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BAYİLERİMİZ
Acar Teknik 
Bora Isı Merkezi

GAYRİMENKUL
Kuzu Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Özen Kuzu

İÇİNİ AÇTIK
Yeni Nesil Isı 
Pompaları

BÜYÜK TUTKU
NEDIM SABAN
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B
aharın güzelliklerini ve umudunu 
yaşayıp yaza “merhaba” demeye 
hazırlandığımız bugünlerde, 
Baymaklife’ın dopdolu olan yeni 
sayısıyla karşınızdayız. Referandum 
sürecinin de geri kalmasıyla 
birlikte ülke gündeminin yeniden 

yavaş yavaş ekonomiye odaklanması, tüm iş alemini 
olduğu gibi bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. 
Özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelere 
rağmen Türkiye ekonomisine her daim güvenen ve 
yatırım yapmaya devam eden Baymak, bayilerini, 
servislerini ve tüm paydaşlarını desteklemeyi 
her zaman sürdürdü. Şirket olarak önümüzdeki 
dönemde de 2023 hedefleri doğrultusunda bu 
politikamızdan taviz vermeden yatırım yapmaya 
devam edeceğiz.

Baymak’ın, hep daha iyiye olan inancı ve 
her koşulda bu doğrultuda çalışmalarına hız 
kesmeden devam etmesinin ülkemizin tarafsız 
kurumları tarafından ödüllere layık görülmesi ne 
kadar doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. 
Evet, hız kesmeden çalışmalarına devam eden ve 
müşterilerine her zaman daha iyisini sunmak için 
çalışan Baymak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
ödüle doymuyor. 

Geçen sayımızda A.C.E ödülü olarak alarak 
“Müşteri Memnuniyetinde En iyi Marka” algımızı 
taçlandırdığımızdan bahsetmiştim. Şimdi de yine 
alanında en saygın kurumlardan biri olan Kariyer.
net’in 16’ncısını düzenlediği ‘’ İnsana Saygı Ödülleri’’ 
kategorisinde iki yıldır üste üste başarımızı 
tescilledik. İnsana Saygı’nın Baymak’ın yenilenen 
yüzünde en önemli ilkelerinden biri olduğunu 
her platformda dile getiriyorum. Bu ödülle de, 
en önemli ilkelerimizden birine ne kadar sahip 
çıktığımız tescillendi. 

Bu ödüllere layık görülmemizin arka planında 
ise hiç durmadan çalışmak ve kendimizi, 
paydaşlarımızı sürekli olarak eğitmek ve 
geliştirmek yatıyor. Bunun önemini vurgulamak 
için “Eğitim Seferberliği” ilan ederek ülkemizin 
dört bir yanında verdiğimiz eğitimlerin detaylarını 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Diğer taraftan 
düzenlediğimiz tesisatçı ve münhasır bayi 
toplantılarımızda sahanın sesini dinliyoruz. Van, 

Erzurum, İstanbul ve Adana’da yaptığımız tesisatçı 
buluşmalarında karşılıklı diyaloğa dayanan 
interaktif bir iletişim diliyle tüketicinin ne istediğini 
çok daha net görüyoruz. 

Bu çalışmalarımızın karşılığını 2017’nin ilk üç 
aylık dönemini kapsayan satış rakamlarıyla aldık. 
Şöyle ki; bu yılın ilk üç ayında satışlarımız geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Aynı 
dönemde ‘adet bazında’ yoğuşmalı kombide yüzde 
30, klimada yüzde 40 ve şofbende yüzde 18’lik 
büyüme yakaladık. Bunun yanısıra Baymak artık 
ısı pompasında da büyük bir oyuncu. Bu üründe de 
ilk çeyrekte adet bazında yüzde 15 büyüdük. Bütün 
bu satış rakamlarıyla Baymak, geçen yılın tümünde 
olduğu gibi bu yılın birinci çeyreğinde de BDR 
Thermea’nın İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, 
Hollanda ve ABD’deki şirketleri arasında “en fazla 
büyüyen” oldu. 

Yılın ilk üç ayında bir yandan satışlarımızı 
artırırken bir yandan da Baymak Ailesi’ne 
yeni üyeler katmaya devam ettik. İlk üç ayda 
İstanbul’dan Bitlis’e, Van’dan Mersin’e bu 
kriterlerimize uyan,  hem dağıtıcı hem Orange 
Store hem de taahhütçü olmak üzere 30 yeni 
münhasır bayi aramıza katıldı. 

Öte yandan 5 milyon lira yatırımla yeni 
bilişim teknolojisi altyapımızı tamamladık. 2013 
sonrasında başlattığımız değişim sürecinin 
en önemli halkalarından olan bu projenin 
tamamlanmasıyla Baymak, çok daha hızlı ve 
verimli bir şirket olacak.

Bu sayımızda yine çok keyifle okuyacağınız 
düşündüğüm bayi ve servis röportajlarımız sizleri 
bekliyor. Çanakkale’nin esintisi ve Bursa’nın 
yeşiliyle dopdolu iki ayrı bayi röportajımızı 
okuyacaksınız. Bunu yanı sıra Baymak’ın kusursuz 
servis anlayışına bir örnek olarak İklim Teknik 
röportajımız sizleri bekliyor.

Son olarak Türkiye’nin en gözde sektörü 
haline gelen ve herkesin yakından takip ettiği 
gayrimenkul sektörü ile ilgili en taze gelişmeleri, 
sektörün dev oyuncularından Kuzu Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi sayın Özen Kuzu bizlerle paylaşıyor.

Sözlerimi bitirirken hepinize aydınlık, ışıl 
ışıl, sıcacık günler diliyorum ve Ramazan ayının 
ülkemize huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. 

ENDER ÇOLAK

Hiç Durmadan
Baymak CEO
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Rakamların Dili  
Baymak artık sadece iç pazara 
hitap eden lokal bir iklimlendirme 
şirketinden küresel bir oyuncuya 
dönüşüyor.
 
Ödüller Geçidi 
Bir ödülü iki kez üst üste almak,  işinizi 
ne kadar iyi yaptığınızın bir tesadüf 
olmadığının tescillenmesidir. Geçen ay 
bunu iki kez tekrarladık.  
 
Şovumuzu Yaptık
Dünyanın en önemli iklimlendirme 
fuarı ISH 2017’de şovumuz vardı.  
 
Kod Adı: Turkuaz   
Baymak bünyesinde dev bir ekiple bir yılı 
aşkın bir süredir yürütülen ve Baymak’ın 
bayileri, servisleri, tüm iş ortaklarıyla 
ilişkisini yeniden düzenleyen “Turkuaz” 
isimli proje tamamlandı.

Ailemiz Büyüyor   
Türkiye’de değmediğimiz hane 
kalmayacak. 2017’nin ilk çeyrekte 
30 yeni bayi ailemize katıldı.

E.sybox’ın Mabedinde    
6-8 Nisan tarihleri arasında, İtalya’daki 
DAB merkezini ve fabrikalarına içeren 
‘teknik’ bir gezi düzenlendik. 

Sahanın Sesi   
“Baymak iş ortaklarının ve sahanın 
sesini dinliyor ve onların yanında yer 
alıyor”. Son üç senede bu cümleyi 
Baymaklife sayfalarında onlarca 
kez okudunuz ama Baymak ısrarla 
örnekleri çoğaltıyor. 

Eğitim Seferberliği   
Baymak markasını ve ürünlerini 
pazarda daha fazla kitleye, daha 
detaylı anlatma hedefiyle başlattığı 
seferberliğe tüm hızıyla devam ediyor.
 

