takımına 
tüm tasarımları Baymak’ın yeni 
yüzünü ifade edecek şekilde 
yenilendi. Üstelik tedarikçilerin 
kalitesini artıracak yönde yapılan 
çalışmalarla kombilerin tüm 
komponentleri daha dayanıklı ve 
daha güçlü performans verecek bir 
hale getirildi. 

Baymak tüm bayilerinin de 
yakından bileceği üzere uzun 
yıllardır ‘yoğuşmalı’ cihazlara 
ağırlık veriyor. Öyle ki bugüne 
kadar yapılan tüm kombi görsel, 
yazılı reklam ve tanıtımlarında 
Baymak sadece yoğuşmalı 
cihazlarını tanıttı. Konvansiyonel 
cihazlar ise hiç yer almadı. Bunun 
en önemli nedeni Baymak’ın 
felsefesinde gizli: Çevreye duyarlı, 
yüksek verimliliğe ve tüketicilerin 
bütçesine özen gösteren bir 
marka… Hatta Baymak üç eşanjörlü  
yoğuşmalı kombilerini piyasaya, 

KOMBİNİZİ VERİMLİ 
KULLANMANIN PÜF NOKTALARI
Kombi cihazlarının verimlilik ve 
performanslarının yüksek kalabilmesi 
için her yıl kış mevsimine girmeden 
önce kombi ve radyatör bakımlarını 
‘yetkili servislere’ yaptırmak 
gerekiyor. Buna ek olarak kalorifer 
ve kullanım suyu tesisatında bulunan 
filtrelerin ve pislik tutucuların 
temizlenmesini sağlayınız. Bacalı 
cihazsa ilave olarak baca kontrolü 

ve baca temizliğini mutlaka 
yaptırınız. Bunlar koşulsuz yapmanız 
gerekenler. Bir de yan ürünlerle 
kombinizin performansını artırmanız 
da mümkün: Oda Termostatı ve 
Termostatik Radyatör Vanaları… 
Baymak’ın ürün portföyünde de 
yer alan bu iki ürün, hem kullanım 
kolaylığı hem de performanslarıyla 
bütçenize de ciddi katkı sağlayacaktır.

n Oda termostatı basitçe 
ısıtma sistemini gerektiği 
gibi açıp kapatır. Hava 
sıcaklığını algılayarak çalışır, 
hava sıcaklığı termostat 
ayarından düşük bir seviyeye 
geldiğinde ısıtmayı açar ve bu 
ayar sıcaklığına erişildiğinde 
ısıtmayı kapatır.

n Oda termostatını daha 
yüksek bir ayara getirmek 
odanın daha çabuk ısınmasını 
sağlamaz. Odanın ne 
kadar çabuk ısındığı ısıtma 
sisteminin tasarımına bağlıdır 
-örneğin kombi/kazan ve 
radyatörlerin boyutuna.

n Oda termostatını daha düşük 
bir ayara getirmek odanın 
daha düşük bir sıcaklıkta 
kontrol edilmesine yol açar 
ve enerji tasarrufu sağlar.

n Oda termostatınızı ayarlamak 
ve kullanmanın yolu rahat 
ettiğiniz en düşük sıcaklığı 
bulmaktır. 

n Eğer ısıtma sisteminiz 
radyatörlü kombi ise 
genellikle tüm evi kontrol 
etmek için bir oda termostatı 
yeterli. Ancak her odada 
farklı sıcaklıklar elde etmek 
için odalardaki radyatörlere 
Termostatik Radyatör 
Vanaları (TRV) kurabilirsiniz.

n Oda termostatları sıcaklığı 
algılayabilmek için serbest 
hava akışına ihtiyaç duyar. 
Bu yüzden perdeler 
tarafından kaplanmamalı 
veya mobilyalar tarafından 
engellenmemeli. Yakında 
bulunan elektrikli lambalar, 
televizyonlar, duvar veya 
masa lambaları termostatın 
düzgün çalışmasını 
engelleyebilir.

n Termostatik Radyatör 
Vanaları, boyler veya kazanı 
değil radyatörleri kontrol 
altında tutar, oda sıcaklığının 
7-28 °C arasında istediğiniz 
sabit bir değerde tutar. 

n Her odanın ayrı sıcaklığa 
ayarlanmasına imkan 
tanır. Oda istenen sıcaklığa 
geldiğinde radyatöre giren 
sıcak su miktarını kısar. 
Böylelikle istediğiniz sıcaklığı 
geçmez, odanın aşırı 
ısınmasını engeller. Fazla 
ısıtmadığınız için daha az 
enerji harcarsınız.  

n Katlı binalarda, bütün katların 
dengeli ısıtma problemdir. 
Termostatik Radyatör 
Vanası ile bu problem şu 
şekilde giderilebilir: İlk ve 
son katlardaki radyatörlere, 
TRV hiç ayar yapmadan 
“5“ konumunda takılır, 
ara katlarına monte edilen 
vanalar ise “4“ konumunda 
(24 °C ) ayarlanabilir. Bu 
şekilde uygulanan sistemde, 
ara katlar daha önce istenen 
sıcaklığa ulaşacağından devre 
dışı kalacak, alt ve üst katlar 
ısınmaya devam edecek, 
çalışma süresi kısılacak 
dolayısıyla gereksiz ısıtmalar 
önlenecek.

n TRV kolay kullanımlı ve bakım 
gerektirmeyen bir üründür. 

n TRV üzerindeki hava kanalları 
ısınan havayı hissedip ısıya 
duyarlı sensörün genleşmesi 
prensibi ile çalışır. Etkin 
çalışma için üstü perde veya 
mobilya ile kapatılmamalı, 
hava akışı serbest olmalı, 
ısı yayan cihazlar yakınında 
çalıştırılmamalı.

HABER / Kombi Sezonu
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rakip markaların konvansiyonel cihazlarına 
yakın fiyatlarla sunuyor. Buradaki amaç 
yoğuşma teknolojisine sahip cihazların 
kullanımını artırmak ve ekonomiye fayda 
sağlamak. Baymak Ürün Müdürü Şahin 
Özkan, “Konvansiyonel kombi sadece 
fiyat odaklı bir ürün” diyor ve ekliyor: 
“Biz de pazarın bu talebine cevap vermek 
için üretiyoruz ama odağımız her zaman 
için yoğuşmalı oldu ve pazar da yüksek 
verimli yoğuşmalıya doğru kayıyor.” Zaten 
Avrupa da geçen yıl alınan bir kararla artık 
konvansiyonel kombi üretimi ve satışı 
bitti. Türkiye’de ise 2015 sonunda girmesi 
beklenen yasa, 2017 sonuna ertelendi 
. Yani bu tarihten sonra Türkiye’de de 
konvansiyonel cihaz devri kapanacak. Ve 
bu döneme Baymak herkesten daha hazır 
girecek. 

Baymak’ın kombi ürün gamı “Baymak” 
ve “Brötje” markaları çatısı altında 
bulunan ikişer seri aileden oluşuyor. 
Baymak markası altında Luna Avant 
ve Duo Tec, Brötje markası altında 
ise Star Bridge, Star Bridge Extra  ile 
Novadens, Novadens Extra bulunuyor.
Bu altı cihaz ise kendi içinde Premix 
(ön karışım) ve üç eşanjör teknolojisine 
göre ikiye ayrılıyor. Örneğin Brötje’de 
Novadens’ler Premix teknolojiliyken 
Star Bridge Serisi üç eşanjörlüdür. Aynı 
şekilde Baymak markası altında da Luna 
Avant Serisi üç eşanjörlüyken Duotec 
premix teknolojilidir. Baymak son bir sene 
içinde konvansiyoneller de dahil olmak 
üzere bu serilerin tüm modellerinin “yeni 
yüzünü” temsil edecek şekilde yeniledi. 
Kuşkusuz ilk etapta dikkat çekecek en 
büyük yenilik dış görünümde… Cihazların 
dış kapak tasarımlarından tuş takımlarına 
ve bunun kullanım şekline kadar herşey 
elden geçirildi. Öncelikle kombilerin dış 
tasarımında daha keskin çizgiler kullanıldı 
ve oldukça şık bir hale getirildi. Buna ek 
olarak kullanım kolaylığına ağırlık verildi ve 
her bir kombinin kontrol paneli daha kolay 
kullanılabilir hale getirildi. Tuş takımının 
basma noktaları güçlendirildi. Şahin Özkan 
bu değişimlerin pazardan ve bayilerden 
gelen talepler doğrultusunda yapıldığını 
ifade ederek “Tüketiciler kullanımı kolay, 
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Baymak markası 
altındaki yoğuşmalı 
kombi ailesinin 
en geniş kapasite 
yelpazesine sahip 
modeli Duo Tec tam 
11 yıldır üretiliyor. 
Yüksek verimliliği ve 
kalitesiyle piyasadaki 
üst segment 
kombilerden olan Duo 
Tec’in tüm tasarımı 
A’dan Z’ye yenilendi. 
Hatları keskinleştirildi 
ve tuş takımı ile 
dijital ekranı kullanıcı 
dostu hale getirildi. 
Ayrıca tedarikçilerle 
yapılan çalışmalarla 
iç komponentlerin 
kalitesi daha da 
artırıldı. 

Enerji verimliliği 
açısından “dört yıldızlı” 
olan ve konvansiyonel 
kombilere göre 

yüzde 10 ile 30 daha verimli olan Duo Tec’in 
özelliklerine gelince. Cihazda Duo Tec 24, 28, 
33, 42 ve 45 kW olmak üzere tam beş farklı 
kapasite bulunuyor. Özellikle Duo Tec 45 kW’lik 
model daha büyük metrekare konutlar ile villa 
tipi müstakil konutların ısıtılması ve kullanım 
sıcak suyu ihtiyacını hedefliyor. Daha düşük 
kapasiteler (24, 28 ve 33 kW) ise daha çok 
apartman daireleri için uygun. 

Kuşkusuz Duo Tec’in en büyük farkı “Premix” 
adı verilen teknolojisi. Premix’in Türkçe’deki 
tam karşılığı “ön karışım”. Bu, yanmayla ilgili bir 
teknoloji. Verimliliği belirleyen ideal yanmada, 
doğru hava-gaz karışımı dengesini oluşturmaya 
yarıyor. Normal kombilerde, hava ve gaz , gaz 
valfinden gelen akışa göre bir karışım hazırlanır 
ve ısı, bu karışımın yakılmasıyla sağlanır. Ama 
hava ve gaz akışındaki dengesizlikler ve düşük 
sıcaklık değerlerinde  ideal yanma düzeyinin 
yakalanamamasına yol açar. Premix teknolojili 
Duo Tec ise bir birim gaz için eşit düzeyde  
havayı alıp önceden karıştırıyor ve böylece tüm 
çalışma aralığıda  ideal yanma sağlanıyor. 

Duo Tec’in gücünü artıran iki özellik daha 
var. Bunlardan ilki “Brülör Grubu”. Paslanmaz 
çelikten imal edilen brülör böylece Duo Tec’in 
uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ayrıca düşük 
emisyon değeriyle çevreye zarar minimize 
ediliyor. Diğer önemli özellik ise Cold Burner 
Door (CBD-Soğuk Brülör kapak teknolojisi) 
teknolojili yanma grubu. Bu sistemle kapağın 
ısınması engellenerek ısı kayıpları azaltılıyor.

PREMIX’Lİ ŞIKLIK
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ekranı karmaşık olmayan bir yapı istiyor. Karışık 
menüleri olmayan, istediği sıcaklığı kolayca 
ayarlayabileceği bir kullanım ekranı istiyor” diyor 
ve ekliyor: “Bir sonraki aşamada yani satış sonrası 
hizmet tarafında ise kolayca destek alabileceği 
markaları tercih ediyor. Yani servis teşkilatının iyi 
olmasını istiyor. Baymak’taki tüm çalışmalar bu 
ihtiyaçlar gözetilerek yapılıyor.”  

Bunlara ek olarak ambalajlama tarafında da 
önemli iyileştirmelere gidildi. Ambalajlar daha 
korunaklı hale getirildi ve nakliye sırasında zarar 
görmesini engelleyecek kuvvetlendirmeler 
yapıldı. Yani görünmeyen detaylar çözüldü. Ama 
kuşkusuz en önemli adım, tedarikçi tarafında 

yapılan kalite artırma çalışmalarıydı. Şahin Özkan, 
“Tedarikçilerin kalite seviyelerini yükseltme 
yönünde çalışmalar yaptık. Her bir parçanın 
kalitesine odaklandık. Böylece ürünün kalitesini 
ve dayanıklılığını artırdık” diyor. 

Bir önemli değişim de kombi fiyatlarının 
liraya dönmesiydi. Eskiden kombi fiyatları euro 
cinsinden değişken döviz kuruna bağlıyken 
şimdi lira üzerinden hesaplanıyor. Özkan sabit 
fiyat konulmasının uzun vadede fiyat istikrarı 
getirdiğini anlatıyor. Nihayetinde sadece idee 
ve Lectus ile değil Baymak (Brötje) tüm kombi 
ailesinin teknolojisini ve tasarımını yeni yüzünü 
ifade edecek bir şekilde değiştirdi. 

Luna Serisi, 
Baymak 
Ailesi’nin en eski 
modellerinden 
biri. Yaklaşık 20 
yıldır üretiliyor. 
Baymak’ın 
eski bayileri 
hatırlayacaktır, 
geçmişi Baxi 
Grup günlerine 
dayanıyor. 
Yoğuşmalı bir 
kombi olan 
“Luna Avant”, 
Luna Serisi’nin 
şu andaki en üst 
seviyesini temsil 
ediyor. Baymak, 
Duo Tec’de olduğu 
gibi Luna Avant’ın 
da tasarımında 
köklü değişiklikler 
yaptık: Şık ve 
keskin hatlar, 
belirgin ve kullanıcı 

dostu dijital ekran… Ayrıca cihazın iç 
aksamında kalite artırıldı. 

Luna Avant 24 ve 31 kW kapasite 
seçenekleriyle apartman dairelerine 
hitap eden bir kombi. Kuşkusuz en 
büyük artılarından biri üç eşanjörlü 
yoğuşmalı yapısı. 18 alüminyum 
plakadan yapılan 2,4 kg ağırlığındaki bu 
3.eşanjör yapısı sayesinde konvansiyonel 
kombilere göre yüzde 20’ye yakın 
(verim 103,1) verimlilik sağlıyor. Zaten 
Luna Avant enerji verimliliği açısından 
“dört yıldızlı” bir kombi. Luna Avant’ın 
bir diğer kritik özelliği ise kullanım 
suyunda konfor sağlayan akış sensörü 
ile elektrik motorlu üç yollu vanayı 
içeren yeni hidrolik sistemi.

Baymak Genel 
Müdürü Ender 
Çolak’ın Zirve 
20 toplantısında 
da altını çizerek 
vurguladığı üzere 
idee, Baymak’ın 
değişen yüzünü 
temsil eden bayrak 
gemisi. Niye? 
Cevabı çok basit 
aslında, piyasada 
başka bir örneği 
henüz yok. Kombi 
dünyasının iPhone’u 
gibi… Endüstri 
standartlarında 
köklü bir değişimin 
başlangıcını ifade 
ediyor. Bilinen tüm 
kombilerin yarısı 
büyüklüğünde, 

iki kat sessiz, sadece sekiz ana parçadan 
oluşuyor, tüketiciler için kullanımı son derece 
basit, yüksek verimliliğiyle maliyet düşürücü ve 
en önemlisi de akıllı. Isıyı israf etmiyor, derdini 
kendi fark ediyor, arıza durumunda hatanın 
neden ve hangi parçadan kaynaklandığını 
servise anlatabiliyor. 

Yedi kişilik Baymak Ar-Ge biriminin 
yoğun çabalarıyla gövde tasarımı yenilenen 
ve Türkiye koşullarına uyumluluğu sağlanıp 
Tepeören’deki fabrikada 2013’te üretilmeye 
başlanan idee’nin boyu 55 cm, eni ise 35 
cm. Yoğuşmalı rakiplerine bakın! Boyları en 
az 75 cm, enleri ise minimum 40 – 45 cm. 
Ses düzeyine bakalım… Doğal ortamda bir 
kuş sesi 44, bir insan sesi ise 55-60 desibellik 
bir gürültü çıkarıyor. Rakipleri ise ortalama 
70 desibel. İdee ise sadece 38 desibel. Yani 
bir kol mesafesi uzaklıktan bile çalıştığını 
anlamanız zor ve istediğiniz yere monte 
edebileceğiniz kadar küçük. 
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Novadens ve 
Novadens Extra 
serisi Brötje markalı 
kombilerin en üst 
seviyesini temsil eden 
ve Premix teknoloji 
ailesinin üç üyesinden 
ikisi.  24, 28, 33, 
42 ve 45 kW’lik beş 
farklı kapasiteye sahip 
Novadens ve Novadens 
Extra, Premix teknolojili 
Baymak Duo Tec 
ile Brötje Novadens 
Serisi’nden adını 
haklı çıkartırcasına 
ekstra fonksiyon 
ve donanımlarıyla 
ayrılıyor. Enerji 
verimliliğinin üst 
sınıfını temsil eden 
dört yıldıza sahip 
Novadens Extra premix 
teknolojisi sayesinde 
yüzde 109,1 (yüzde 30 
kısmi yükle) verimlilikle 
çalışıyor. Kapağın 

ısınması engellenerek ısı kayıpları azaltan Cold 
Burner Door (CBD) teknolojili yanma grubu da 
standart olarak sunuluyor. Novadens Extra’nın 
hem Baymak Ailesi hem de rakiplerinden 
ayrıştıran en önemli özelliği ise taşınabilir LCD 
ekranlı kontrol paneli ve programlanabilir 
oda termostatı. Bu iki donanım da Novadens 
Extra ile birlikte standart olarak geliyor. Oda 
termostatı basitçe ısıtma sistemini gerektiği 
gibi açıp kapatır. Hava sıcaklığını algılayarak 
çalışır, hava sıcaklığı termostat ayarından 
düşük bir seviyeye geldiğinde ısıtmayı açar 
ve bu ayar sıcaklığına erişildiğinde ısıtmayı 
kapatır. Bu iki donanımla kombi kolaylıkla 
kontrol edilebiliyor ve en uygun sıcaklığın 
bulunarak fazla ısıtmalardan kaynaklanan 
maliyetin önüne geçilebiliyor. 

24, 28, 33, 42 ve 45 kW’lik beş farklı 
kapasite seçeneğiyle gelen Novadens Serisi 
ise Duo Tec ile hemen hemen benzer 
özelliklere sahip. 109,1 verimlilikle çalışıyor, 
enerji verimliliğinde dört yıldızlı, arıza tespit 
sistemine sahip ve tabii ki premix teknolojisiyle 
donanmış. Baymak, Brötje Novadens Extra 
ve Novadens Serisi’nin tamamında, son bir 
yıl içinde Ar-Ge Departmanı’nın çalışmaları 
neticesinde yeni yüzünü yansıtacak şekilde 
tasarım değişikliğine gitti ve zaten üst sınıf 
bir şıklığa sahip bu iki modeli salonunuz da 
bir aksesuvar olarak kullanılabilecek elit bir 
görünüme kavuşturdu.

Brötje 
Ailesi’nin 
güçlü modeli 
Star Bridge 
de, Novadens 
Serisi gibi 
standart 
ve ekstra 
olarak ikiye 
ayrılıyor. 24 
ve 31 kW’lik 
seçenekleriyle 
daha çok 
apartman 
daireleri için 
düşünülen 
yoğuşma 
teknolojili 
Star Bridge 
Serisi, Luna 
Avant gibi üç 
eşanjörlü bir 
yapıya sahip 
ve enerji 
verimliliği 
açısından 
dört yıldızlı. 

Baymak, Brötje Novadens de olduğu 
gibi Star Bridge Serisi’nin tasarımında 
köklü değişiklikler yaptı: Şık ve keskin 
hatlar, belirgin ve kullanıcı dostu dijital 
ekran… Ayrıca cihazın iç aksamında 
kalite artırıldı. 

Star Bridge Serisi’nin Extra 
modeli, Brötje Ailesi’nin üst seviye 
modellerinde olduğu gibi oda 
termostatı ve taşınabilir LCD ekranlı 
kontrol paneliyle birlikte geliyor. 
Bunlar hem kullanım hem de 
maliyet açısından kullanıcılara büyük 
avantaj sağlayan iki donanım. Öte 
yandan bu iki donanım, kullanıcıların 
kombilerini günlük veya haftalık 
programlayabilmesine imkan 
veriyor. Buna ek olarak verimliliği ve 
dayanıklılığı artıran paslanmaz çelik 
kullanım suyu eşanjörü, paslanmaz 
çelik brülör dikkat çekici teknik 
ayrıntılar. Bu iki özellikle serinin Star 
Bridge modelinde de standart olarak 
sunuluyor. Arıza tespit sistemi  ve geniş 
LCD ekran da her iki cihazın önemli 
artıları arasında… Baymak Luna Avant 
gibi Brötje Starbridge ve Starbridge 
Extra’Nın da verim değeri 103,1. Bu 
oran yoğuşmalıların altı puan altında 
ama konvansiyonel cihazların 13 puan 
üstünde.

YILDIZ KÖPRÜSÜKALİTENİN ADI
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Pogba
120 MİLYON EURO 

EDER Mİ?

FUTBOL ENDÜSTRİSİ

utbol dünyasında bu yaz transfer 
döneminde yine dudak uçuklatan 
rakamlara şahit olduk. Milyon 
eurolar’ın havada uçuştuğu transfer 
pazarında Manchester United, 
2012’de sadece 800 bin sterlin 
karşılığında Juventus’a verdiği Paul 
Pogba’yı dört yıl sonra dünya transfer 
rekorunu kırarak 120 milyon euro’ya 
yani 396 milyon liraya geri aldı. İngiliz 
devi bu paranın 105 milyon euro’sunu 
(346 milyon lira) Juventus’a, 15 milyon 
euro’sunu ise (50 milyon lira) menajer 
Mino Raiola’ya ödeyecek. Pogba ise 
yıllık 15 milyon pound (60 milyon lira) 
kazanacak. Yine Juventus 29 yaşındaki 
Arjantinli golcü Higuain için 
Napoli’ye 90 milyon euro (301 milyon 
lira) bonservis bedeli ödedi. Arjantinli 
yıldızın maaşı da düşünüldüğünde bu 
rakam da 100 milyon euro’ya ulaşıyor. 
Sadece bir futbolcu için harcanan 
bu rakamlar, Borsa İstanbul’da işlem 
gören 420 şirketin, üçte ikisinin yıllık 

cirosundan daha fazla. Peki futbol 
kulüpleri bir futbolcu neden bu kadar 
fazla para harcıyor?

Bu sorunun yanıtını aslında 
Uruguaylı efsanevi gazeteci ve 
yazar Eduardo Galeano, “Gölgede 
ve Güneşte Futbol” adlı kitabındaki 
“Futbolun öyküsü, zevkten 
zorunluluğa uzanan hüzünlü bir 
öyküdür. Spor bir sanayi dalına 
dönüştüğü oranda, iş olsun diye 
oynandığı zamanki güzelliğinden 
bir şeyler kaybetmiştir. Ben basit 
bir futbol dinleyicisiyim. Elimde 
şapkam, dünyanın dört bir yanını 
geziyor ve stadyumlarda güzel 
bir maç izleyebilmek için Tanrı’ya 
yalvarıyorum” sözlerinde gizli… Usta 
yazarın altını çizdiği sanayileşme, 
futbol dünyasında öyle bir boyuta 
ulaşıyor ki, futbolun artık sadece bir 
oyun olduğunu söylemek mümkün 
değil. Futbol artık bir endüstri, daha 
popüler bir tabirle “show business”. 

F

Bu transfer sezonu yine bir rekor imzaya sahne oldu. Fransız 
futbolcu Pogba’ya Manchester United tam 120 milyon euro ödedi. 

Bu çılgın rakamların havada uçuşmasının iyi bir nedeni var. 
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Futbol, dünyanın en sevilen, en 
çok izlenen dolayısıyla en çok gelir 
getiren spor dalı. AT Kearney Yönetim 
Danışmanlık Şirketi’nin verilerine 
göre dünya genelinde artan spor 
tutkusunun yarattığı pazar yıllık 100 
milyar dolara ulaştı. Üstelik bu rakam 
sadece bilet satışları, medya hakları ve 
sponsorluklardan oluşan spor pazarının 
büyüklüğü. Dünya Bankası verilerine 
göre Bulgaristan, Tunus, Slovenya, 
Estonya, Malta ve Kenya gibi birçok 
ülkenin milli geliri, spor için harcanan 
100 milyar dolardan daha düşük. 
Araştırmaya göre söz konusu bu tutarın 
yaklaşık yüzde 70’ini futbol oluşturuyor. 

SADECE AVRUPA FUTBOL 
PAZARI 20 MİLYAR EURO
Sadece Avrupa’daki futbol 

ekonomisinin büyüklüğü 20 milyar euro 
olarak tahmin ediliyor. Hal böyle olunca 
kulüplerin futbolculara harcadıkları 

rakamlar da akıl almaz boyutlara 
ulaşıyor. Biraz daha çarpıcı bir örnek 
vermek gerekirse İngiltere Premier Lig 
ekipleri 2015-16 sezonunda transfere 
1,4 milyar euro’dan fazla harcayarak lig 
tarihinin rekorunu kırmıştı. Bu sezon ise 
bu rakamın çok daha yukarıya çıkacağı 
şuana kadar yapılan ya da konuşulan 
transferlerden belli. Peki futbolun bu 
kadar büyük bir endüstri olmasına 
giden yolun taşları nasıl döşendi? 
Aslında futbolun parasallaşması 
1954 yılında UEFA’nın kurulmasıyla 
başladı. Yine o tarihte futboldan para 
kazanılacağı deklare edilerek UEFA 
kuruldu. O tarihten 1990’lara kadar ise 
futbolun endüstriyel gelişimine destek 
sağlayacak zeminler oluşturuldu. 1990’lı 
yıllarda ise çok önemli adımlar atıldı. 
1992’de, bugün tüm dünyada milyarlarca 
kişinin izlediği ve endüstriyel futbolun 
da beşiği olan Premier Lig kuruldu. Yine 
aynı yıl Şampiyon Kulüpler Kupası’nın 
format değiştirerek Şampiyonlar 

PA
UL POGBA

120
milyon euro
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Ligi’ne dönüştürülmesi bir başka 
dönüm noktası oldu. Yine Türkiye ve 
Yunanistan’da Süper Lig’in kurulması 
da aynı yıla rastlıyor. 1990’lı yıllarda 
Avrupa’nın çok önemli diğer ligleri 
de endüstriyel niteliğe ulaşan 
futbolun güncel yapılanmasına uygun 
şekilde kendilerini formatladı. 1990’lı 
yılların sonunda gelişen dijital yayın 
platformları ise futbolu dünyanın 
dört bir tarafına anında ve yüksek 
çözünürlükte görüntüyle ulaştırmaya 
başladı. Yani bir başka ifade ile o 
zamanki dünya nüfusunun yarısı 
olan 3 milyar insana gerçek zamanlı 
futbola erişim imkanı doğdu.

FUTBOL STATLARDAN 
ÇIKINCA GELİRLER PATLADI
Tüm bunların bir sonucu olarak 

futbol, artık sadece statlarda değil 
dijital platformlar aracılığıyla 
dünyanın dört bir tarafında 
izlenebilen bir gösteri endüstrisine 
dönüştü. Hal böyle olunca parasal 
gelirler de futbola akmaya başladı. 
Örneğin 1990’ların sonuna kadar 
futbol gelirleri içinde çok da fazla yeri 
olmayan naklen yayın gelirleri. Bugün 
özellikle Avrupa’da futbol gelirlerinin 
en önemli kısmını oluşturuyor. Dijital 
yayın platformları futbolu statlardan 
alıp dünyanın dört bir tarafına naklen 
yayınla ulaştırdığı zaman kulüpler 

de bu işten ciddi para kazanmaya 
başladı. Naklen yayın gelirleri bugün 
Türkiye’de de aynı şekilde çok önemli 
bir büyüklüğe sahip. Üç büyükleri 
çıkartacak olursak neredeyse Süper 
Lig’deki kulüplerin toplam gelirlerinin 
yüzde 75-80’i naklen yayın 
gelirlerinden oluşuyor. Avrupa’da çok 
önemli liglerde naklen yayın gelirleri 
-örneğin Premier League’de yüzde 
52-53’lere kadar çıkıyor. 

Öte yandan sponsorluk gelirleri 
çok ciddi bir kalem haline geldi. 
Uzmanlar, futbolun dünyanın dört 
bir tarafına bu denli yayılması ve 
futbol aracılığıyla diğer ürünlerin 
de pazarlanmaya başlamasının, 
bu ürünleri üreten üreticilerin 
futbola ilgi duymasına ve futbola 
para yatırmasına sebep olduğunu 
belirtiyor. Öte yandan eskiden 
sadece kapı girişi bilet satışı olarak 
düşünülen gelirler, maç günü gelirine 
evrildi. Yani artık öyle statlar yapıldı 
ki koltuk başına katma değeri çok 
yüksek olan, futbol kulübüne ciddi 
şekilde 365 gün gelir bırakan, çok 
orijinal, ciddi parasal gelir yaratan 
yapılara dönüldü.