Otellerde Yine Biz   
Baymak konuttan turizm tesislerine 
ve okullara kadar önemli projelerin 
ısıtma sistemlerinde tercihi olmaya 
devam ediyor. 
 

Sınırları Aşmak   
Güney Marmara bölgesine hizmet 
veren 18 milyon liralık bir şirkete 
dönüşen Acar Teknik, artık hedefleri 
büyük tutuyor. 
 

Lüksün Sembolü
Kuzu Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi 
Özen Kuzu, inşaat sektörü için 2017’nin 
son iki seneden çok daha iyi geçeceğini 
düşünüyor.

Pahalı 
Enerjiye Karşı   
Yeni nesil hava kaynaklı 
ısı pompaları yüzde 75’e 
varan oranda enerji tasarrufu 
sağlıyor. 
 
Kalpten İnanmak  
Çanakkale bölgesine hizmet veren 
10 yıllık Baymak bayisi Bora Isı 
Merkezi’nin, bu sürede ulaştığı 12 
bin müşterinin sırrı odaklanma ve 
sattığı ürüne kalpten inanmak… 

Destanların Kenti  
Çanakkale her canlının görmesi 
gereken başka türlü bir diyar… 

Bu İş Böyle Yapılır  
Baymak yetkili servisi İklim Teknik, 
satış sonrasında nasıl hizmet 
verilmesi gerektiğinin gerçek bir rol 
modeli…

Özel Bir Parça  
Samsung’un merakla beklenen 
yeni Galaxy modelleri S8 ve S8 Plus 
fiyakalı’ etiketlerle satışa sunuldu.

Sağlık Köşesi  
Karaciğer Yağlanması.
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Nisan 2017

06.

08.

10.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

24.

32.

58.

44.

36.

Yenilsen de Yensen de
Türkiye’de futbolu çok seviyoruz ama 

stada gidip izleyecek kadar değil.

28.

54.

50.

48.
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Nedim Saban neredeyse 40 yıldır 
sahnelerde. Saban mütevazılığı, 

duruşu ve işine olan aşkıyla 
herhangi bir işi yaparken 

bilgi, tutku, derinlik, gerçek 
inanç, sevgi ve küçük 

inceliklerin önemini 
ve gerekliliğini fark 

etmemizi sağlıyor. 

Malumunuz bahar geldi. Doğaya 
kaçmak için en iyi zaman… Dünyanın 
kuştan sonraki uyanışına, bol oksijen, 
protein ağırlıklı güzel yemekler 
eşliğinde tanıklık etmenin de…

Toyota ilk kez crossover segmentine giriyor. 
Sakarya’daki fabrikasında üretilen C-HR, 
markanın yeni geliştirdiği “Tnga” platformu 
üzerinden yükseliyor. 

20. Büyük Tutku

Doğaya Kaçış

Türkiye’nin Son Gururu

Yenilsen de Yensen de
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Geçen sene itibarıyla BDR Thermea 
Genel Merkezi, Baymak’ı, grubun 
ana tedarikçisi seçti ve “ürünlerinin 
tamamını grubun herhangi bir 
firması veya müşterisi tarafından 
alınabilir” statüsüne yükseltti. 
Avrupa’nın üçüncü büyük 
iklimlendirme şirketinin bu güven 
beratı, BDR Thermea’nın faaliyet 
gösterdiği 70 ülke için geçerli 
olmanın ötesinde, tüm dünya 
pazarlarında Baymak’ın kalitesinin 
tescili anlamına geliyor. Dolayısıyla 
halihazırda 82 ülkeye 13,5 milyon 
euro’luk mal satan Baymak’ın 
ihracat yolu sonuna kadar 
açıldı. Aslında Baymak, BDR 
Thermea Group’un bünyesine 
katıldığında ihracat cirosu 
Almanya, İtalya, İngiltere ve 
Hollanda hatta İspanya’nın 
gerisindeydi. Şimdi Hollanda ve 
İtalya ile ciro bazında yarışıyor. 
Ve geçen seneki rakamlarla 
BDR Thermea Group içinde 
en fazla büyüyen firmaydı. 
2017 ise bu büyümenin 
katlanacağı bir yıl olmaya 
aday. Öyle de başladı ve 
ihracata konu tüm ürün 
gruplarında ciddi hacim 
artışları bekleniyor. 
Böylece ihracat cirosunun 
yüzde 25 artması 
öngörülüyor. Özetle 
Baymak artık sadece iç 
pazara hitap eden lokal bir 
iklimlendirme şirketinden 
küresel bir oyuncuya 
dönüşüyor.

Dünyanın Yarısı - 82 ülke

Dünyayı Serinletiyoruz

77 bin 400 Kişi

82
ülkeye ihracat yapıyor.

Dünya üzerinde resmi olarak tanınan 194 ülke (biri Vatikan) 
olmasına rağmen belirli kurallar çerçevesinde birbiriyle ticaret 
yapan Dünya Ticaret Örgütü’ne kayıtlı 153 ülke bulunuyor. 
Baymak işte bu ticaret ağı içindeki ülkelerin yarısından 
fazlasıyla çalışıyor ve

Baymak’ın ürün gamında giderek önemli bir konuma gelen 
klima, ihracat portföyünde de hızla rol kapmaya başladı. İlk kez 
bu sene bin 200 klima ihracatı gerçekleştirdik. 

Eğer 2016 yılı içinde ihraç ettiğimiz boylerleri 
su ile doldursaydık tam 20,6 milyon litre suya 
ihtiyacımız olurdu. Bu da İstanbul’daki su 
kullanım verilerine göre 77 bin 400 kişinin 
günlük su tüketimine yeterdi. 
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Dünya Turu - 42 bin km

Hedef İlk 100

Kıtalar Fatihi - 5 Kıta

Kombilerin Harmonisi

Dünyanın Güneşi - 14 bin 800

13.726 km
Güney Amerika gittiğimiz en uzak diyarlar… 

Baymak’ın ihracat yaptığı 82 ülke arasında kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde 
en uzaktaki ülkeler, İsveç, Şili, Kuzey Kore ve yeni Zelanda… Eğer aynı anda bu 

dört ülkeye İstanbul’dan bir kargo çıkarsaydık, katedeceği toplam mesafeyle (42 
bin km) dünyanın çevresinde bir tur atabilirdik.   

Baymak, 2016’daki 13,5 milyon euro’luk ihracat cirosuyla Türkiye’nin 
bu alandaki en büyük 300 şirketi arasında yer alıyor. 2017’deki 16,8 

milyon euro’luk hedef gerçekleşirse sıralama Baymak ilk 200’ün içine 
girecek. Hedefimiz ise 2020 olmadan ilk 100…  

Baymak ürünleri dünya üzerindeki beş kıtada kullanılıyor. 
Türkiye’den 12 bin 455 km uzaklıktaki Avustralya ile 

Geçen sene denize indirilen dünyanın en büyük gemisi “Harmony of the 
Seas” tam 6 bin yolcu kapasitesine sahip. Eğer Baymak’ın geçen sene 
ihracat ettiği 15 bin kombiyi yan yana dizerek bu gemiye sığdırmaya 

kalksaydık, en az iki “Harmony of the Seas” daha gerekecekti. 