Gelir yapısı değişen futbol, finansal 
bir yapıya kavuştu. Parasallaşmanın 
getirdiği bu gelişme futbol ligleri 
arasında da bir kopuşa neden oldu. 
Bu işten en çok nemalanan, kendini 
önceden yapılandırmış “Merkez Lig” 
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Peki Türkiye bu pazarın neresinde? 
Uzmanlara göre Türkiye’de 700 
milyon euro’ya ulaşan bir futbol 
pastası var. Futbolcu bonservis 
bedelleri baz aldığında ise Süper 
Lig’in değeri 905 milyon euro’ya 
ulaşıyor. Bu açıdan Türkiye ligi yedinci 
sırada. Hemen önümüzde ise Rusya 

Süper Ligi var. Öte yandan Türkiye 
futbol olarak parasal gelir yaratma 
bakımından da Avrupa’nın önemli 
liglerinden biri. Şampiyonlar Ligi’nde 
takımlarımızın yer alması, Türkiye’yi 
futbolda çekim merkezi haline 
getiriyor. Kulüplerin gelirleri artınca 
statlar da yenilendi.

SÜPER LİG’İN DEĞERİ 1 MİLYAR EURO’YA DAYANDI

denilen lig oluştu. Deloitte’un son 
çalışmasına göre Avrupa’da yaratılan 
yıllık 19,9 milyar euro parasal gelirin 
neredeyse yüzde 48’i, yani 9,3 milyar 
euro’luk kısmı bu merkez liglerden 
geliyor. Bu gelirin de 3,2 milyar 
euro’sunu, yani toplam gelirin yüzde 
15’ini de Premire League tek başına 
yaratıyor. 

Özetle futbol kulüplerinin 
gelirlerinin artmasının yanı sıra 
futbola olan ilgi de çok arttı. En 
son 2014’te Brezilya’da yapılan 
Dünya Kupası yaklaşık 200’e yakın 
ülkede yayınlandı ve televizyon 
saati itibarıyla da 6 milyar insan bu 
görüntüleri izledi. Benzer sayıda insan 
EURO 2016’yı televizyondan izlerken 
51 maç oynanan turnuvayı yaklaşık 
2,5 milyon kişi de stadyumlarda canlı 
izledi. Ev sahipliği yapan Fransa, 
kupayı kaybetmesine rağmen 
şampiyona ülke ekonomisine 1,27 
milyar euro kazandırdı. 

Futbol bugün diğer ürünleri 
pazarlayan, çok önemli pazar geliri 
yaratan, sadece spor olmaktan 
çıkmış, görsel endüstriye dönüşmüş, 
ciddi ölçüde siyaseti, günlük yaşamı 
etkileyen bir noktaya geldi. Hal böyle 
olunca da, kulüpler tüm dünyada 
taraftar ve izleyici çekmek adına çok 
da fazla düşünmeden bir futbolcunun 
bonservisi için 120 milyon euro öder 
hale geldi. 

TARİHİN EN PAHALI TANSFERLERİ
Oyuncu Anlaştığı Eski Bonservis bedeli Tarih 
 Kulüp Kulüp (milyon euro)

Paul Pogba M.United Juventus 120 2016
Gareth Bale R. Madrid Tottenham 101 2013
Cristiano Ronaldo R. Madrid M.United 94 2009 
Gonzalo Higuain Juventus  Napoli 90 2016
Neymar Junior Barselona Santos 86 2013
Zinedine Zidane R.Madrid Juventus 86,5 2001
Zlatan İbrahimovic Barselona Inter 72 2009
Kaka R.Madrid Milan 68,5 2009
Edinson Cavani PSG  Napoli 64,5 2013
Radamel Falcao Monaco A.Madrid 60 2013
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PES ETMEK 
LÜGATTA YOK

İsmail Eyüboğlu neredeyse her sektöre girdi sonra Baymak ile tanıştı; 
işleri büyüttü ama kurumsallaşamamanın sıkıntılarıyla neredeyse işini 

kaybediyordu ama yılmadı ve pes etmedi. Baymak ile 26 yılın sonunda bugün 50 
milyon lira cirolu bir şirkete hükmediyor. 

İstanbul, Maltepe’de Bağdat Caddesi 
üzerinde bulunan 5 bin metrekare 
kapalı alana sahip beş katlı Eyüboğlu 
Plaza’da faaliyetlerini sürdüren 
Eyüboğlu Isı, cumartesi günün ilk 
saatleri olmasına rağmen oldukça 
hareketli. Bir yandan sürekli çalan 
telefonlarla müşterilerine hizmet 
veren personel, bir yandan da 
perakende alışveriş için gelen 
müşterilerle ilgileniyor. Bu canlılığın 
arasından Eyüboğlu Isı Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Eyüboğlu’nun, 
plazanın üçüncü katındaki ofisine 
geçiyoruz.

26 yıldır Baymak bayisi olan 52 
yaşındaki Rize, Çayeli doğumlu 
İsmail Eyüboğlu, Karedeniz insanının 
sürekli anlatılan sıcakkanlılığı ve 
samimiyetinin gerçek anlamda vücut 
bulmuş hali. Şirketinin ve kendisinin 
hayat hikayesini anlatırken ki 
samimiyeti ve içtenliği sanki uzun 
yıllardır tanışıyormuşuz hissiyatına 
girmenizi sağlıyor. 

İş hayatına dokuz yaşında geldiği 
İstanbul’da başlamış İsmail Eyüboğlu. 
Deyim yerindeyse yapmadığı iş, 
çalışmadığı sektör kalmamış. Henüz 
çocuk denilecek yaşlarda cam ve 
nalbur sektöründe çalışmış, sonra 
kuzeniyle gemi onarımı işine girmiş. 
Bu işteki yaklaşık dört yılın ardından 
gıda sektörüne adım atmış. İstanbul, 
Maltepe’de gıda toptancılığına 
başlamış. 1988’de ise şimdiki işine, 
ısıtma soğutma sektörüne adım 
atmış. O gün, bu gündür de ısıtma 
soğutma sektöründe faaliyet 
gösteriyor. Sektörde bir yıl kadar 
çalıştıktan sonra yolu Baymak ile 
kesişen Eyüboğlu, dönem dönem 
krizler yaşasa ve inişli çıkışlı seyir 
izlese de hiç bir zaman pes etmemiş. 
“Baymak’ın en sadık bayilerinden 
biriyiz. 26 yıldır her türlü cefasını 
çektik” diyor bu süreci hatırlarken... 
Ama bu sabrının karşılığı olarak 
bugün dolaylı olarak yaklaşık 100 
kişinin çalıştığı, ilk sekiz ay itibarıyla 

BAYİLERİMİZ / Eyüboğlu Isı
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15 Temmuz’dan 
sonra işlerde 
açıkçası ilk 
10 gün ufak 
bir bocalama 
oldu. Biraz 
yavaşlama 
gözlemledik. 
Ancak 
sonrasında 
işler tekrar 
artmaya 
başladı ve 
normal seyrine 
girdi. 

52 yaşındaki 
Ismail Eyüboğlu, 
iş hayatına henüz 
dokuz yaşında 
başladı. 
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7 milyon lira ciroya ulaşmış 
bir şirketi yönetiyor. 2016’yı 15 
milyon lira ciroyla kapatmayı 
planlayan Eyüboğlu, Baymak 
dışından gelecek satışlarla 40 
milyon lirayı göreceklerini 
hesaplıyor. 2017’de ise sadece 
Baymak ürünlerinden en az 40 
milyon lira gelir hedefliyor. Bu 
amaçla Rize, Trabzon, Antalya 
ve İstanbul’da toplam 15 alt bayi 
açmayı planlıyor. 

n İş hayatına nasıl 
başladınız? 

Dokuz yaşında geldim 
İstanbul’a... İş hayatımın 
başlarında birçok sektörde 
çalıştım. İlk olarak cam ve nalbur 
akabinde gemi onarımı işine 
girdim. 1976’ydı sanıyorum, dört 
yıl bu işle uğraştım. Daha sonra 
İstanbul, Maltepe’de iki yıl gıda 
toptancılığı yaptım. 1988’de 
ısıtma-soğutma sektörüne geçiş 
yaptım. 

n Baymak ile yolunuz bu 
yıllarda mı kesişti? 

İlk olarak sektördeki başka 
firmalarla çalışmaya başladım. 
Ancak bu dönem çok kısa sürdü. 

Bir yıl içinde hemen Baymak 
bayisi olduk ve Yakacık’a hizmet 
vermeye başladık. Ataköy, Etiler, 
Caddebostan’da çok büyük 
taahhüt işleri almaya başladık. 
Dört kardeşim ve dört kuzenimle 
birlikte hareket ettik. Diğer 
akrabalarımızı da yanımıza aldık 
ve yaklaşık 20 kişilik bir ekip 
kurduk. O dönemde işlerimiz çok 
iyi gidiyordu ancak maalesef, 
en büyük eksikliğimizdir, 
kurumsal olamadık. Önce 
kuzenlerim ayrıldı ardından 
biraz sıkıntıya girdik. Sıkıntıya 
girince kardeşlerim de “ayrılmak 
istiyoruz” diye beni sıkıştırdı. 
Ben de bir kardeşime vadeli 
senet, diğerine memleketteki 
çay tarlasını verdim. Tek başına 
kalmıştım. Ama pes etmeyip, 
çalışmaya devam ettim. O dönem 
yaşadığımız sıkıntıları tek başıma 
aşmayı başardım. İşler yeniden 
rayına girince ayrılan kardeşlerim 
geri dönmek istedi. Ben de 
“gelin ama bu sefer ne dersem 
yapacaksınız” dedim. Dört-beş 
yıl çok güzel bir şekilde çalışıp 
iyi para kazandık. Sonra onlara 
ayrı mağazalar açtık. O dönemki 

SELAHATTİN 
EYYUBİ’NİN 
SOYUNDANIZ 

Rizeliyim ama bir tarafım 
Urfalı. Soy olarak Selahattin 
Eyyubi’den geliyoruz. 
Eyüboğlu soyadı da oradan 
geliyor. Aslına Eyüboğlu, 1 
milyon nüfusa sahip bir aile. 
Selahattin Eyyubi’ye Türk 
diyen de, Kürt diyen de, Arap 
diyen de var. Tam bilmiyorum 
ama Kürt de olsa Türk de 
olsa iyi bir lider ve komutan. 
Eyyubi Devleti’ni kurmuş, 
Kudüs’ü almış. Öte yandan 
Bedri Rahmi Eyüboğlu da 
aileden. Yani tarih boyunca, 
asker, sanatçı, profesör, şair 
gibi epey büyük insan çıkarmış 
bir aile. Eyüboğlu Vakfı da 
var. Türkiye’nin her yerine ve 
Avrupa’ya dağılmış bir aile.  

BAYİLERİMİZ / Eyüboğlu Isı
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37yönetim, bir ara tüm Anadolu 
Yakası’nı bana vermişti.

n Şu anda kaç kişilik bir 
ekipsiniz? 

İki oğlumla birlikte çalışıyoruz. 
Merkezde 15 kişi çalışıyor. Dışarıdaki 
ekibimizle 80-100 kişiye çıkıyoruz. 
Bunun yanısıra İstanbul’da beş alt 
bayimiz var. 

n İlk sekiz ay nasıl geçti? 
Satışlarımız gayet iyi gitti. Firma 

olarak taahhüt de yapıyoruz. Mesela 
Trabzon’da 800 daire yapıyoruz. 
Rize’de, İstanbul Beylikdüzü’nde, 
Kurtköy’de, Gebze’de şantiyelerimiz 
var. Yani şu anda 2-2 bin 500 
daire yapıyoruz. Bu dairelerin 
tüm mekanik işleri yine firmamız 
tarafından kuruluyor. Böyle bakarsak 
Baymak tarafında geçen yıl ilk sekiz 
ayda 4 milyon lira ciro yapmıştık. Şu 
anda bu rakam 7 milyon liraya çıktı. 
Hedefimiz 2016 yılını 15 milyon lira 
ile kapatmak... 

n Önümüzdeki döneme ilişkin 
beklentileriniz ne? 

Türkiye ekonomisinin iyiye 
gittiğine inanıyorum. 2017 hedefimiz 
en az 40 milyon lira ciroya ulaşmak. 
Aynı zamanda alt bayilerimizi 
artırmaya devam edeceğiz. 

Örneğin Karadeniz Bölgesi’nde 
Rize’de bir bayi açtık. Trabzon’da 
düşünüyoruz, Antalya için de 
planımız var.  İstanbul özelinde ise 
2017’de amacımız 15 alt bayi daha 
açmak. Baymak dışından gelen 
ciroyla birlikte bu yıl 50 milyon lirayı 
yakalarız. 2017’de de 100 milyon 
lirayı göreceğimizi düşünüyorum. 

n 15 Temmuz’dan sonra işlerde 
bir yavaşlama gözlemlediniz mi? 

Açıkçası ilk 10 gün ufak bir 
bocalama oldu. Biraz yavaşlama 
gözlemledik. Ancak sonrasında işler 
tekrar artmaya başladı ve normal 
seyrine girdi. 

n En çok hangi ürünleri 
satıyorsunuz? 

Bu sezon çok klima sattık. Daha 
fazla da satabilirdik. Merkezin 
planlamasına göre satışlarımızı daha 
da artıracağımızı düşünüyorum. 
Kombide, kazanda çok ciddi satışlar 
yapıyoruz. Sadece radyatörde biraz 
daha rekabetçi olmak istiyoruz 
çünkü radyatör işimizin lokomotifi. 
Şantiyeye radyatör verdiğiniz 
zaman bu kapıdan girmek demek… 
Daha sonra klimasını, hidroforunu, 
pompalarını yani bütün ihtiyaçlarını 
verebiliyorsunuz. 

2017’de 
hedefimiz alt 
bayilerimizi 
artırmak. 
Örneğin 
Karadeniz 
Bölgesi’nde 
Rize’de bir 
bayi açtık. 
Trabzon’da 
düşünüyoruz, 
Antalya için 
de planımız 
var.  İstanbul 
özelinde ise 
amacımız 15 
alt bayi daha 
açmak.
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KÖŞE / Sağlık

Uzm. Dr. GÖKMEN KUM  
Kardiyoloji Uzmanı

Bağcılar Eğitim Araştırma  
Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

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

S
Travma 
ve Depresyon

on dönemde ülkemizde yaşanan ve büyük 
acılara neden üzücü olaylar hemen 
hemen her yaş grubundan pek çok kişi 
için travmatik bir deneyim oldu. Yaşanan 
olayların ardından medya ve sosyal 
medyadaki yorum ve analizlerin yakından 
takip edilmesiyle birçok insan, normalde 
korkmayacağı şeylerden tedirginlik 
duymaya, normalde sinirlenmeyeceği 
şeylere daha kolay öfkelenmeye, sıradan 
ve küçük şeylere hassasiyet göstermeye 
başladı. Bu travmayla birlikte son dönemde 
depresyon ve kaygı bozukluğu vakalarında 
ciddi bir artış gözlemleniyor. Fiziksel 
bir tehlike olmaksızın yaşanan olaylara 
tanıklık etmek de kişinin bu gibi duygular 
ve bedensel güçlükler yaşamasına neden 
olabiliyor. 