Yenilenebilir enerji alanındaki iddiamızın en somut ürünü olan güneş kolektörlerinde, 
kalitemizi dünyaya taşıyoruz. Baymak geçen sene 14 bin 800 adet güneş kolektörü 

ihraç etti. 2017 hedefimiz ise bu rakamı 15 bin 600 adede çıkartacağız. Diğer taraftan 
geçen senelerde çok düşük adetlerde ihraç edilen güneş kolektörü paket sisteminde ise 

2017’de 2 bin adet hedefleniyor.
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BİR ÖDÜLÜ İKİ KEZ ÜST ÜSTE ALMAK,  İŞİNİZİ NE KADAR İYİ 
YAPTIĞINIZIN BİR TESADÜF OLMADIĞININ TESCİLLENMESİDİR. 

BAYMAK GEÇEN AY BUNU İKİ KEZ TEKRARLADI.

Ödüller Geçidi 
Bİ

ZD
EN

 H
A

BE
RL

ER Ödül

M
üşteri 
memnuniyeti, 
bugünün iş 
dünyasının 
sihirli 
kavram-
larından. 

Bir şirketin başarısı hala 
finansallarıyla ölçülüyor olsa da, 
bugün piyasa değeri, hisse değeri, 
saygınlığı ve sürdürülebilirliği 
müşterisine sunduğu hizmetin 
kalitesiyle hesaplanıyor. 
Dolayısıyla ne kadar iyi ürün 
yaparsanız yapın, müşterinize 
sunduğunuz hizmet iyi değilse 
işinizi geleceğe taşımak, kalıcı 
müşteriler edinmek pek kolay 
değil. Bu özellikle önemli zira 
birçok sektörde yeni müşteri 
kazanmanın maliyeti o kadar 
yüksek ki, birçok firmanın buna 
katlanabilmesi pek kolay değil.   

Baymak bu bilinçle geçen dört 
yılda üretimden yönetime her 
noktaya uzanan bir yenileme ve 
yatırım sürecine girdi. Bu sürecin 
en büyük göstergelerinden biri 
satış sonrası hizmetlerde yaşandı. 
Baymak, hizmet anlayışını 
müşteri odaklı olacak şekilde 
yeniledi. Ve bu çabanın ilk 
meyvesini de, hatırlayacaksanız 
geçen yıl Türkiye’de müşteri 
memnuniyetini ölçen tek 
araştırma olan “A.C.E Awards”taki 
birincilikle aldı. sikayetvar.
com’da yer alan gerçek 
şikayetleri baz alan A.C.E 
Awards, 17 sektörde müşteri 
deneyimini en iyi yöneten 
ulusal ve uluslararası markaları 
ölçen bir araştırma. Araştırma 
markaların gerçekleştirdiği 
şikayet yönetimini temel alınıyor. 
sikayetvar.com, şikayetçi 
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kinci ödülümüzse 
yine geçen 
yılki başarının 
bir tekrarıydı. 
Bu açıdan da 
“doğru yolda” 
olduğumuzun 

bir kanıtı. Kariyer.
net tarafından bu yıl 
16’ncısı düzenlenen 
“İnsana Saygı 
Ödülleri”nde Baymak, 
“çalışanlarına ve hatta 
iş başvurusunda 
bulunan adaylarına 
verdiği önemle” 
üst üste ikinci 
kez ödüle 
layık görüldü. 
Baymak, bu 
ödülü en çok 
başvuru alan 
ve en çok 
istihdam 
yaratan 
firmaların 

değerlendirildiği bir 
sürecin sonunda elde 
etti. Bir yıl içinde 
20 binin üzerinde 
başvuru alan ve 
yüzde 99’undan 
fazlasını 21 gün içinde, 
adıyla özel olarak 
yanıt yazılmasını 
sağlayan Baymak 
İnsan Kaynakları 
Birimi bu büyük 
başarının mimarı. 
Doğru pozisyona, 
doğru adayın 
yerleştirilmesine 
önem veren İnsan 

Kaynakları Birimi, 
süreçleri titizlikle 
takip ederek 
kişilere özel bilgi 
dönüşleriyle 
ideal süreçlerde 
gösterdiği 
çalışmayla ödülü 
almaya hak 
kazandı. 

Bİ
ZD

EN
 H

A
BE

RL
ERÖdül

müşterilere yönelik yılda 400 
bin anket gerçekleştiriyor ve 
bu anketler “Müşteri Deneyimi 
Endeksi”ni oluşturuyor. 
Ardından markalar “Müşteri 
Deneyim Endeksi” baz 
alınarak 200 puan üzerinden 
hesaplanıyor. İlk 100 puanda 
şikayet yönetimi ölçümleniyor. 
Bu parametreyi İrtibat Hızı 
(yüzde 10), Şikayet Süreci 
(yüzde 25), Çözüm Hızı (yüzde 
15), Sonuçtan Memnuniyet 
(yüzde 10) ve Teşekkür Oranı 
(yüzde 40) oluşturuyor. İkinci 
parametrede ise şikayeti 
yönettikten sonra müşteri 
algısının ne kadar değiştiği 
ölçümleniyor. Burada 
Memnuniyet (yüzde 30), 
Bağlılık (yüzde 40) ve Tavsiye 
Etme (yüzde 30) kriterleri 
değerlendirmeye alınıyor.

İşte Baymak geçen yıl 
olduğu gibi bu sene de bu 
prestijli araştırmada ısı 
sistemleri kategorisinde ilk 
sırada yer aldı. Baymak, bu alt 
başlıklar içinde irtibat hızı, 
şikayeti çözüm hızı, sonuçtan 
memnuniyet ve teşekkür 
oranlarında en yüksek puanları 
elde etti. Baymak CEO’su 
Ender Çolak, ödül vesilesiyle 
yaptığı açıklamada, 2016’da 
bağımsız araştırma kurumu 
GfK tarafından yapılan 
katılan tüketicilerin “kombi 
denince aklınıza hangi marka 
geliyor” sorusuna yardımsız 
olarak “Baymak” cevabını 
verdiğini hatırlatarak, “A.C.E 
Awards da, son dönemde tüm 
Baymak ailesinin katkılarıyla 
değerlenen markamızın önemli 
bir başarı göstergesi oldu” diye 
konuştu.
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DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİMLENDİRME FUARI ISH 2017’DE 
BAYMAK ŞOVU VARDI. 250 BİN ZİYARETÇİNİN KATILDIĞI 

FUARDA, AVRUPALI ZİYARETÇİLER TARAFINDAN BAYMAK 
YOĞUŞMALI KOMBİLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ.

T
ürkiye’nin ‘partner 
ülke’ olarak seçildiği, 
iklimlendirme 
sektörünün en önemli 
fuarı olan ISH, mart 
ayında Frankfurt’ta 
yapıldı. İki yılda 

bir düzenlenen ve iklimlendirme 
sektöründe dünyanın en prestijli, 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı en yüksek 
fuarı olan ISH 2017, tüm firmaların yeni 
ürünlerini ilk kez görücüye çıkardığı 
bir podyum bir anlamda. Bu sahneye 
2017’de 120’si Türk şirketi olmak üzere 
2 bin 500 katılımcı stant açarak çıktı 
ve tam 250 bin kişi de ziyaret etti. İşte 
bu dev organizasyona Baymak da, 
ayrı bir stantla ilk kez katıldı. Baymak, 
şık stant tasarımı ve sergilenen ürün 
gruplarının çeşitliliğiyle ziyaretçilerden 
büyük övgü aldı. Fuarda özellikle 
Avrupalı ziyaretçiler tarafından 
Baymak yoğuşmalı kombilere yoğun 
ilgi gösterildi. ISH 2017’nin sloganı, 
dünyanın lider ticari fuarının odak 
noktasını ve ana fikrini net bir şekilde 

özetleyecek şekilde “Water, Energy, 
Life” (Su, Enerji ve Hayat) seçilmişti. 
Baymak da bu slogana uyumlu ürün 
gruplarını sergiledi. Isıtma alanında 
enerji verimi yüksek, ErP uyumlu yeni 
kombi modelleri, yüksek verime sahip 
solar kolektörler, enerji etiketli boylerler 
Baymak standında görücüye çıktı. 

Diğer taraftan Baymak ISH 
2017’de yurtdışı kaynaklı birçok 
yeni iş bağlantısı kurdu. Fuara 
gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 
40’ı Almanya dışından geldi. Zaten 
Baymak’ın da ISH 2017’den beklentisi, 
potansiyel müşterilerle tanışmak, 
iş fırsatları yaratacak toplantılar 
düzenlemek ve bunun yanında 
Ar&Ge çalışmaları neticesinde yeni 
ürünleri inceleme ve iklimlendirmenin 
geleceğini yakından gözlemleyip şirket 
stratejilerini ona göre belirlemekti. Bu 
açıdan Baymak özellikle Bulgaristan, 
Sırbistan, Ukrayna, Rusya, İngiltere, 
Avustralya gibi hem yakın hem de 
uzak destinasyonlu ülkelerden önemli 
irtibatlar kurdu.

Şovumuzu Yaptık
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BAYMAK’IN BAYİLERİ, SERVİSLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM İŞ 
ORTAKLARIYLA İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜZENLEYEN VE DEV BİR EKİPLE BİR YILI 

AŞKIN SÜREDİR YÜRÜTÜLEN “TURKUAZ” İSİMLİ PROJE TAMAMLANDI.

T
eknoloji dünyasında 
bazı şirketler 
vardır. Dünyanın 
neresinde olursanız 
olun, o teknoloji 
şirketinin ürününü 
iş yapabilmek 

için mecburen kullanmak 
zorundasınızdır. Bunun en bilinen 
örneği Microsoft’tur. Outlook, 
Word, Excel gibi programları en 
ufak bir işletme de dev şirketler 
de kullanmak zorundadır. Bazı 
teknoloji şirketlerinin ürünlerini 
kullanmak ise o kadar kolay değildir. 
Paranız olsa bile kullanamazsınız. 
Çünkü büyüklüğünüzün, operasyon 
yaygınlığınızın, iş süreçlerimizin 
belli bir olgunluğa ulaşması 
gerekir. Üstelik şirketinizin iş 

süreçlerine adapte edilmesi de 
zordur. Zira mevcut sisteminizi 
kökten değiştirir. Muhasebeyi, 
lojistiği, saha operasyonlarını 
bugün yaptığınızdan bambaşka 
türlü yapmanıza yol açar. Aylarca 
uğraşırsınız, inanın kolay değildir. 
Yeterli kararlılığı gösteremeyip 
uygulamayı başaramayan yüzlerce 
şirket vardır bugüne kadar. Ama 
diğer taraftan da eğer yaparsanız 
seviye atlarsınız. Ama gerçekten 
seviye atlarsınız. Çünkü dünyanın 
en büyük 500 şirketi ile aynı 
havuza girersiniz. Bu da çok 
büyük bir prestijidir. Ve tabii ki 
kurumsallaşmanızın da nişanıdır. İşte 
Baymak’ın kullanmaya hazırlandığı 
“SAP” böyle bir yazılım ve şirket (ikisi 
artık aynı isimle anılıyor).

Kod Adı: Turkuaz 
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ZORLU YOL
“Turkuaz” adı verilen 

Baymak SAP projesi, Nisan 
2016’da başlayıp bir senelik 
bir çalışmanın sonucunda 8 
Mayıs 2017’de tamamlandı. 
Bu projenin adaptasyonu için 
dev bir ekiple çalışıldı. Gerçek 
anlamıyla dev: Turkuaz, Baymak 
yönetim kadrosu ile çalışanlarının 
oluşturduğu ve “Baymak SAP 
Turkuaz Ekibi” olarak adlandırılan 
birim tarafından uygulamaya 
alındı. Bununla birlikte projede 
danışman firma olarak Detaysoft, 
proje yönetimi konusunda ise 
Ernst Young ile çalışıldı. Buna ek 
olarak BDR Therma Grubu’nun, 
Fransa’da yerleşik SAP danışman 
kadrosundan oluşan yurtdışı 
proje ekibi de katıldı. Yerli ve 
yabancı SAP danışmanlarından 
oluşan bu ekip, yazılımı Baymak 
iş süreçlerine değer sağlayacak 
şekilde tasarladı. 

SAP’ye geçiş aşamasında ise 
en büyük avantajlardan biri,  
Baymak ekibinin kurumsal kaynak 
planlama (ERP) sistemi kullanımı 
konusundaki bilgisi ve tecrübesi 
oldu. Bu sayede SAP sisteminin 
Baymak iş süreçlerine uygun 
olarak tasarlanması, kavramsal 
dokümanın hazırlanması, 
birim testler, uçtan uca ve son 
kullanıcı testlerini başarıyla 
gerçekleştirilebildi. Nihayetinde 
2017’nin mart ve nisan aylarında 
Turkuaz Ekibi, son kullanıcı 
eğitim ve kabul testlerini yoğun 
bir çalışmayla sonuçlandırdı. Son 
aşamaysa eğitimdi. Proje kapsam 
ve eğitim dokümanları ile test 
senaryoları üzerinden uygulamalı 
olarak verilen eğitim ve test 
çalışmalarıyla son kullanıcıların 
SAP sistem bilgisi istenilen 
seviyeye ulaştırıldı. 

NEDEN GEÇTİK?
Baymak yönetimi, SAP’ye geçme 

kararını 2016 yılı başında aldı. Amaç; 
iş süreçlerini geliştirmek, takip, 
analiz ve planlama faaliyetlerini 
etkin bir şekilde gerçekleştirmek, 
mali ve operasyonel iş süreçlerini 
entegre olarak yönetmekti. Bu 
sayede birbirleriyle entegre çalışan 
iş fonksiyonları, dijital dönüşümü 
destekleyen kurumsal yazılım 
teknolojisi, güçlü planlama ve 
tahmin yeteneği ile kurumsal bilgi 
güvenliği sağlanması konularında 
rekabetçi kazanımlar elde edilmesi 
hedeflendi. 

NELER OLACAK?
Turkuaz Projesi, Baymak’ın 

ana iş süreçlerini kapsıyor ve beş 
modülden oluşuyor: Malzeme 
yönetimi (MM), satış ve dağıtım (SD), 
üretim planlama ve kontrol (PP), 
finans ve muhasebe (FI) ve kontrol 
(CO). Peki bu büyük geçiş sonrası 
bizi neler bekliyor. Öncelikle mal 
kabul, üretim, satış ve dağıtım, 
muhasebe, finans ve kontrol 
işlemlerinin birbiriyle entegre 
çalışmasıyla öncelikle  
verimlilik inanılmaz bir düzeyde 
artacak. Tabii beraberinde 
müşterilere sunulan hizmet 
düzeyinde de kayda değer bir artış 
sağlanacak. Diğer taraftan planlama 
sürecinin üretim ve satış ile entegre 
çalıştırılması, tedarik ve üretimde 
etkinliğin sağlanmasına imkan 
verecek. 