Travmalar; kişide duygusal ve 
fizyolojik olarak şok, inkar, inanamama, 
öfke, tedirginlik, huzursuzluk, üzüntü, 
umutsuzluk, çaresizlik, duygu durumunun 
ani değişimi gibi davranışlar ortaya 
çıkarabiliyor. Fiziksel olarak ise uykusuzluk, 
kabuslar, kolay tedirgin olma, ağrı, acı, 
yorgunluk, kas gerginliği yaşanabiliyor. Bu 
dönemde, çalışan kişilerde konsantrasyon 
güçlüğü, hafıza problemleri, bilgileri 
anlama ve hafızalarında tutma güçlüğü, 
basit hatalar yapma, çalışma arkadaşları 
ile gerginlik ve sebepsiz tedirginlik hissi 
yaşanması söz konusu olabiliyor. 

NASIL BAŞEDERSİNİZ? 
Bu dönemde yaşanan bu duygu durum 

bozuklukları ile baş edebilmek için 
sizlere birkaç öneri sunmak istiyoruz. İlk 

olarakhareket etmek, egzersiz yapmak bu 
durumun ortadan kalkmasına yardımcı 
olabilir. Yapılan çalışmalar; yürümek, 
koşmak, yüzmek, basketbol oynamak 
ve dans etmek gibi ritmik hareketlerin 
beyinde meydana gelen bu hareketsizliğin 
açılmasında oldukça etkili olduğunu ortaya 
koyuyor. Bunun yanı sıra toplumdan 
izole olmadan, kendilerini samimiyetle 
dinleyecek biriyle konuşmak da bu ruh 
halinden çıkmakta önemli rol oynuyor. 
Geçmişte yapılan günlük işlere devam 
edilmesi, daha sakin kalmaya yardımcı 
oluyor. Yaşanılan stres ve kaygı ile baş 
etmekte güçlük çekilmesi durumunda ise 
uzman desteği mutlaka alınmalı. 

TEDAVİ OLUNMAZSA 
YILLARCA SÜREBİLİR
Peki yaşananlar biraz daha derinleşip 

depresyona girilmesi durumunda neler 
yapılmalı? İsterseniz önce depresyonu 
doğru bir şekilde tanımlayalım. Evet, 
gerçekten de nedir depresyon? Artık herkes 
“depresyondayım” diyor. Aslında depresyon, 
temel belirtileri isteksizlik, hayattan zevk 
alamamak, içinden hiçbir şey gelmemek 
olan bir hastalık halidir. Açık konuşmak 
gerekirse, bir beyin bozukluğudur. Depresif 
bozukluk hem vücudu hem düşünceleri 
hem de duygu durumunu etkileyebilir. 
Kişinin yemek yemesinden uyumasına, 
fiziksel dayanıklılığından sağlıklı düşünce 
üretebilmesine kadar her şeyini bozabilir. 
Tedavi olunmadığında belirtiler haftalarca, 
aylarca hatta yıllarca sürebilir. Oysa 
uygun tedavi, depresyondaki birçok 
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insana yardımcı olabilir. Depresyonda şiddetli 
üzüntü ya da umutsuzluk hissi vardır ve en az 
iki hafta sürer. Kişinin çalışmak, yemek yemek, 
uyumak gibi günlük hayat etkinlikleri bozulur. 
Depresif kişiler ümitsiz olmaya ve kimseden 
yardım göremeyeceklerine inanmaya eğilimlidir. 
Böyle hissettikleri için de kendilerini suçlarlar. 
Sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınır, aile 
ve arkadaşlarından uzaklaşırlar. Hatta kimi 
zaman ölümü ya da intiharı düşünebilirler. Eğer 
uyuyamıyor ya da aşırı derecede uyuyorsanız, 
dikkatinizi toplamada güçlük yaşıyorsanız ve 
daha önceden kolay görülen görevler şimdi 
zor geliyorsa, kendinizi çaresiz ve umutsuz 
görüyorsanız, ne kadar deneseniz de olumsuz 
düşüncelerinizi kontrol edemiyorsanız, 
iştahınızı kaybettiyseniz  ya da kendinizi 
yemeden alıkoyamıyorsanız, her zamankinden 
daha kolay sinirlenebiliyorsanız, kendinizi daha 
agresif görüyorsanız, normalden daha çok 
alkol tüketiyor ve diğer zararlı alışkanlıklara 
yöneliyorsanız, “hayat yaşanmaya değmez” 
gibi düşünceleriniz varsa acilen yardım isteyin 
çünkü depresyondasınız demektir. 

Depresyonunun tedavisine gelince... 
Depresyonun altında yatan sebepleri anlamak 

problemi çözmenize yardımcı olabilir. Örneğin, 
eğer geleceği olmayan bir işiniz varsa ve bu 
yüzden depresyona girdiyseniz, en iyi tedavi 
sizi daha çok tatmin edecek başka bir iş 
bulmaktır, antidepresan almak değil. Eğer bir 
alanda yeniyseniz, kendinizi yalnız ve mutsuz 
hissediyorsanız, yeni iş arkadaşları bulmak ve 
hobi edinmek size terapiye gitmeden daha iyi 
bir ruh hali sağlayacaktır. Bu tür durumlarda, 
depresyon durum değişikliğiyle tedavi edilir. 

HER İNSANDA TEDAVİ 
YÖNTEMİ FARKLIDIR
Depresyonun sebepleri ve belirtileri farklı 

insanlarda farklı görüldüğünden tedavi 
yöntemleri de farklıdır. Bir kişide işe yarayan bir 
yöntem başka birinde işe yaramayabilir ve bir 
tedavi türü her vaka için uygun değildir. Çoğu 
durumda en iyi yaklaşım sosyal destek, yaşam 
tarzı değişiklikleri, duygusal beceri geliştirme 
ve profesyonel yardımın bir kombinasyonudur. 
Depresyon için terapi, ilaç ve alternatif tedaviler 
de dahil birçok etkili tedavi yöntemi bulunuyor. 
Seçeneklerinizi öğrenmek hangilerinin 
durumunuza ve ihtiyacınıza daha uygun 
olduğunu belirlemekte yardımcı olacaktır.
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İÇİNİ AÇTIK / Genix

HAYAT 
KURTARAN 
BİR YAZI 

P
is

 A
m

a 

Foseptik çukurlarına hiç ihtiyaç 
olmadan, kanalizasyonla kot farkını 
ortadan kaldıran basit bir çözüm mümkün 
olabilir mi? Baymak’ın bu soruya iyi bir yanıtı var.

Mutlaka karşılaşmışsınızdır, mahallenizde 
ya da sokağınızda belediyeye ait vidanjör 
araçları uzun hortumlarıyla gürültülü 
bir şekilde apartmanların alt katlarının, 
AVM’lerin, kafelerin tıkanmış ya da dolmuş 
foseptik çukurlarını temizler… Foseptik 
çukurlarının açılmasının temel nedeni, kot 
farkı. Kanalizasyon şebekesi genelde bodrum 
katların daha üst seviyesindedir. Dolayısıyla 
kanalizasyon şebekesinin bulunduğu 
seviyenin altında kalan tuvalet, banyo gibi 
pis su giderlerinin, atıkları ancak foseptik 
çukurları vasıtasıyla dışarı atılabilir. Ama 
bu çukurlar bazen tıkanır bazen de dolar 
dolayısıyla periyodik olarak temizlenmesi 
gerekir. Vidanjör araçları da bunu yapar. 

Peki bu foseptik çukurlarına hiç ihtiyaç 
olmadan, kanalizasyonla kot farkını ortadan 
kaldıran basit bir çözüm mümkün olabilir 
mi? Genix… İtalyan DAB teknolojili Genix, kot 
farkının kurtarmadığı yerlerde klozetin ve 
lavabonun pis suyunun bir çukur açılmadan 
kanalizasyona atılmasını sağlayan bir cihaz. 
Tuvaletin arkasına bağlanır klozetten, 
lavabodan ve benzeri yerlerden haznesine 
gelen pis suyu kanalizasyona gönderir. Ve 
en güzel tarafı, oldukça kompakt olması 

sayesinde kullanıcılarını hiçbir şekilde pis 
suyla temas ettirmemesidir. Arıza durumunda 
müdahele gerekse dahi açılır üst kapağı 
sayesinde motor kısmına pisliğe değmeden 
rahatlıkla ulaşılabilmektedir. 

GİDERLER BANA EMANET
Genix’in “110” ve “130” adıyla iki modeli var. 

İkisi arasındaki fark isimlerinde saklı. “110”, 
1+1 yani bir klozet bir lavabo olmak üzere iki, 
“130” ise 1+3 yani bir klozet ile birlikte harici 3 
bağlantı daha toplam 4 bağlantı imkanı sunar. 
Genix’in montajı da oldukça zahmetsizdir. 
Tuvaletinizi arkasına monte ediliyor ve bu 
yapılırken hiçbir şekilde tadilat gerektirmiyor. 
Cihazın bağlantısı için gerekli tüm teçhizat 
(Çekvalf, kelepçe, dirsek) Ürün ile birlikte 
kullanıcılara teslim ediliyor. Kurulum 
tamamlanıp çalıştırılmasının ardından 
sessizliği ile sizlere varlığını unutturur.  
Baymak Su Grubu Ürün Mühendisi Özlem 
Güler Aydoğan, “İnsanların aklına şu soru 
takılabilir: ‘Tuvaletin oraya koyacağım ama 
ev veya dükkanım kötü kokacak mı?’ Özel 
kaplamalı saklama haznesi ve aktif karbon 
filtresi ile kesinlikle kokuyu dışarıdan 
hissedemeyeceksiniz. 

HİJYENİĞİM
Genix’i ‘özel’ yapan nedenlerden biri 
çalışma mantığının basitliği ve kullanıcıların 
mevcut ürünlerde yaşadığı hijyen sıkıntısını 
yanda bulunan açılır kapağı sayesinde 
ortadan kaldırması. Bir kere Genix gayet 
basit çalışıyor. Motor, pompa, sızdırmaz 
depolama tankı, karbon filtresi ve tabii ki 
bağlantı ekipmanlarından oluşuyor. Tank 
içerisine su geldiğinde pompa çalışmaya 
başlayıp bıçağıyla atıkları parçalıyor ve 
kanalizasyona gönderiyor. Dikeyde 6 

metre yatayda ise 90 metreye kadar 
basabiliyor. Diğer taraftan Genix’in 
tasarımı da piyasadaki rakiplerine göre 
oldukça konforlu. Kapağı açılıp yukarı 
kaldırıldığında kolayca motor ve diğer 
ekipmanlara ulaşabiliyor ve müdahale 
edebiliyorsunuz. Kesinlikle atıkla temas 
etmiyorsunuz. Pompanın tamamiyle 
sökülmesi, tanktan çıkarılması durumu söz 
konusu olduğunda dahi tahliye borusu 
vasıtasıyla suyu tahliye ederek sıkıntısız 

müdahele imkanı sağlar. Özlem Güler 
Aydoğan, Genix’in dünyada pratik bir 
çözüm olması sebebiyle epey tercih edilen 
bir ürün artık Türkiyede de yaygınlaşmaya 
başladı diyor ve devam ediyor AVM’ler , 
kafeler , bodrum katta wc’si bulunan zincir 
market ve iş yerinde böyle uygulamalara 
başlandı. Özetle Genix, foseptik çukurlarını 
sonsuza dek kapatmanız için sizi bekliyor. 
Dediğimiz gibi pis bir konu ama çeken 
bilir.
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GEZELİM GÖRELİM

SONBAHAR 
GEZMELERİ

Tarihi Kaçamak
Cumalıkızık - Bursa

Yaz bitti, hala eylül ve ekimde denize girmek mümkün elbette ama sonbahar daha 
çok kültür ve doğa gezintileri için paha biçilmez bir mevsim. İşte sonbaharın o 

büyülü atmosferini yaşayabileceğiniz adresler… 

Genelde Uludağ ve kış 
sporlarıyla özdeşleştirilen 
Bursa’nın tarihi dokusu ve 
zenginliği ne yazık ki göz ardı 
ediliyor. Elbette Ulu Camii, Yeşil 
Medrese, Atatürk Evi ve Hanlar 
Bölgesi’ni gezmeden Bursa’yı 
görmüş sayılmazsınız. Ama bu 
kez değişiklik yapıp alternatif bir 
rota oluşturun ve direksiyonu 
Cumalıkızık Köyü’ne kırın. Uludağ 

etekleriyle vadiler arasına sıkışan 
köylerden olan Cumalıkızık’ın 
tarihi 1.300’lü yıllara dayanıyor 
ve bölge o kadar iyi muhafaza 
edilmiş ki 2014’ten beri UNESCO 
koruması altındaki köyde pek çok 
tarihi film ve dizi çekiliyor. Daracık 
taş sokaklarla birbirine bağlanan 
Cumalıkızık’ta Osmanlı’nın erken 
dönem sivil mimarisiyle inşa 
edilen 250’yi aşkın ev bulunuyor. 