HERŞEY BAYİLERİN ELİNİN ATINDA 
Yeni sistemin en büyük 

katmadeğerlerden birini de 
Baymak bayileri ve yetkili 
servisler görecek. Zira Turkuaz 
sayesinde artık Baymak ile 
aralarında eş zamanlı bilgi 
paylaşımına dayalı güçlü bir 
işbirliği kurulabilecek. SAP ile 
satış ve dağıtım süreçleri, artık 
bayi otomasyon sistemi (BBOS) 
ve servis otomasyon (SOS) 
ile entegre çalışacak. Böylece 
bayiler kampanya katılımlarını, 
kampanya hak edişlerini, 
sevkiyat ve stok takiplerini 
İnternet üzerinden takip 
edilebilecek. Ayrıca güncel cari 
hesap bilgilerine ulaşabilecek 
ve siparişlerinin sevk durumu 
hakkında 7/24 bilgi paylaşımında 
bulunulabilecek. 

Diğer taraftan tedarik de 
büyük ölçüde otomatik hale 
getirilecek. Şöyle ki; fabrika 
ve bayiler arasında tedariğin 
izlenmesi, üretim hatları ile 
merkez ve bölge depoları 
arasında mal giriş ve çıkışlarının 
sistemsel olarak yönetilmesi 
artık mümkün. Bayilerden 
gelen siparişler, kredi kontrol 
aşamasını geçtikten sonra 
sistemsel olarak anlaşmalı 
lojistik firmalara iletilecek; 
siparişten sevkiyata, sevkiyattan 
faturalandırmaya tüm iş adımları 
kısa sürede gerçekleştirilecek. 

FİNANSAL İŞLER KOLAYLAŞIYOR
Tabii SAP sistemi, sadece bayi 

ve servisleri değil, Baymak’ın 
tüm paydaşlarıyla olan ilişkisini 
de yeniden düzenliyor. Bu 
kapsamda; bankalarla fatura, 
DBS tahsilat ve limit bilgileri 
sistemi üzerinden alınıyor ve 
SAP sistemine işleniyor. E fatura, 
Elektronik Hesap Özeti (EHÖ) 
ve e-mutabakat çözümlerinin 
kullanımıyla Baymak muhasebe 
ve finans süreçlerinde etkinlik ve 
verimlilik sağlanıyor. Bu etkinlik 
kredi ve risk süreçlerinde daha hızlı 
bir şekilde sonuçlandırılmasına, 
ödemelerin sistemsel olarak 
gerçekleştirilmesine ve hesap 
mutabakatlarının kısa sürede 
sonuçlandırılmasına imkan veriyor. 

SAP’ye geçiş, Baymak açısından 
çok önemli mihenk taşlarından. 
Çünkü Baymak artık iş süreçlerinin 
dijital dönüşümüne olanak 
sağlayan güçlü bir kurumsal 
kaynak planlama sistemine sahip.

“BAYMAK SAP TURKUAZ 
EKİBİ” TARAFINDAN 

UYGULAMAYA ALINAN 
SAP PROJESINDE 

DANIŞMAN FIRMA 
DETAYSOFT, PROJE 

YÖNETICISI ISE ERNST 
YOUNG OLDU. AYRICA 

BDR THERMA GRUBU’NUN, 
FRANSA’DA YERLEŞİK SAP 
DANIŞMAN KADROSUNU 

DA EKİPTE YER ALDI.
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aymak son üç yıldır 
organizasyonun gelişimine 
büyük önem veriyor ve bu 
yolda özellikle bayilerinin 
yapılanmasına, süreçlerinin 
gelişimine, maddi sıkıntılarının 
giderilmesine büyük çaba sarf 

ediyor. Kısaca dinliyor. Diğer taraftan ürün 
yelpazesini 12 ay iş yapacak şekilde geliştiriyor; 
son teknolojiyi kullanarak sorunsuz, kaliteli 
hale getiriyor; müşteri memnuniyetini merkeze 
alarak servislerinden kendi satış sonrası 
hizmetlerine kadar herşeye bir çeki düzen 
veriyor. Tüm bunları üç sene içinde yaptığını 
da eklerseniz, böyle bir firma her zaman iş 
yapmaya değerdir. “Son dönemde önceden 
birlikte çalıştığımız ancak belli sebeplerle 
yollarımızın ayrıldığı veya mevut durumunda 
bizimle çalışmayı çok düşünmeyen firmaları sık 
ziyaret ettik” diyor Baymak Bayi Kanalı Satış 
Müdürü Çetin Bitirgiç, “Onlara yeni Baymak 
yüzünü, 2013 sonrası yaşanan dönüşümü ve 
gelişmeleri anlattığımızda ‘sektörde böyle 
çalışan firma yok’ cümlesini duyuyoruz.”

NEYİ DEĞİŞTİRDİK?
İşte bu algının bir sonucu olarak 2017’nin ilk 

çeyreğinden bu yana tam 30 işletme, Baymak 
bayisi haline geldi. İklimlendirme sektöründe 
Baymak’a olan güven ve talebin ne kadar 
arttığının da bir yansıması olan bu sayı, Baymak’ın 

bayilerine yönelik getirdiği yeni uygulamaların 
da bir karşılığı gibi… Bu süreçte, bayilere yönelik 
atılan kritik bazı adımlar var. Örneğin prim 
sisteminde yapılan yenilikle hak ettikleri maddi 
desteğin artışı ya da tabela, stant, demo kombi 
destekleri gibi küçük dokunuşların sahada 
getirdiği hareketlilik… Öte yandan Baymak satış 
ekibi, Türkiye’nin her noktasına sık ziyaretler 
yaparak satışların gelişimini sağlayacak adımların 
atılmasında bayisinin yanında oluyor. Çünkü 
Baymak inanıyor ki; “en ufağı bile olsa bir 
problemi yerinde bizzat yaşamanız gerekir, ofiste 
derdini anlayamazsınız.” Bu da bayilerin nezdinde 
Baymak’ın ulaşılabilir olduğunun anlaşılmasını 
sağlıyor. 

TESİSATÇI CEO İLE YEMEKTE BULUŞABİLİYOR
Başka bir örnek, münhasır bayi toplantıları 

ile tesisatçılarla yani Baymak cihazını temin 
edip müşterilerde kurulum yapan ustalar, 
direkt olarak Baymak CEO’su Ender Çolak 
ile öğle yemeğinde buluşabiliyor. Sohbet 
ediyor; yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. 
Yani herhangi bir sorunu olan açık bir şekilde 
görüşünü dile getiriyor; seslerine kulak 
veriyor ve buna göre hızla çözüm getirebiliyor. 

Tüm bu tablo Baymak’a hem gurur hem de 
ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bayilerine de 
bu dönüşümü direkt yaşayarak elde ettikleri 
kazanımları görerek daha büyük azimle 
çalışmak… 

TÜRKİYE’DE DEĞMEDİĞİMİZ HANE 
KALMAYACAK. İLK ÇEYREKTE 30 YENİ BÜYÜK BAYİ 

BAYMAK AİLESİ’NE KATILDI.