Kafesli pencereler, cumbalar, dev 
ahşap kapılar ve dövme demir 
tokmaklarıyla dikkat çeken evlerin 
en büyük özelliği ise sarıdan mora 
uzanan dış cephe renkleri. Pek 
çoğu pansiyona dönüştürülen 
bu evlerden birinde konaklayın, 
meydandaki Etnografya Müzesi’ne 
uğrayın, köy kadınlarının 
yaptığı reçel, turşu, tarhana ve 
eriştelerden almayı da unutmayın. 
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Yazın Kapanışı 

Festival Ziyareti Balon Turu 

Karaburun - İzmir

Şarköy - Tekirdağ Salzburg - Avusturya

Deniz-güneş tatiline veda etmeye 
niyetiniz yoksa Karaburun iyi bir 
alternatif olabilir. Zira Bodrum, Çeşme, 
Marmaris gibi popüler bölgelerden 
el ayak çekilmeye ve mekanlar bir 
bir kapanmaya başladığında tadı 
kaçıyor. Ancak 10 yıl öncesine kadar 
tek bir pansiyon ve otele sahip bakir 
Karaburun her zaman huzurlu, sessiz 
ve sakin bir koy. Karşı kıyısında Foça’yı 

gören Karaburun’da bugün 20’nin 
üzerinde otel bulunuyor ancak koyun 
en eskisi Ergin Pansiyon’u tercih 
ederseniz tam bir ‘Karaburunlu’ gibi 
yaşayabilirsiniz. Sabahları köylüler 
en taze yumurtalarını, fırından yeni 
çıkmış bazlama ve köy ekmeklerini 
önce buraya getiriyor. Akşam ne yemek 
istediğinizi soruyorlar ve eğer tercihiniz 
balıktan yana ise çalışanlardan biri 

takıyor şnorkelini ve zıpkınla denize 
atlıyor. Sofranıza gelecek balığı canlı 
canlı gözünüzün önünde tutuyorlar 
ve kömür ızgarasında pişirip servis 
ediyorlar. Ergin Pansiyon’un farklı 
ebatlardaki 14 odasında lüks anlamında 
bir beklentiniz olmasın. Ama koyun en 
bakir kısmında, denize sıfır konumuyla 
doğayla bütünleşip yaza veda etmek 
için doğru adres…

Bağbozumu festivali dendiğinde akla ilk Bozcaada 
gelse de Şarköy’de daha otantik bir deneyim 
yaşayacağınızı garanti ediyoruz. Ekim ortasına kadar 
devam edecek bağbozumunda, kızıla dönen yapraklar 
arasından parlayan üzüm salkımları günün ilk 
ışıklarıyla beraber toplanıyor. ‘Pırpır’ adı verilen kasalı 
motorlara yüklenen sepet sepet üzümler hemen 
şırahaneye gidiyor. Bu sürece tanıklık etmek ve mavi 
bayraklı sahile kurulan zengin sofralara iştirak etmek 
için elinizi çabuk tutun. 

Fransa Loire Vadisi, İsviçre’de Bern ve Gstaad, İtalya’da 
ise Siena ile Toskana’nın başı çektiği balon turlarında 
Avusturya, Salzburg sunduğu ilginç deneyimlerle öne 
çıkıyor. Eylül’de başlayan beş günlük programlarda 
günün ortalama üçte biri balonda geçiyor ve hava 
şartlarının müsaade ettiği ölçüde alçaktan uçarak 
tüm bölgeyi kuşbakışı keşfetmenizi sağlıyor. Salzburg 
14’üncü yüzyıldan kalma av evlerinden şatolara, göller 
bölgesinden Alpler’e uzanan kültürel ve coğrafi bir 
zenginliğe sahip. 
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BAYİLERİMİZ / Kardelen Iklimlendirme

Çölde Safari

Bisiklet Festivali Özel Zamanlar

Fas

Nevşehir - Kapadokya Como Gölü- İtalya

Seyahat yazarlarının “ölmeden 
önce yapılması gerekenler” listesinde 
ilk sıralara yerleştirdiği çöl safarisi 
Ekim itibariyle sezonu açıyor. Fas’ın en 
güney noktası olan ve Sahra Çölü’ne 
giriş kapısı kabul edilen Merzouga’dan 
başlayan safariler için iki opsiyonunuz 
mevcut: Ya 4x4 ciplere bineceksiniz 
ya da gerçek bir deve kervanına 

katılacaksınız. Pek çok filme set olan 
bu kumulları keşfetmenin egzotik yolu 
elbette develer. Çölde gündoğumu 
ve batımı sırasında renkten 
renge bürünen gökyüzü karanlık 
çöktüğünde ise dünyada çok az yerde 
rastlayabileceğiniz cinsten bir yıldız 
manzarası sunuyor. Akşamları Berberi 
çadırlarında konaklayıp, bol müzikli 

ve danslı eğlence gecelerine katılarak 
Fas kültürünü en otantik haliyle 
deneyimleyebilirsiniz. Çevredeki irili 
ufaklı kasaba pazarlarında el dokuması 
halıdan yüzlerce baharata kadar 
aradığınız ne varsa bulabilirsiniz fakat 
her şey pazarlığa tabi olduğundan 
yanınıza dillerinden anlayan bir 
rehber almanızda fayda var.

Türkiye tarihinin en büyük bisiklet buluşması 
7 – 11 Eylül arasında Kapadokya’da gerçekleşecek. 
Profesyoneller kadar amatörlere özel düzenlenen 
yarışlarında yer aldığı etkinlik macera, doğa 
ve tarih tutkunları için biçilmiş kaftan. Bisiklet 
köyündeki açılış buluşmasında 194 kilometrelik 
asfalt yoldan 3 bin 710 metre rakıma tırmanılarak 
bölgenin eşsiz güzelliğine tanık olabilirsiniz. Üç gün 
sürecek dağ bisikleti etabında ise profesyonellerin 
kıya sıya mücadelesini izleyebilirsiniz.  

Como Gölü’nü yazın boğucu kalabalığından sıyrılıp 
dinginleşmeye başlamışken keşfetmenin tam sırası. 
15’inci yüzyıldan kalma fresklerin süslediği görkemli 
kiliselerin ve 19’uncu yüzyıl mimarisi taşıyan lüks 
villaların gölgesi Como’nun masmavi sularına yansırken 
günü ufak bir tekneyle tura çıkarak batırabilirsiniz veya 
rüzgar sörfü merkezi Domaso’da kite sörften katamarana 
kadar pek çok su sporunu deneyimleyebilirsiniz. Biraz 
Hollywood kokusu almak içinse Bellagio bölgesindeki 
restoranlardan birini tercih etmenizi öneririz.

GEZELİM GÖRELİM
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Tarih ve Gurme Turu

Şifa Turu Doğa ve Deniz

Amasya 

Soma Kerala Palace / Hindistan Korfu Adası / Yunanistan

Dört tarafı Ferhat’ın Şirin için 
deldiği dağlarla çevrili Amasya, 
Osmanlı şehzadelerinin eğitildiği 
kasabalarıyla meşhurken buna bir 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
kuruluş belgesi kabul edilen Amasya 
Genelgesinin imzalandığı kongre 
de eklenince ‘kültür ve tarih şehri’ 
unvanını tam anlamıyla hak etmiş 
oldu. Kayalara oyulmuş Antik kral 

mezarlarından Yeşilırmak kıyısı 
boyunca uzanan geleneksel ahşap 
Osmanlı evlerine kadar Amasya’da yok 
yok; her adımda farklı bir hikayeyle 
karşılaşıyorsunuz. Burada termal 
turizmden dağ ve doğa yürüyüşlerine, 
bisiklet turlarından sportif olta 
balıkçılığına, kuş gözlemlemeden bitki 
incelemeye kadar pek çok aktiviteye 
de katılabilirsiniz. Ferhat ile Şirin’in 

yanı sıra Aynalı Mağara, İğneci Baba, 
Lokmanhekim, Serçoban gibi efsaneleri 
ise kentin yaşlılarından dinlemek ayrı 
bir keyif. Elbette kilim dokumacılığı, 
iğne oyası, semaver üretimi gibi pek 
çok zanaatkarlığa da rastlayacaksınız. 
Keşkek, ciğer sama, mumbar dolması, 
pastırmalı pancar, katmer ve sini böreği 
gibi yöresel ve nispeten ağır lezzetleri 
denemek için de sonbahar ayları ideal.

Şifalı bitki tarifleriyle alternatif bir tıp dalı olan 
Ayurveda’nın tarihi 5 bin yıl öncesine uzanıyor. 
Dünyadaki ilk Ayurvedik tatil köyü olan Soma Kerala 
Palace, antik Hint yapılarının birebir kopyalandığı 
bir merkez. Ayurveda tarihi ve mantığının anlatıldığı 
derslerden tutun da gün içindeki meditasyon 
seansınıza kadar tüm konfor düşünülmüş. Terapiyi 
biraz kısa tutup mangodan vanilyaya, çaydan 
hindistancevizine uzanan bereketteki toprakları ve 
küçük balıkçı kasabalarıyla Kerala’ya zaman ayırın! 

Korfu, görüp görebileceğiniz en yeşil Yunan adası. 
Ehlileştirilmemiş uzun zeytin ağaçlarının arasından 
limon, portakal ve turunç ağaçları yükseliyor; zeytinlerin 
arasından göz kırpan beyaz çiçekleriyle muhteşem bir 
doğa manzarasına imza atıyorlar. 2007’den beri UNESCO 
koruması altındaki Korfu merkezi ise labirent benzeri 
Arnavut kaldırımlı sokakları, şaşalı binaları, müzeleri, tasarım 
butikleri ve yollara taşan kafeleriyle Paris veya Roma’dan 
farksız. Hem Yunanistan’ın Akdeniz iklimini hem de Avrupa 
gustosunu birarada sunan Korfu’da herkese göre birşey var. 
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İddialıyız, Rekabetçiyiz

Henüz 29 yaşında ve üç yıllık Baymak bayisi… Şirketinin kuruluş yıl ise 
2012… 2016 ciro hedefi 8 milyon lira. Sakarya’da yılda 850 dairelik 

kurumsal proje yapıyor. Baymak’ın en hızlı bayisi Tetik Yapı’nın kurucusu 
Emrah Tetik’in, dört yıl önce 16 metrekarelik bir dükkanda başlayıp Orange 

Store’a dönüşen serüveninde herkes için önemli ipuçları var.

BAYİLERİMİZ / Tetik Yapı

29 yaşındaki Emrah Tetik 
dört yıl içinde sıfırdan 5 
milyon lira cirolu bir şirket 
inşa etti.   

LİDERLİĞİ 
İSTİYORUZ



      
 E

ylü
l -

 E
ki

m
 2

01
6

47

IDEE NASIL 
SATILIR?

Yoğuşmalıda en çok idee 
satıyoruz. Muhtemelen 
yılbaşından bu yana 100 
adede ulaşmışızdır. Müşteri 
soruyor: Bu çok küçük, ısıtır 
mı? Diyoruz ki “içlerinde en 
verimlisi,  en çok ısıtanı bu, 
hatta hiç ses de çıkarmıyor. 
Kulağınızı koymadan 
anlayamıyorsunuz. Fiyat 
karşılaştırması için diğer 
markalardaki muadillerini 
soruyorlar. “Yok” diyoruz ki 
bu da elimizi güçlendiriyor. 
Fiyat olarak biraz pahalı 
olduğunu düşünseler de 
bilinçli müşteriye satmakta 
zorlanmıyoruz. Hatta 
geriye çevirmek istesen bile 
dönmüyor. Zaten alıcı eşiyle 
gelmişse hiç zorlanmıyoruz. 
Kadınlar inanılmaz beğeniyor 
ve kesinlikle idee’yi istiyor.

Sakarya Çarşı’yı kesen ana caddelerden biri olan 
Palmiye’deki iki katlı, bahçeli evlerin arasında Tetik 
Yapı’nın mağazasını fark etmemeniz pek olası değil. 
Zira o bir Orange Store… Ve ilk kez görüyorsanız 
gerçekten üzerinizde farklı bir etki bırakıyor. 
Herşeyden önce bakmak için kafanızı iki kere 
çeviriyorsunuz sonra içerideki cihazları merak 
etmeye başlıyorsunuz. Ekim 2015’te açılan mağazaya 
200 bin lira yatırım yaptığını anlatan Tetik Yapı’nın 
kurucusu Emrah Tetik, “Açılalı çok kısa zaman oldu 
ama Sakarya’da büyük ilgi gördü” diyor ve ekliyor: 
“İnsanlar etkileniyor mağazadan. Tasarımından 
etkilenen, kullandığımız seramiğimizi beğenip 
nereden bulabileceğini soran var. Ama herşeyden 
önemlisi, ana odağımız olmamasına rağmen her gün 
mutlaka bir perakende satış yapıyoruz ve pazardaki 
algımızı çok üst seviyeye çekti.”

Emrah Tetik henüz 29 yaşında. Henüz üç yıldır 
Baymak’ın münhasır taahhütçü bayisi. Şirketi Tetik 
Yapı’nın tevellüdü ise Nisan 2012… O tarihte 16 
metrekarelik bir dükkanda tesisat işleriyle başladığı 
işleri bugün 2015 sonu itibarıyla 5 milyon lira ciroya 
ulaşmış durumda –bunun 750 bin lirası Baymak’a ait. 
Yılda 900 dairenin seramik, vitrifiye dahil doğalgaz 
ve su tesisatının tüm ‘ince’ işlerini yapıyor. Zaten 
tamamen kurumsal projelere odaklı çalışıyorlar. 
“Orange Store olduktan sonra Baymak’ın bizim için 
belirlediği 2016 ciro hedefi 800 bin liraydı” diyor 
Tetik, “İlk altı ayda 1,2 milyon lira yaptık. Sene sonunda 
2 milyon lirayı görürüz.” 

Baymak’ın en hızlı büyüyen bayilerinden olan 
Tetik Yapı’nın bu büyük başarısında gençliğin verdiği 
dinamizmin kuşkusuz çok önemli bir etkisi var. Ama 
asıl hikaye; henüz genç yaşına rağmen pazarı doğru 
okuyan, farklı bir şey yapmanın peşinde koşan, işini 
büyütmesine fayda sağlayacağına inandığı hamlelere 
para yatırmaktan çekinmeyen Emrah Tetik’in 
vizyonu. “Kendimle yarışmayı seviyorum ve daha da 
ileri gitmek istiyorum. İddialıyım, rekabetçiyim” diyor. 

n Çoğu bayimiz baba mesleğini devam ettirmiş. 
Siz nasıl başladınız iş hayatına? 

Selanik göçmeni oldukça geniş bir aileyiz. 
Babamlar, beş erkek beş kız olmak üzere 10 kardeş... 
Ticaret hayatımız ise babamın dedesinin Selanik’te 
kurduğu değirmenle başlamış. 1922’de Mübadele 
ile gelmişler. Adapazarı’na gelince yine değirmen 
kurmuşlar ama çocuklar büyüdükçe farklı işlere 
yönelmiş. Amcamın biri Tetik Tarım adıyla zahire 
işleri yapıyor, diğeri konfeksiyon, biri hayvancılıkla 
uğraşıyor. Babam Musa Tetik ise soba imalatı üzerine 
1985’te Tetik İş’i kurdu. Bizi de bu işten kazandığı 
parayla büyüttü. Karasu kırsalında 250 metrekarelik 
bir atölyemiz vardı ve 7 yaşında onun yanında 
çalışmaya başladım. Hoşuma da gidiyordu, hayatımın 
en keyifli dönemiydi. Sonra meslek lisesinde metal 
işleri bölümünde okudum, askere kadar yine babamın 
yanında çalıştım. Ayrıca zahire işi yapan amcamın 
yanında da esnaflığı öğrendim. Askerliği bitirince, 
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2009’du, Karasu’ya döndüm. Belli bir 
yaşa geldim, birşeyler yapmalıyım 
diye düşünüyordum. Baba mesleği de 
yok olmaya mahkumdu. Zaten imalatı 
bırakalı beş yıl olmuştu, fabrikalarla 
rekabet edemiyorduk, sadece 
alıp satmaya başlamıştık. Deprem 
sonrasında sanıyorum 2002’de 
doğalgaz geldi. 2008-2009’da ilçelere 
yayılmaya başladı. Dolayısıyla baba 
mesleği çağın ısınma sistemi karşısında 
şansı azalıyordu. Ben de Haziran 
2009’da Sakarya’da faaliyet gösteren 
bir tesisat firmasında işe başladım.

n Hep aile işi yapmışsınız. Neden 
amcalarınızın yanında değil de 
başkasının yanında maaşlı 
çalışmak istediniz?

Maaşlı çalıştım çünkü işi öğrenmek 
için o süreci geçirmeliydim. Zaten 
yapım gereği bir yerde sabit çalışacak 
biri değilim. Amacım işi öğrenmekti. 
Çırak olarak başladım, ayrılırken 
usta olmuştum. Bu kadar kısa sürede 
işi öğrenip tek başıma sistemi 
kuracak hale gelmek için çok emek 
harcamak gerekiyor. Eğitim hayatıma 
ailemin güvencesi nedeniyle çok 
emek vermedim. Askerden gelince 
hayatın gerçekleri beni karşılamaya 
başladı. Kendi kendime “Emrah bu 
senin son trenin ister in, ister bin. Bu 
işi öğrenmem lazım” diye kendimi 
şartlandırdım. Amcamların yanında 
çalışmayı düşünmedim zira ailemizde 
kendi işini yapma geleneği var. Ailemizi 

çok seviyoruz ama insanın kendine 
bir saygısı, hayata bakışı olmalıdır, 
ben de böyle bir yol çizdim. Tabii o 
dönem yuva kurmaya hazırlanmam ve 
ailemi kendimin geçindirebilmesi gibi 
nedenler de vardı. 

n Tetik Yapı ne zaman kuruldu? 
Nisan 2012’de 25 yaşındayken 

kurdum. Sakarya Caddesi’nde 16 
metrekarelik bir dükkanda taahhütle 
başladık. Bir personelim vardı ve 
dükkanın kirası 200 liraydı. O sene 125 
bin lira ciro yaptık. Aralık 2013’te sonra 
Hasırcılar denilen tesisatçıların yoğun 
olduğu bölgede 120 metrekarelik bir 
dükkan bulduk. Buraya geçtiğimizde 
sekiz çalışanım vardı ve ciro 2 milyon 
lira olmuştu. 

n Nasıl bu kadar hızlı büyüdünüz? 
Tabii ciddi rakipler vardı, 

bilinmiyorduk, rakiplerle mücadele 
edecek sermayemizde yoktu, zaten 
bir sermayeyle de kurmadık. Gelen 
işi yapıyorduk. Ama şunu yaptık. 
Gebze’de Baymak ana bayisinde Cihan 
Tesisat’ta çalışıyordum. Gelince bir 
piyasa araştırması yaptım kendime 
göre. Sakarya küçük bir il. İşler nasıl 
yürüyor, kim kimin işini yapar, kaç 
müteahhit var, bireysel iş yoğunluğu 
nedir gibi sorulara cevaplar aradım. 
Bunun sonucunda gördüm ki insanların 
ustalardan yana sıkıntısı var. Dediği 
zaman gelmez, işi zamanında teslim 
etmez gibi bir sıkıntılar vardı. Ben 
farkımızı böyle koyabileceğimizi 
düşündüm. ‘İşçilik kalitesi, işimizi 
dürüst yapmak, taahhüdümüzü 
zamanında teslim etmek’ gibi olmazsa 
olmaz kurallar belirledim ve hala da 
o çizgimizi devam ettiriyoruz. Bizi 
bu noktaya taşıyan da budur. Bir 
başka farkımız da 2014 sonrasında 
büyük projelere girmemizdi. 
Öncesinde bireysel müşterilerle bir 
noktaya geldik, arkasından taahhüt 
işlerinde kuvvetli olabileceğimiz 
müteahhitler kanalında nasıl fark 
yaratabileceğimizi düşünmeye 
başladık. Birkaç tanışıklığımız olan 
müteahhidin işini aldık Örneğin 
2013’te Çayer İnşaat’ın 115 dairelik 
işini aldık. 1 milyon liralık bir işti. 

BAYİLERİMİZ / Tetik Yapı

KURUMSAL 
İŞLER ÖN 
PLANDA

Baymak, Sakarya’da ilk üçte 
yer alıyor. Bazen iki bazen 
üçüz. Liderin yarısı kadar 
bir toplam ciro var. Ama 
altyapıda liderden daha 
güçlüyüz, üç servisimiz var, 
bayi sayımız aynı, bilinirlik 
olarak da daha iyiyiz ama 
karışık taahhütçülerin tercihleri 
bizi zorluyor. Klimada şu 
anda lideriz, kombide de 
2017 sonunda lider oluruz 
diye düşünüyorum. Dönüşüm 
pazarı deprem sonrası 
oluşturulan semtlerde  başladı. 
O işe dönük kampanyalarımız 
oluyor, Baymak’ın değişim 
kampanyası da etkili oldu. 
Ama asıl iş konut. Sakarya’da 
şu anda yılda 7 bin konut 
yapılıyor. Bunun 4 bini 
merkezde... Bunun 900’ünü 
biz yapıyoruz. Sakarya’da 
kurumsal projelere odaklanan 
bizim gibi 10 firma var. 
Şu anda pazar birincisiyiz. 
Örneğin ağustos ayında teslim 
ettiğimiz Loca Kampüs projesi 
354 daireden oluşuyor ve 
komple Baymak kullandık. 
Şimdi sırada sözleşmesini 
yeni imzaladığımız 42 dairelik 
Palmiye Evleri projesi var. 
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n Baymak ile nasıl tanıştınız? 
Konut projelerinde yer almaya başlamamız 

bir markanın altında hareket etmeyi zorunlu 
hale getirdi. Araştırma yaptım, birkaç firmayı 
inceledim. Kurumsal projelerdeki proaktif 
tutumu, rekabetçiliği, proje bazlı çalışması 
beni Baymak’a yakınlaştırdı. Zaten daha 
önce Baymak bayisinde çalışmıştım, cihazları 
tanıyordum, o güne kadar da işlerde ağırlıklı 
olarak Baymak kullanıyorduk. 

Nihayetinde anlaştık ve 2014’te sözleşmeyi 
imzaladık. Çalışmaya başladıktan sonra 
piyasadaki rekabetçi tutumu, BDR Thermea 
sonrası teknolojik gelişimi, ürün gamının 
geniş olması bize yeni kulvarlar açtı. Alt 
bayisi olduğumuz Cihan Tesisat da desteğini 
esirgemedi. Onların Sakarya pazarındaki gücü 
de bizi rahatlattı. Öte yandan yerel basına 
reklamlar verdik, tanıtımlar yaptık. Büyük 
projelerdeki başarımız da tanınmamızı sağladı 
ve Tetik Yapı’yı bilinen bir marka haline getirdi. 
Bunda Baymak’ın etkisi büyük. Ürünlerin geri 
dönüşüyle ilgili sıkıntı yaşanmaması, kentte 
üç servisin olması böylece anında çözüm 
üretilmesi, servisle aramızdaki diyalogun 
güçlü olması elimizi güçlendiriyor. Bu 
nedenle meslek komitesi toplantılarında ya da 
meslektaşlarla biraraya geldiğimizde kendimizi 
ayrıcalıklı hissediyoruz. Kurumsal projeler de 
gerek fiyat gerek danışmanlık olarak bizi hep 
desteklediler. Bu açıdan rakiplerimize göre 
elimiz oldukça güçlü. 

Tüm bunlar birleşince 2015’e farklı bir Tetik 
Yapı ile girdik. 20 personelimiz, dört aracımız 
olmuştu. 2015 sonunda 5 milyon lira ciroyla 
kapattık. Geçen sene kendimizi Baymak’a 
ispatlama açısından önemliydi ve 750 bin 
lira ciro ürettik sadece Baymak ürünlerinin 
satışından. 

n Orange Store yatırımına nasıl 
karar verdiniz?

2015’te Hasırcılar’da devam ederken oğlum 
(Aras ismi ve henüz yedi aylık) olacağını 
öğrendim. Bunun sorumluluğuyla işimizi daha 
ciddiye almak ve yatırım yapmamız gerektiğini 
farkettim. Zaten her zaman kazandığımı 
işime yatırdım. Envanterimize yeni araçlar 
aldık, her ekibin altına bir araç verdik ve 
personel sayımızı 32’ye çıkardık. Bu hazırlıklar 
tamamlandıktan sonra bir showroom’a 
ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Şu andaki 
işyerimizin kiralık olduğunu gördük, nasıl bir 
şey yapacağımızı düşünürken İstanbul’daki 

Emek Mühendislik’in Orange Store açılışına 
gittim. Ardından bizzat talepte bulundum. 
Baymak ekibi keşfe geldi ve mekanın uygun 
olacağına kanaat getirdi. Ekim 2015’te de 
açılışını yaptık. 

n Orange Store’un işinize faydası oldu mu? 
Sözleşmemizde hedef ciromuz 800 bin 

liraydı ki bir önceki sene zaten 750 bin lira 
yapmıştık. Yılın ilk altı ayında 1,2 milyon lira 
yaptık ki sene sonu hedefimiz 2 milyon lira. Bu 
nasıl oldu?  Orange Store’un açılışı Sakarya’da 
çok ilgi çekti, insanlar özellikle gidip gelmeye 
başladı. 

n Gerçekten bu kadar ilgi çekti mi?
Bir müşterinin tesisat işi var ya da 

müteahhitten daire almış cihaz alacak. 
Mağazamıza geldiğinde cihazını da, 
armatürünü de,  aksesuvarını da bulabiliyor. 
Sakarya’da tek elden çözüm alabileceği başka 
bir mağaza yok. Sonuçta yeni daire almış 
birinin kombiye ihtiyacı olduğu gibi banyo 
dolabına da olabilir. Dolayısıyla şöyle bir 
strateji izliyoruz. Söylediğim gibi daha çok 
büyük projeler yapıyoruz ve şu anda yılda 850 
daire teslimatımız var. Bu dairelerin hepsine 
müteahhitle yaptığımız anlaşmadaki fiyat 
çerçevesinde ürün veriyoruz. Bu daireleri 
alan kişilerin her birine, müteahhitten 
irtibat numaralarını alarak telefon ediyoruz 
ve mağazamıza davet ediyoruz. Onlara 
müteahhitle yaptığımız anlaşma çerçevesinde 
kurulumunu yapacağımız cihazı gösteriyor ve 
“kurulum sonrası cihazı geri alamayacağımızı, 
değiştirmek istiyorlarsa şu anda tercih 
hakları olduğunu” anlatıyoruz. Bu müşterileri 
karşılarken bu mağaza çok etkin rol oynuyor. 
Bu aralar sonucunda 500 daire sahibi bir 
şekilde buraya geliyor ve yüzde 70’i de başka 
şeyler alıp çıkıyor. 

n 2016 ve sonrası için hedefler nedir? 
Bu yılı 8 milyon lirayla kapatmak istiyoruz 

ki bunu yakalayacağız görünüyor. Öte yandan 
makine mühendisi Samet Can ortaklığında 
Ada Tetik Yapı isimli yeni bir firma kurduk. 
Tetik Yapı konut ağırlıklı ama sanayide 
zayıfız çünkü bu ayrı bir uzmanlık. Üstelik 
Sakarya’da güçlü bir sanayi var. 2017 sanayide 
daha etkin olmak istiyoruz. Zira bir zaman 
sonra konut işlerinin doygunluğa ulaşacağını 
öngörüyoruz. Sakarya’daki doğalgaz dağıtım 
şirketi Akdaş’tan lisans alıp sadece sanayiye 
odaklanacağız. Şu anda 11 kişiye ulaşmış 
durumdayız. 

Müteahhitlere 
yönelik bir 
kampanya 
yapılabilir. 
Örneğin 
projesinde 
Baymak’ı 
tercih eden 
müteahhidi 
ailesiyle birlikte 
bir seyahate 
göndermek 
gibi... Sakarya 
gibi küçük 
yerlerde işe 
yarayabilir.
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GEZİ / Sakarya

SAKARYA
Kartpostal Kenti

Tarihi M.Ö 378’li 
yıllara kadar 

dayanan, geçmişi ile 
doğası birleştiğinde 

ortaya kartpostal 
manzaraları 

çıkan Sakarya’nın 
gezilecek yerleri 

oldukça büyüleyici. 
Birçok tarihi 

yapıdan yaylaya, 
kaplıcadan, nehire 

ve göllere kadar 
doğal güzellikler sizi 

bekliyor
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Bayimiz, Tetik Yapı Doğalgaz vesilesiyle bu 
sayımızda ormanlarında yürümeyi, zirvelerinde 
gezinmeyi, her attığınız adımda keyif alacağınız 
Sakarya’yı tanıtmak istedik. Adını aldığı nehrin, 
tarihini başlatan Hititler’den bugüne kurulan 
nice uygarlıkların ve eşsiz doğası Sakarya’nın 
hikayesine kaynaklık ediyor. Tarihi M.Ö 378’li 
yıllara kadar dayanan Sakarya, tarihi İpekyolu 
üzerinde bulunan eski bir yerleşim yeri. Geçmişi 
ile doğası birleştiğinde ortaya kartpostal 
manzaraları çıkan Sakarya’nın gezilecek yerleri 
oldukça büyüleyici. Kentte Osmanlı döneminden 
kalma birçok tarihi yapı ve yayla, kaplıca, nehir 
ve göller gibi doğal güzellikler bulunuyor. 
Gezilecek yerlerin başında ise dünyanın en uzun 
ikinci longozu olan Acarlar Longozu (longoz: su 
içine batmış orman), Deprem ve Kültür Müzesi, 
Sakarya Müzesi, Karagöl Yaylası, Maden Deresi, 
İstanbuldere, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve 
Saklı Göl geliyor. 