Ailemiz Büyüyor

G
Ü

N
D

EM
Haber



15

M
ay

ıs 
- H

az
ira

n 
20

17
G

Ü
N

D
EM

Haber

Baymaklife’ın 
geçen sayısında tabela 
değişimi konusundaki 
gelişmelerden söz 
etmiş ve değişimin 
başladığını anlatmıştık. 
Tüm alt yapıda sağlanan 
dönüşümün Baymak’ın 
marka değerini 
yansıtacak kurumsal 
kimliğe yansıtılması, 
görünümün ve teşhir 
ortamının iyileştirilmesi 
amacını taşıyan bu 
‘yenilenme’ projesi 
geçen iki ayda son 
sürat devam etti. 
Şimdi  hedef yıl sonuna 
kadar tüm bayilerdeki 
bu dönüşümü 
sağlamak…  

Kuşkusuz bu 
dönüşümü, sadece bir 
tabela değişimi olarak 
yorumlamak yanlış 
olacaktır. Bu, sadece 
görsel bir değişim değil, 

Baymak Ailesi’ndeki 
toplu dönüşüm ve 
gelişimi yansıtıyor. Yani 
bir nevi sembolik anlamı 
var. Zaten bayilerimiz 
de bunu anlamış 
durumda ve hızla bu 
değişim sürecine destek 
veriyor. İlk etapta bazı 
bayilerin “şimdi tabela 
değişiminin sırası değil, 
zaten çok yoğunuz” 
veya “siz bırakın, 
müsait olduğumuz bir 
ara hallederiz” gibi 
serzenişlerine sıkça 
şahit olmuştuk. Ancak 
bu durum, tabela 
takıldıktan sonra 
“gerçekten haksızlık 
etmişiz, çok güzel oldu” 
yorumuna dönüşüyor. 
Çünkü bayiler, görsel 
olarak iyileşmenin 
işlerine olumlu 
yansıyacağını anlamış 
durumda.

Baymak 6-8 Nisan tarihlerinde 
İtalyan pompa devi DAB’ın 
merkez binası ve üretim tesislerini 
içeren teknik bir gezi düzenledi. 
Baymak yöneticilerinin yanısıra 
proje firmalarının katıldığı gezi, 
DAB’ın ana merkezinin bulunduğu 
Padova’da şehir gezisiyle başladı. 

İkinci gün Mestrino’da bulunan 
fabrika gezisinin ilk bölümü, DAB’ın 
tarihsel gelişimi ve kilometre 
taşlarının anlaşılmasını içeren bir 
programla başladı.

Ardından yenilikçi ürünler 
hakkında yapılan interaktif 
sunumda frekans kontrollü 

hidrofor E.sybox ve frekans 
kontrollü Evoplus pompa serisi 
anlatıldı. Seminerlerin ardından 
Brendola’da bulunan genellikle 
elektronik ağırlıklı üretim yapılan 
fabrika ziyaret edildi. Gezi, son 
gün yapılan Venedik turu ile 
tamamlandı. 

Tabela Değişimi Tam Gaz

E.sybox’ın Mabedinde
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 “BAYMAK İŞ ORTAKLARININ VE SAHANIN SESİNİ DİNLİYOR VE 
ONLARIN YANINDA YER ALIYOR”. SON ÜÇ SENEDE BU CÜMLEYİ 
BAYMAKLİFE SAYFALARINDA ONLARCA KEZ OKUDUNUZ AMA 

BAYMAK ISRARLA ÖRNEKLERİ ÇOĞALTIYOR. 

Z
irve 20, eğitimler, buluşmalar, yerinde 
ziyaretler, organizasyonlar… Baymak’ın 
‘görünmez eli’ son üç senedir sahadan 
hiç çekilmedi. İş ortaklarının sözlerini 
duydu; onların iş yapış şekillerini 
iyileştirmek için sıkıntılarını çözdü 
kısaca hep onları dinledi. Bu bakış 

açısı da birkaç sayfa önce okuduğunuz ödülleri 
ve tabii ki finansal başarıyı getirdi. Baymak bu 
anlayışını geliştirerek sürdürmeye kararlı. Bunun 
son örneği de bu yıl başlatılan “tesisatçı münhasır 
bayi buluşmaları”…  Baymak CEO’su Ender Çolak’ın 
da bizzat katıldığı ve büyük, küçük ayırt etmeden 
tüm taahhütçü bayilerle yüzyüze iletişim kurduğu 
bu buluşmalar şimdiye kadar Ankara, Adana, 
Van, İstanbul Avrupa Yakası ve Erzurum olmak 
üzere beş kez yapıldı. Önümüzdeki dönemde bu 
organizasyonlar artarak devam edecek...

Tesisatçı münhasır bayi buluşmaları, Baymak’ın 

işini daha mükemmelleştirme yolunda bir mihenk taşı 
haline geliyor. Zira Baymak CEO’su Ender Çolak’ın 
da katıldığı yemekli organizasyonda, tesisatçı bayiler 
yaşadıkları sıkıntıları veya olumlu gelişmeleri açık 
yüreklilikle anlatıyor. Zaten Baymak’ın bu toplantıları 
düzenleme amacı da “her şey mükemmel” lafını 
duymak değil. 

Düzenlenen tesisatçı ve münhasır bayi 
toplantılarında sahanın sesini dinlediklerini söyleyen 
Ender Çolak, “Yaptığımız tesisatçı buluşmalarında 
karşılıklı diyaloğa dayanan interaktif bir iletişim 
diliyle tüketicinin ne istediğini çok daha net 
görüyoruz” diyor.

Baymak Bayi Kanalı Satış Müdürü Çetin Bitirgiç 
ise “Cihazlarımızı kullanan müşteriye hizmet veren 
tesisatçımızın yaşadığı sorunları duyup ‘daha iyi nasıl 
yaparız’ sorusunun cevabını beraber sohbet ederek 
veya not edip üzerinde çalışarak çözmek istiyoruz” 
şeklinde konuşuyor. 

NELER KONUŞULUYOR?
Sahayı dinleyen bir yönetim anlayışının bölgesel 

farklılıklar, dinamikler için alacağı aksiyonlar da 
değişebiliyor. Örneğin bazı bölgelerde yoğun şekilde 
eski kombiler değişim geçiriyor. Ya da bir bölgeye 
doğalgaz ilk defa geliyor ve ciddi tanıtım ihtiyacı 
doğuyor. Dolayısıyla talepler de birbirinden farklı. 
Bir bölge yoğun reklam desteği ve eğitim beklerken 
diğer bölge daha sık ziyaret için daha talepkar 
olabiliyor. Her iki durum da birbirinden farklı ve eğer 
bir şirket bunu göremezse talebi doğru bir şekilde 
değerlendirmekten yoksundur.

Tesisatçı münhasır bayi buluşmaları işte bu 
değerlendirmeyi yapmayı sağlıyor. Çetin Bitirgiç, bu 
toplantılarda Baymak’ın geniş ürün gamındaki her 
ürünün kendi içindeki değerini eğitimler yoluyla 
anlatmak gerektiğini anladıklarını söylüyor. “Aslında 
‘sahanın sesine kulak verme’ tam da bu oluyor” 
diyor Bitirgiç… Diğer taraftan toplantılara talep de 
inanılmaz artmış durumda. Ancak Baymak herkesin 
birbirini tam anlayabilmesi için kontenjanı 25 kişiyle 
sınırlıyor. Ancak talebin fazla olduğu bölgelerde ikinci 
toplantıları yaparak herkesin sesine kulak vermeye 
devam edecek. 

Sahanın Sesi
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BAYMAK MARKASINI VE ÜRÜNLERİNİ PAZARDA DAHA 
FAZLA KİTLEYE, DAHA DETAYLI ANLATMA HEDEFİYLE 

BAŞLADIĞI SEFERBERLİĞE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. 