DOĞA VE YAZ TURİZMİ 
Doğa ve yaz turizmi için sık tercih edilen 

bir kent olan Sakarya’da, nerede kalmalı diye 
düşünenler, kararlarını yapmak istedikleri tatil 
tarzına göre vermeli. Eğer yaz turizmi için gitmeyi 
düşünüyorsanız, Karasu civarındaki otel ve 
pansiyonlarda kalabilirsiniz. Sakarya’da doğayla 
baş başa kalmak isteyenler için ise Doğançay, 
Dikmen Yaylası, Sülüklügöl, Kılıçkaya, Karagöl 
Yaylası ve Soğucak Yaylası’nda kamp yerleri sizi 
bekliyor. Kenti termal turizm için ziyaret etmeyi 
düşünüyorsanız, Taraklı Termal Turizm Merkezi 
ve Akyazı Kuzuluk Kaplıcaları’nı seçebilirsiniz. 
Eğer dinlenmek üzere bir tatil yapmak istiyorsanız 
Sapanca Gölü ve İstanbuldere’deki otellere göz 
atabilirsiniz. 

Sakarya mutfağına gelince; oldukça geniş ve 
çeşitli bir yelpazeye sahip. Orta Asya, Balkanlar 
ve Kafkas kültüründen etkilenerek ortaya çıkan 
mutfağında, sebze yemeklerinden hamur işlerine, 
zeytinyağlılardan etli sulu yemeklere kadar birçok 
çeşit bulunuyor.   

YAPMADAN DÖNME 
Sakarya Müzesi’ni ve Deprem Müzesi’ni 

gezmeden, Sapanca Gölü’ne gitmeden, Kuzuluk 
Kaplıcası’na uğramadan, dünyanın ikinci büyük 
longozu olan Acarlar Longozu’nu görmeden, 
Karagöl Yaylası’na çıkmadan, Maden Deresi’ni 
gezmeden, Sapanca İstanbuldere’yi görmeden, 
Sakarya Nehri’ni görmeden dönmeyin.

NE YENİR? 
Sakarya’nın yöresel yemekleri “ıslama köfte”, 

“tirit kebabı” ve ‘kabak tatlısı’. Yerel çorbaları; 
ayran, bayram, bulgur ve dımbıl... Yöreye özgü 
ana yemekler ise; borana, carcar, dartılı keşkek, 
dikenucu, etli ayva, ebegümeci mancarı, döbelen 
mantar, efelik mancarı, fıkfık, hayır pilavı olarak 
öne çıkıyor. Yöreye özgü tatlılar ise ayva galesi, 
balkabağı dolması, bitli helva, cevizli kabak, gaplı 
kabak, incir uyuşturması ve sütlü incir...

30 km uzunluğundaki Maden Deresi, kentin Kocaali ve 
Karasu ilçelerinin sınırları içinde yer alıyor.

7,5 km uzunluğundaki Acarlar Longozu, Türkiye’nin en 
büyük, dünyanın ise ikinci büyük longozu.

Sakarya Müzesi Tarih tutkunları için eşsiz bir kaynak niteliğinde…

Sapanca’nın incisi İstanbuldere’yi Marmara Bölgesi’nde 
yaşayanlar haftasonu tatili için tercih ediyor.

Sakarya’nın en ünlü yemekleri ıslama köfte ve kabak tatlısıdır.

Sapanca Gölü, gezilecek yerler listesinin ilk sırasında olmalı.
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KURUMSAL PROJELER

Anadolu’ya 
Yayıldık

Hem İstanbul’daki hem de Anadolu’daki kurumsal projelere damga 
vurmaya devam eden Baymak, sektörde bu alandaki ağırlığını da iyiden 
iyiye artırmaya başladı. Öyle ki ısıtma ve soğutmada artık Anadolu’nun 

küçük bir şehrindeki kentsel dönüşüm projesinden, bir başkasındaki kamu 
binasına kadar neredeyse bütün projelerin ilk tercihi Baymak oluyor. Tabii 
bu tercihte Hollanda teknolojisine sahip Baymak ürünlerinin ve A’dan Z’ye 

tüm ihtiyaçlara cevap veren hizmet anlayışının payı rol oynuyor. 

Baymak’ın Başakşehir’i fethi tam gaz devam ediyor. 
Geçen aylarda duyurduğumuz üzere Türkiye’nin 
konut devi KİPTAŞ’ın gerçekleştirdiği ilk proje olan 
Başakşehir I. Etap konutlarının ısıtma soğutma 
sisteminin yenilenmesinde Baymak ürünleri 
kullanılmıştı. Şimdi de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Başakşehir 5.Etap, 2.Kısım’da bulunan 
Mesken Konutları’nın tercihi Baymak oldu. 90 
metrekare alanlı 2+1 dairelerden oluşan projede, 
sıcak su ve ısınma ihtiyaçları Baymak güneş 
kolektörleri ve Lectus kazanlarıyla sağlandı. Projede 
24 Lectus kazan ve 96 güneş kolektörü kullanıldı.

Yurt içi ve yurtdışında birçok konut, plaza 
ve sanayi merkezlerinin inşasına imza atan 
FCA İnşaat, İstanbul Anadolu Yakası’nın 
en yeni ve en gözde yerleşim bölgesi 
Maltepe’de, yeni yaşam merkezi Fullada’yı 
tasarladı. 27 katlı üç bloktan meydana 
gelen Fullada projesinde 154 daire yer 
alıyor. Deniz ve Adalar manzarasına sahip 
projede 24 adet duvar tipi yoğuşmalı 
kazan olmak üzere boylerler, ısıtma 
sistemleri ve sıcak su ihtiyaçları tamamen 
Baymak tarafından sağlandı. 
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Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’nin 
dört bir yanında hız kesmeden devam 
ediyor. Uşak’ta, Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi tarafından ihale edilen, 
Uşak Merkez Kentsel Yenileme Projesi 
kapsamında da bin 51 konut, 126 dükkan, 
birer adet 750 kişilik cami, 24 derslikli 
ilköğretim okulu ve sağlık ocağı 
bulunuyor. Bu dev kentsel dönüşüm 
projesinde Baymak radyatör ürünleri 
tercih edildi ve toplamda 4 bin 800 
metre tül panel radyatör kullanıldı. 

Baymak Türkiye’nin her yerinde kentsel 
dönüşüm projelerinin tercihi olmaya 
devam ediyor. Dönüşüm kapsamında 
Ankara, Yükseltepe’de yapılan Taşlıkent 
Konutları’nda 30 Lectus duvar tipi 
kazan kullanıldı. Öte yandan Sempa 
Sapanca TOKİ konutlarının da tercihi 
aynı oldu. Projede 98 adet frekans 
kontrollü  pompa kullanıldı. Ayrıca, 
11 bin kişi kapasiteli Türkiye’nin en 
büyük üç cezaevinden biri olan Bünyan 
Cezaevi’nin lojmanlarında 480 adet 
Baymak şofbenin kurulumu yapıldı.

Kayseri Melikgazi Enlife Konut Projesi, 
ENYAPI teknik İnşaat firması tarafından 
gerçekleştiriliyor. 60 bin metrekarelik 
bir yaşam alanı üzerinde 15 blok halinde 
yükselen proje, 3 oda, 1 salondan 
oluşan 165 metrekarelik ve 4 oda, 1 
salondan oluşan 200 metrekarelik daire 
seçenekleri sunuyor. Projede yüzme 
havuzu, spor tesisi, çocuk oyun parkı, 
oturma alanları da yer alıyor. Bu gözde 
projede, ısıtma sisteminde toplam 33 
adet Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazan 
kullanıldı.
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Delta Deluxe projesi, Delta İzsiz Holding 
tarafından İstanbul, Beylikdüzü’nde hayata 
geçiriliyor. Proje, üç blokta 970 konut ve 
77 mağaza/dükkandan oluşuyor. Delta 
Deluxe’te 6 bin metrekarelik açık ve kapalı 
otopark, yarı olimpik açık havuz, ısıtmalı 
kapalı havuz, sauna, fitness, hamam, masaj 
odası, basketbol sahası, futbol sahası, çocuk 
oyun alanları vb. tüm sosyal aktivite alanları 
bulunuyor. Bu muazzam projede, ısıtma ve 
soğutma sistemlerde Baymak tercih edildi. 
Proje kapsamında 100 ECO 24 kombi ve 100 
klimanın kurulumu yapıldı. 
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Türkiye’de faaliyet gösteren her üç operatör de 
Uzakdoğu’daki bilhassa Çin’deki üreticilerle anlaşmalar yaparak 

kendi markalarıyla akıllı telefonlar çıkarıyor. Peki giriş seviyesindeki  
operatör markalı akıllı telefonlara para verilir mi?

TEKNOLOJİ

Operatör
TELEFONU 
ALINIR MI?

G
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diSamsung’un Note Serisi’nin son 
modeli “Galaxy Note 7” heyecan 

verici yeniliklerle geldi. Galaxy 
Note 5’ten sadece bir yıl sonra 

çıkan Note 7’yi Samsung “şık ve 
güçlü” kelimeleriyle tanımlıyor. 

Galaxy Note 7’nin hem önünde 
hem de arkasında Gorilla Glass 

5 cam var. Bunun yanında cihaz 
çift taraflı kavisli ekranıyla dikkat 

çekiyor. HDR video oynatmaya 
olanak sağlayan cihaz, çok daha 

akıllı bir S-Pen’e sahip ve Note 
5’ten yüzde 31 daha güçlü. l 

Note 5’ten ayrılan diğer özellikleri 
ise Iris tarayıcısı ve USB Type-C 
desteği. Bunların dışında cihaz 

64GB dahili hafızaya ve microSD 
desteğine sahip.

B
ugün akıllı telefon alacaksanız 
ki zaten artık olmayanından 
almayın, piyasada onlarca 
seçenek var. Apple’ın 
iPhone’unu, Samsung’un 
Galaxy’sini ve kısmen de 
HTC ile Sony’yi kategori dışı 
bırakırsak 500 ila bin lira 
seviyesinde piyasada onlarca 
akıllı telefon bulunuyor. 
Çin sayesinde akıllı telefon 
üretiminin ucuzlaması hatta 
emtilaşması birçok özelliğin 
standart hale gelmesini sağladı. 
Örneğin bugün işlemci, yonga 
seti, merkezi işlem birimi 
(CPU) gibi bir telefonun teknik 
aksamı üç aşağı beş yukarı 
her üreticide benzer. Kamera 
kalitesi, ekran boyutu, bellek 
gibi kullanıcıların daha çok 
günlük hayatında işine yarayan 
özellikler ise çoğu üreticide 
küçük farklarla birbirinden 
ayrılıyor. Zaten birçok insan da 
kullandığı akıllı cihazın çoğu 
özelliğinden bihaber oluyor 
ya da hiç kullanmaya ihtiyaç 
duymuyor. Öte yandan Android 
işletim sisteminin ücretsiz 
sunulmasıyla uygulamalar da 
her cihazdan erişilebilir halde 
(Apple ve Microsoft hariç 

tabii). Donanımda kullanılan 
parçalar arasında da işin 
açıkçası çok büyük farklar 
yok zira bir akıllı telefonun 
ömrü genellikle iki yılla sınırlı 
kalıyor. Bu süreyi geçtiğiniz her 
günü karlı bir alışveriş olarak 
görebilirsiniz ancak çoğu 
cihaz birinci yılın sonundan 
itibaren teknik problemler 
çıkarmaya başlıyor zaten. 
Dolayısıyla bu kadar standart 
hale gelen akıllı telefon 
dünyasında alım kararını daha 
çok marka algısı etkiliyor. 
Yani bir cihaza verdiğiniz 
3 bin lirayı özelliklerinden 
ziyade üzerindeki logoya 
ödüyorsunuz. 

Böyle bir ortamda 
operatörlerin kendi cihazlarını 
çıkarması kadar normal bir 
durum olamaz zaten. Avrupa 
ve ABD’nin aksine kontratlı 
telefon satışına oldukça 
geç başlayan Türkiye’deki 
üç operatör (Turkcell, Türk 
Telekom ve Vodafone) 2010 
sonrasında, akıllı telefonlarında 
yükselişiyle kendi cihazlarını 
ürettirip satmaya başladı. İlk 
olarak en büyük operatör 
Turkcell’in başlattığı bu akımı 
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TURKCELL T70

VODAFONE SMART PRO 7 

TÜRK TELEKOM HONOR 7

Operatörün T serisinin son 
modeli T70 fiyatıyla öne çıkıyor. 
Selefleri T60 ile T50’nin ilk 
çıkış fiyatından daha aşağıda 
bir etiketle satışa sunulan 
T70, Turkcell 
tarafından 649 
liraya sunuluyor. 
Operatörün 
müşterileri 25 
liralık taksitlerle 
36 kontrat 
karşılığında da 
cihaza sahip 
olabilir. O 
nedenle 
bütçesi dar 
kullanıcılar 
için ideal 
bir cihaz. 

Özelliklerine gelince… Turkcell bu 
modeline “kolay kullanım” özelliği 
eklemiş. Bu sayede çocuklar ve 
yaşlılar için daha basit bir arayüz 
sunuluyor. 8 MP’lik kamera orta 

kalitede çekimler yapıyor ama 
bilgisayara atıldığında çok 
yüksek bir kalite beklemeyin. 
Turkcell cihazla birlikte üç 
aylık Turkcell TV ile Fizy 
müzik paketi veriyor ayrıca 1 

GB da Internet hediye ediyor. 
36 aylık ücretsiz 

BIP paketi 
ile 50 GB’lik 
ücretsiz akıllı 
depolama 
özelliği ise 
dikkate 
değer. 

Vodafone mayıs ayında “7” adını 
verdiği seri altında üç yeni akıllı 
telefon ve bir tablet tanıtmıştı. Bu 
seriden “Smart Style 7” daha çok 
giriş segmentini hedefleyen bir 
model. Teknik özellik 
olarak Turkcell’in 
T70 ile benzerlik 
gösteriyor ama 
fiyatı daha pahalı.   
“Smart Ultra 7” ise 
8 çekirdekli olarak 
hız gerektiren oyun ve 
bazı iş uygulamaları için 
tasarlanmış ve fiyatı 899 lira. 
Serinin en dikkat çeken modeli 
ise “Smart Pro 7”. Telefonun 
ön ve arka yüzeyi darbelere ve 
çizilmeye karşı korumalı Corning 
Gorilla Glass 3.0 ile kaplanmış. 

Kamerası ise 16 MP. Biometrik 
parmak izi okuyucusu ise artı bir 
güvenlik özelliği olarak eklenmiş. 
1.699 lira etiketle satılıyor ki bu 
cihazın bize göre dezavantajı.
Zira bu fiyata piyasada bilinen 

markaların cihazlarından 
bulmak mümkün...  