B
aymak’ın BDR Thermea sonrası 
değişen yüzünün en önemli 
simgelerinden biri eğitim. 
Sadece geçen yıl Baymak 
çalışanlarına, bayilerine ve 
servislerine kişi başına 14,2 
saat eğitim verildi -toplamda 

ise 8 bin 900 saat. Baymak bu tempoyu 2017’e 
de aynı şekilde devam ettiriyor. Baymak Ürün 
Müdürlüğü’nün organizasyonunda Baymak 
markasının ve ürünlerinin pazarda daha fazla 
kitleye, daha detaylı anlatma hedefiyle başlatılan 
eğitim seferberliği bu yılın geçen dört ayında 
Edirne’den Iğdır’a, Antalya’dan Zonguldak’a kadar 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. 
Diğer taraftan Baymak “eğitim seferberliğini” 
sadece bayileri ve servisleriyle sınırlı tutmuyor. 
Çeşitli mühendislik odaları yetkililerinden 
başlayarak Baymak ile çalışma isteğinde olan tüm 
ticari çevrelere kadar çok geniş bir kesimden 
katılım sağlanıyor. 

Yılın ilk dört ayında İzmir Hilton Otel, İstanbul 
merkez ve Ankara bölge ofisinde toplam 100 
kişiye eğitim verildi. Eğitimlerin ana çerçevesini 

bina teknolojilerinde kullanılan frekans 
konvertörlü sirkülasyon pompaları, hidroforlar, 
atık su dalgıç pompalar oluşturdu. Bu eğitimlere; 
mekanikçiler, taahhütçüler, bölge servis yetkilileri 
ve bayiler katıldı. Baymak Ürün Mühendisi Buğra 
Ekmekçi, DAB Bölge Satış Müdürü Michele Porro 
ve Baymak bölge yöneticileri tarafından verilen 
eğitimlerde DAB ve Baymak’ın su grubu ürün 
gamındaki ürünlerin tanıtımı, hidrofor modelleri, 
DAB’ın rakipsiz hidroforu E.syBox uygulamalı 
örneklerle anlatıldı. 

EDİRNE DURAĞI 
Eğitim seferberliğinin bir diğer durağı 

Edirne’ydi Makina Mühendisleri Odası Edirne 
Şubesi’nin eğitim salonunda 70 kişinin katıldığı 
eğitimde, merkezi ısıtma yoğuşmalı kazanlar 
ve kaskat sistemler, frekans konvertörlü 
sirkülasyon pompaları hakkında bilgiler verildi. 
Eğitim Makina Mühendisleri Odası’na kayıtlı 
makina mühendisleri, resmi kurum yetkilileri, 
Makina Mühendisleri Odası yetkilileri, Baymak 
bölge servis yetkilileri ve Baymak bayilerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Ürün Müdürü Şahin 
Özkan ve Trakya Bölge Sorumlusu Harun 
Gümüşhan’ın verdiği eğitim üç saat sürdü. İki 
oturum halindeki toplantının ilk seansında 
yoğuşmalı duvar tipi kazan modelleri ve yer tipi 
Premix teknolojili yoğuşmalı kazanlar anlatıldı. 
İkinci oturumda ise DAB’ın frekans kontrollü 
sirkülasyon pompalarına yer verildi. Öte yandan, 
Baymak, Türkiye’nin her yerinden gelen küçük 
ve orta ölçekli PV taleplerine daha iyi destek 
verebilmek için bayi ve servis eğitimlerini 
sürdürüyor. Bu çerçevede İstanbul, Adapazarı, 
İzmir ve Hatay’da eğitim veren Baymak Ürün 
Müdürlüğü ekibi, mayıs ayı içinde de Tuzla’ da 
bulunan fabrikasında Türkiye genelinden gelecek 
olan yetkili servislerine kurulum detayları, 
gelişen teknolojileri ve PV sistemlerde satış 
sonrası hizmetleri konu alan eğitim düzenleyecek. 
Baymak bu eğitimlerle PV sistemlerin 
vazgeçilmez dört ayağı olan, tedarik, süreç takibi, 
kurulum ve servis hizmetlerinde kusursuz olmayı 
hedefliyor.

Eğitim Seferberliği 
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Evlerde Biz, Okullarda Biz, 

OTELLERDE YİNE BİZ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURUMSAL PROJELERDE 2017’YE FIRTINA GİBİ BAŞLAYAN 

BAYMAK KONUTTAN, TURİZM TESİSLERİNE VE OKULLARA KADAR ÖNEMLİ 

PROJELERİN ISITMA SİSTEMLERİNDE TERCİH EDİLMEYE DEVAM EDİYOR.

Baymak, Türkiye’nin en gözde turizm 
tesislerine imzasını atmaya devam ediyor. 
Bodrum’un Turgutreis mevkiinde konumlanan 
ve 2012’de Türkiye’nin en gözde sağlık oteli ve en 
iyi beach resort oteli seçilen Sianji Well-Being 
Resort, ‘Babil’in Asma Bahçeleri’ konseptli suite 
otel ve residence projesi. Bu gözde projenin de 
tercihi Baymak ürünleri oldu. Sianji Well-Being 
Resort, sıcak su sistemlerini Baymak Apollo serisi 
güneş kollektörleri ile çözmüş olup, projede 
toplam 116 adet güneş kolektörü kullanıldı. 

İstanbul, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde 
hayata geçirilen “Egal İstanbul” projesi 5 bin 
metrekare alan üzerinde beş bloktan oluşuyor. 162 
konutluk projede açık-kapalı yüzme havuzunun 
yanısıra süs havuzu, şelale, fitness merkezi, 
yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları ve 
otoparklar yer alıyor. Bölgeye yeni bir hareketlilik 
getirecek projenin ısıtma sistemleri ise Baymak’a 
emanet. Projede 43 adet duvar tipi Lectus kazan 
tercih edildi.

Eğitim sektöründe ulusal ve uluslararası 
düzeyde, öncü ve örnek bir kurum olmayı 
kendine amaç edinen Bursa merkezli Emine 
Örnek Kolejleri ısıtma sistemlerinde ‘lideri’ tercih 
etti. Isıtma sisteminin Baymak’a emanet edildiği 
projede 17 Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazan 
kullanıldı. 
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TURİZM BİZE EMANET 

GÖZDE PROJELERİ ISITIYORUZ 

OKULLARDAYIZ 

SIANJI WELL- BEING RESORT / BODRUM

EGAL İSTANBUL

EMİNE ÖRNEK KOLEJİ / BURSA
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BÜYÜK İNŞAAT PROJELERİNE ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE İLGİLİ 
PROJELENDİRME VE BU ALANIN EN BÜYÜK OYUNCULARINDAN ERSA 

MÜHENDİSLİK, GEÇEN AY BAYMAK’I ZİYARET ETTİ. 

B
aymaklife’ın ilk 
sayısından itibaren 
kurumsal projelerdeki 
iddiamızı anlatıyoruz. 
Dört sene içinde duvar 
tipi yoğuşmalı kazan 
Lectus ile yer tipi 

yoğuşmalı kazan Magnus, bu iddianın 
vücut bulmuş hali olarak büyük ölçekli 
projelerin lider markaları haline geldi. 
Eskiden Baymak ürünleri, büyük 
proje şirketlerinin tercih listesine bile 
alınmazken şimdi ilk üç içinde mutlaka 
yazılıyor. Büyük proje şirketlerinin bu 
ilgisinin son örneği geçen ay yaşandı. 
Aralarında My Towerland’in de 
bulunduğu  büyük projelerin ısıtma 
ve soğutma sistemlerinde çözümler 
sunan Ersa Mühendislik Baymak’ın 
Tepeören’deki fabrikasını ziyaret etti.