Avea’nın Türk Telekom’a 
dönüşmesinin ardından operatör 
markalı iki telefon sunuldu. 
Bunlardan 
ilki K8. 599 
lira fiyatıyla 
piyasadaki en 
ucuz operatör 
markalı 
cihaz. T70 ile 
Smart Style 
7 ile benzer 
özelliklere 
sahip. 
Honor 7 modeli 
ise kuşkusuz şu 
anda piyasadaki 

en gelişmiş özelliklere sahip 
operatör markalı telefon. 8 
çekirdekli işlemci, 20 MP kamera, 

3100 mAH pili 
dikkat çekiyor. 
Türk Telekom 
bu güçlü cihazı 
1.299 lira etiketle 
sunuyor ki bu 
satın almak için 
iyi bir neden. 
Ayrıca operatör 
50 liralık 
Google Play 
harcamasını da 
hediye olarak 
sunuyor.

sonra Avea (Türk Telekom) 
ve Vodafone izledi. O zaman 
yazımızın başlığındaki soruyu 
tekrarlayalım: Operatör markalı 
akıllı telefon alınır mı? 

BEKLENTİLERİNİZİ 
DÜŞÜRÜN
Öncelikle belirtelim ki her 

üç operatörün de cihazları 
daha çok giriş seviyesine hitap 
ediyor. Sundukları ve ‘fark 
yaratan’ diye tanımladıkları 
çoğu özellik aslında giriş 
seviyesinin kapsamını bir 
miktar genişletmekten 
ibaret. Dolayısıyla buna 
kanmayın! Onun dışındaki 
özellikleri ise piyasadaki akıllı 
telefonlarla aynı. Zaten Çin’de 
üretildiklerini unutmayın! 
Yani bir Huawei ya da General 
Mobile marka akıllı telefondan 
bir farkı yok. Tabii operatör 
markalı akıllı cihazların fason 
üretim olduğunu aklınızdan 
çıkarmayın. Bu nedenle 
işletim sistemleri ve teknik 
donanımları kağıt üzerinde 
‘standart’ görünse de kalite 
olarak pek parlak değiller. 
Özellikle bazı modelleri teknik 
açıdan aldığınızdan birkaç 
ay içinde hatalar vermeye 
başlayabiliyor. Şikayet.com’a 
baktığınızda bunu daha iyi 
görebilirsiniz. Buradan marka 
ismi vermeyelim ama bazı 
modelleri ödemeniz bitmeden 
çöpe atmanız içten bile değil. 
Ancak son iki seride işletim 
sistemiyle ilgili ekran donması, 
sistem kilitlenmesi, hafıza 
kartı tanımama gibi sorunları 
bir nebze aşmış durumdalar. 
Yani bu işi öğrenmeye ve daha 
kaliteli cihazlar sunmaya 
başladıklarını söyleyebiliriz. 

Son olarak operatörlerin 
piyasaya sunduğu akıllı 
telefonların son modelleriyle 
ilgili kısa bilgiler verelim. Eğer 
akıllı telefonlara geçiş yapmak 
istiyorsanız, temel seviyede bir 
cihaza ihtiyacınız varsa ya da 
çocuğunuza, ailedeki bir yaşlıya 
almak istiyorsanız operatör 
markaları cihazlar sorununuzu 
çözecektir. Ama nihayetinde 
ucuz etin yahnisi kuralını 
unutmayın!
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OTOMOBİL / Honda HR-V

ESKİ KURT
90’lı yılların sonunda tanıştığımız Honda HR-V, dönemin ilk 
crossover’ı olarak büyük ilgi görmüştü. Satışının durdurulduğu 
2006’ya kadar Türkiye’de 4 bin 500 adet satan araç şimdi daha 
büyük bir ihtişamla geri dönüyor. 

Geri Döndü

Y
eni Honda HR-V tasarımıyla 
dikkat çekici bir otomobil olmuş. 
Honda’nın tasarım ekibi, yeni 
Honda HR-V’yi geliştirirken 
amaçlarının bir coupe’nin şık 
ve akıcı çizgilerini bir SUV’nin 
kullanışlı ve güçlü karakteriyle 
harmanlamak olduğunu açıklıyor. 
Bunun için aracın tavanı arkaya 
doğru alçalırken arka kapıların 
açma kolları C sütununa 
konumlandırılmış. Aracın ön 
tasarımıysa crossover’ın genel 
güçlü karakterine uygun 
şekillendirilmiş. Kapalı tek 
parça duran radyatör ızgarası 
köşelerde çekik farlarla 
desteklenmiş. Derin oyuklu 
gövde panelleri ve kaslı tampon 
tasarımları güçlü görünümü 
destekleyen diğer detaylar... 

İç mekan ise tanıdık Honda 
çizgisinde. Eco-Assist özelliğiyle 
desteklenen üç parça gösterge 
panelindeki aydınlatma 
halkalarının rengi, sürücünün 
ekonomik sürüş karakterine 
bağlı olarak beyazdan yeşile 
dönüyor. Böylece sürücü 

ekonomik sürüşe yönlendirilmiş 
oluyor. Tasarımcılar kabin için 
konforu optimize etmek üzere 
havalandırma ızgaralarını geniş 
bir alana etki edecek şekilde 
konumlandırmış. Asimetrik 
tasarımlı iç mekandaki en dikkat 
çekici nokta ön yolcu tarafında 
boylu boyunca uzanan geniş 
havalandırma ızgarası. 

Yeni HR-V’de iç mekanı geniş 
kılabilmek için yakıt deposu çok 
farklı bir şekilde yerleştirilmiş. 
Alan verimliliğini artıran bu 
yenilikçi çözümde, yassı yakıt 
deposu ön koltukların altında 
yer alıyor. 60-40 oranında 
iki parça halinde katlanan 
arka koltuklar farklı kullanım 
imkanları ve bununla birlikte 
son derece fonksiyonel bir iç 
mekan sunuyor. Koltuklarla 
üç farklı kullanım düzeni 
oluşturulabiliyor.  

Yeni HR-V oldukça akıllı bir 
otomobil. Bunu sağlayan ise orta 
ve üst ekipman seviyelerinde 
standart olarak sunulan Honda 
Connect. Uygulama tabanlı bir 
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yapıya sahip Honda Connect 
dokunmatik ekranla kontrol 
ediliyor.  Uygulama Web erişimi, 
gerçek zamanlı trafik bilgisi, 
hava durumu, sosyal medya ve 
İnternet müzik istasyonlarına 
erişim imkanı sunuyor. 

Honda HR-V’de iki motor 
seçeneği sunuluyor. Bunlardan 
ilki yeni geliştirilen 1.5 litrelik 
i-VTEC benzinli motor. 
Atmosferik ünite 130 PS güç 
çıkışına sahip. Diğer seçenek 
ise 1.6 litrelik i-DTEC dizel 
motor. Bu motorsa 120 PS 
gücünde. Hem benzinli hem 
de dizel motor standart olarak 
altı vitesli manuel şanzımanla 
donatılmış. Manuel şanzıman 
dışında 1.5 litre i-VTEC benzinli 
motorla birlikte Honda Jazz’da 
da kullanılan CVT şanzıman 
opsiyon olarak sunuluyor. Dizel 
motorla otomatik şanzıman 
kombinasyonunu isteyenlerinse 
2017’nin sonunu beklemesi 
gerekecek. Aracın anahtar 
teslim satış fiyatı ise 89.900 
liradan başlıyor.

60-40 oranında iki parça halinde katlanan arka koltuklar farklı kullanım imkanları ve 
bununla birlikte son derece fonksiyonel bir iç mekan sunuyor. Standart oturma düzeni 

dışında koltuklar üç farklı kullanım düzeni oluşturmak mümkün.

Honda HR-V’de iki motor seçeneği sunuluyor. Bunlardan ilki yeni geliştirilen 1.5 
litrelik i-VTEC benzinli motor. Atmosferik ünite 130 PS güç çıkışına sahip. Diğer 

seçenek ise 1.6 litrelik i-DTEC dizel motor. Bu motorsa 120 PS gücünde.

Kapalı tek parça duran radyatör ızgarası köşelerde çekik farlarla 
desteklenmiş. Derin oyuklu gövde panelleri ve kaslı tampon 

tasarımları güçlü görünümü destekleyen diğer detaylar... 
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K
Özgürlüktür
Koşmak

oşu maceramın hedefi, bir spor olarak koşmak 
maksadıyla başlamamıştı. Amacım yalnızca 
iş sonrasında stresten, yoğunluktan ve iç 
huzursuzluklardan biraz uzaklaşıp kendimle 
kalabilmek için kısa yürüyüşler yapmaktı. 
İlk denemelerimde yürüyüşün ruhuma ne 
kadar iyi geldiğini, tüm negatif düşüncelerden 
arındığımı fark ettim. Hiçbir iddiam yoktu 
yürüyüşümün mesafesi veya bitiş süresi 
konusunda. Yalnızca yürüyordum. Bir süre 
sonra yürüdüğüm 8-9 km’lerin artık yetersiz 
kaldığını hissettim. Ruhum bu dinginlikte daha 
fazla zaman geçirmek istiyordu, vücudumsa 
tempoyu biraz daha artırmamı… Böylece 
yürüyüşlerimi hızlandırdım. Bazen hızlı yürüyüp 
bazen daha enerjik olduğumda kısa koşular 
yapmaya başladım. Bu şekilde devam eden 
birkaç haftanın sonunda ben de çok şaşkındım 
çünkü artık koşabiliyordum. Nefes nefese 
kalacağımı, gücümün yetmeyeceğini düşündüm 
o imkansız koşular şimdi mümkündü. Üstelik 
artık her koşu bitiminde vücudumun salgıladığı 
endorfin hormonuyla çok daha enerjik, çok daha 
mutluydum. Koşu benim için bir terapi haline 
gelmişti. Haftada üç-dört kez koşmazsam, çok 
büyük bir eksiklik hissediyordum hayatımda, 
bedenimde ve ruhumda…

Tesadüfen başlayan koşu maceramı, koşuyu 
profesyonel olarak yapan arkadaşlarımın 
yönlendirmeleriyle bir sonraki aşamaya 
taşımaya karar verdim. Bu kadar antrenmanın 
küçük bir ödülü olmalıydı. Bu amaçla koşu yarış 
takvimlerini takip etmeye başladım ve New 
Balance Büyükada ile koşu yarışları dünyasına 
adım attım. 11,3 km’lik bu parkurdaki ilk yarışımda 
yardımsever insanların destekleriyle hiç 
aşamayacağımı düşündüğüm uzun yokuşları 
koşmayı başardım. Koşu çok güzel bir dünyaydı. 
Bir dolu insanla dostluklar kurabildiğiniz, çok 
naif paylaşımlarda bulunduğunuz, birbirinize 
destek olduğunuz, yeni hedefler için birbirinizi 
yüreklendirdiğiniz ve tüm bunların sonucunda 

da çok mutlu olduğunuz bir dünya… Bu dünyada 
ben de bir aile seçtim ve İstanbul’daki en büyük 
koşu grubu olan “RebelRunners”a katıldım. 

Türkiye’de katıldığım organizasyonlarından 
sonra hedefim bir basamak daha ileri gitti ve 
yurtdışında da bir koşuya katılmak istediğime 
karar verdim. Bu kez RebelRunners Ailesi’nin 
motivasyonuyla hedefim biraz daha büyüktü 
ve bu amaçla Nisan 2016’da Macaristan’da 
gerçekleştirilen Budapeşte Yarı Maratonu’na 
kaydoldum. Türkiye’den 15 kişilik bir ekip 
olarak Macaristan’a seyahat ettik ve Budapeşte 
sokaklarını 21 km’lik yarı maraton parkurunu 
koşarak keşfettik. Onlarca ülkeden yüzlerce 
sporcuyla birlikte koşmak, sizi motive etmek 
için yarış parkurunun kenarında coşkuyla ve 
hayranlıkla alkışlayan tüm insanlarla temas 
etmek, yarışın sonunda bitiş çizgisinden geçerken 
ülkemin ve kendi ismimin anons edildiğini 
duymak paha biçilmez bir deneyimdi. Bu 
heyecanla karar verdim; daha pek çok ülkede, pek 
çok farklı insanla yeni yarışlar deneyimlemeye 
devam etmeliyim.

Yaşadığım deneyimler, paylaştığım güzel 
anlar, kurduğum eşsiz dostluklar, hedeflerimi 
başardıkça daha iyisini başarma isteği... Tüm 
bunlar koşmaya devam ettikçe hayatınızı 
güzelleştiren, yaşantınıza yön veren, rutininize 
renk katan çok keyifli ve sağlıklı bir hobinin size 
bıraktığı izler… 

Tabii tüm bu yeni kazanımların en güzeli, 
koşuyu başka insanlara faydalı bir platforma 
evriltebilmek... Ülkemizde organize edilen 
yarışlarda Koruncuk, TOFD, Tohum Otizm Vakfı, 
TEMA, AÇEV, TEGV gibi vakıfların yararına 
koşarak bağış toplama ve ihtiyacı olan insanlara 
küçük de olsa katkıda bulunma şansınız  var.

Kimse koşu imkansız demesin. Herkes için 
mümkün. Yalnızca bir kez cesaret edin ve 
yürümeye başlayın. Ruhunuzda ve bedeninizdeki 
pozitif değişimi görecek ve koşudan 
vazgeçemeyeceksiniz. Kendinize inanın!

HOBİ / Spor

Şeyma ÇETİNKAYA
Baymak CEO Asistanı
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“Yurtdışında telefonumu rahatça 
kullanıyorum, ay sonu sürpriz faturayla 

karşılaşmıyorum. İyi ki Vodafone’a geçmişiz.”

Ali Sungurlu
Zuhal Müzik Genel Müdürü

Zuhal Müzik, “iyi ki
Vodafone’a geçmişiz” diyor
Zuhal Müzik, yurtdışında Red Business’la Türkiye’deymiş gibi 
rahat rahat konuştu, internete girdi.  
Siz de Vodafone’a gelin, işinizi yarına hazırlayın.

Vodafone

IYIKI yazın, 4946’ya gönderin, gelelim.

Yurtdışında kullanım, Her Şey Dahil Pasaport ile 51 ülkede, günde ek 12,90 TL’dir.
Kurumsal abonelere sunulan Red Business Tarifelerinin aktif aboneleri; internet, SMS ve her yöne dakikalarını, geçerli ülkelerde, Türkiye ve bulundukları ülke yönünde, KDV ve ÖİV dahil 
günlük tarifelerine ek 12,90 TL’ye kullanabilirler. Hesaplamalar Türkiye saatine göre 24:00’e kadar olan abone kullanımlarına göre yapılır. Vodafone’un, kampanya ve tarife özelliklerinde 
ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. 4946’ya gönderilen SMS’ler tüm operatörler için 
ücretsizdir. Detaylar ve geçerli ülkeler için: vodafone.com.tr/redbusiness 

İşOrtağım
#iyiki
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