Ersa Mühendislik kurucusu Sefa 
Sarısoy ve yöneticilerinin katıldığı ve 
tüm gün süren ziyarette, showroom 
ve üretim tesisi gezilirken Baymak’ın 
merkezi ısıtma ihtiyaçlarına 
çözüm sunan ürünleri konusunda 
bilgilendirme yapıldı. Baymak Üretim 
Müdürü Mustafa Durmuş eşliğinde 
başlayan fabrika turunda katılımcılara 
öncelikle üretim süreçleri hakkında 
bilgi verildi. 

Baymak Proje Satış ve Kanal 
Geliştirme Müdürü Halil Özdemir, 
Baymak’ın büyük projelerin çözüm 

ortağı olma yolunda attığı adımları 
Ersa Mühendislik yetkililerine aktardı. 
Baymak Eğitim ve Ürün Müdürü Şahin 
Özkan ise Lectus ve Magnus kazanları 
başta olmak üzere geniş ürün gamı 
konusunda teknik ürün sunumu yaptı. 

Ersa Mühendislik kurucusu Sefa 
Sarısoy, “Baymak’ın değişen dünya 
trendlerine paralel enerji verimliliğini 
ön planda tutan, çevre dostu ve 
yüksek tasarruflu geniş ürün gamını 
bu ziyaretimizde yakından görme 
fırsatı bulduk. Ersa Mühendislik 
olarak Baymak’ın çevre dostu ve 
yüksek tasarruflu tüm ürünlerini 
müşterilerimize öneriyoruz” dedi.

Bir Devi Ağırladık

Son dönemin 
en prestijli 

projelerinden Seba 
Ofis Boulevard’ın 

ısıtma ve soğutma 
sistemlerini Ersa 

Mühendislik 
üstlendi.
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Ersa 
Mühendislik 
kurucusu Sefa 
Sarısoy, “Ersa 
Mühendislik 
olarak 
Baymak’ın çevre 
dostu ve yüksek 
tasarruflu 
tüm ürünlerini 
müşterilerimize 
öneriyoruz” 
diyor.
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Asıl hedefim tiyatromu 
yaşatmak çünkü bu 
işi yapmak günden 

güne zorlaşıyor. 
Devlet desteği yok, 
sponsorlar ise yok 
denecek kadar az. 

Sadece seyirci 
desteğiyle ayakta 

duruyoruz.

SÖ
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Nedim Saban

BÜYÜK TUTKU
NEDİM SABAN NEREDEYSE 40 YILDIR SAHNELERDE. SABAN 

MÜTEVAZILIĞI, DURUŞU VE İŞİNE OLAN AŞKIYLA HERHANGİ BİR İŞİ 
YAPARKEN BİLGİ, TUTKU, DERİNLİK, GERÇEK İNANÇ, SEVGİ VE KÜÇÜK 
İNCELİKLERİN ÖNEMİNİ VE GEREKLİLİĞİNİ FARK ETMEMİZİ SAĞLIYOR.

Bazı işin ehli 
esnaflar vardır. 
Muhtemelen 
herkes hayatında 
en az bir kez 
karşılaşmıştır. 
Yaptığı işte 
çok iyidir ama 

dükkanın görüntüsünden bu işten 
ancak yetecek kadar kazandığını 
anlarsınız; yaptığı şeyle ilgili ‘acayip’ 
güzel sohbeti olur, öyle ki sizin için 
sıradan olan ya da hayatınızın çok 
içinde olmasına rağmen değerini hiç 
göremediğiniz bir dünyanın kapıları 
açılır önünüzde… Herhangi bir işi 
yaparken bilgi, tutku, derinlik, gerçek 
inanç, sevgi ve küçük inceliklerin 
önemini ve gerekliliğini fark edersin… 
En önemlisi de ‘çok sevmenin’… Bu 
ulvilik çok az insana nasip olur ve 
genellikle de kaynağı küçük yaşlardaki 
tecrübeden gelir. 

Mesela şöyle bir anıya ihtiyaç 
duyar: “10 yaşında ‘Birlikte Oynayalım’ 
adlı interaktif bir çocuk oyunu 
izlemek için o zaman adı Tepebaşı 
Deneme Sahnesi olarak anılan 

tiyatroya gitmiştim. Yanan asıl 
tiyatronun terzihanesi kurtarılarak 
inşa edilmişti. Oyun ortada oynanıyor, 
seyirciler oyuncuların çevresinde 
oturuyor ve oyuna katılıyorlardı. 
Çağının ötesindeydi. Büyülenmiştim. 
Sonrasında aynı sahnede sabah 
ve akşam oyunlarını kaçırmadan 
defalarca izlemeye başladım. 
Ardından tesadüf eseri çocukların 
başrolde olduğu bir yetişkin oyunu 
seyrettim. Artık perdenin açıldığı 
saatlerde orada olmasam bile “şimdi 
şu sahne oynanıyordur” diye düş 
kurmaya başlamıştım. Tepebaşı 
Deneme Sahnesi şimdi otopark oldu. 
Ama şanslı bir çocuktum çünkü 
büyülü bir ortamın içine düşmüştüm.”

Bu sözler tiyatronun üstadı, 
hayatımıza Türkan Şoray ve Şener 
Şen’in başrolünü üstlendiği “İkinci 
Bahar” dizisindeki “Medet” rolüyle 
giren Nedim Saban’a ait. Sahnelerin 
dünyasına henüz 11 yaşında çocuk 
oyunları yazarak adım atan ve 
1979’da (14 yaşında) çocuk hakları 
üzerine yazdığı bir oyun UNICEF’in 
yarışmasında dereceye giren 
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Bolulu Hasan 
Usta tatlı zinciriyle 

anlaşmazlığa 
düşüp “Tatlıcı 

Tombak” adı 
altında kendi 

tatlıcı zincirini 
kuran Nedim 

Saban, 2013’te 
25 şubelik 

şirketini satmıştı. 
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Saban, 1982’de “Beş Kafadarlar 
Çocuk Tiyatrosu”nu kurdu. Bu 
tiyatroda dört yıl boyunca altı oyun 
sahneye koyan tiyatro, Türkiye’de 
ilk kez çocuk parklarında tiyatro 
uygulamasını başlattı ve tiyatroya 
gidemeyen çocuklara ulaşmaya 
çalıştı. 18 yaşına bile gelmeden 
bu parlak kariyer, 1986’da, Robert 
Kolej’den mezun olduktan sonra 
aldığı bir bursla ABD’de devam etti. 
ABD’de yedi yıl boyunca tiyatro, 
sinema ve televizyon eğitimi gördü 
ve New York Üniversitesi’ni yüksek 
dereceyle bitirdi. Bitirme tezi olarak 
sahneye koyduğu “Hizmetçiler ve 
Hortlaklar” adlı oyunla bin yönetmen 
arasından üç kişiye verilen bir bursa 
layık görüldü ve bir yıl boyunca 
ülkenin en önemli tiyatrolarında 
(Berkshire Theatre Festival, Guthrie 
ve New York Theatre Workshop) staj 
yaptı. 1992’de de Türkiye’ye dönüp 
Tiyatrokare’yi kurdu. 

Tiyatrokare, Nedim Saban 
liderliğinde tam 25 yıldır bir tiyatro 
okulu olarak faaliyet gösteriyor. 
Geçen zamanda sahnelenen 20’ye 
kadar oyunun dördünde rol aldı 
diğerlerinde ise yazar, yönetmen 
veya yapımcı olarak yer aldı. Bunun 
dışında televizyon dünyasının 
mutfağında da birçok işe imza attı. 
“Saklambaç” ve “Süper Aile”nin 
metin yazarlığını, “Randevu”, 
“Tartışma Büyüyor” ve “Dr.Stress” 
programlarının sunuculuğunu yaptı. 

n Çocukluğunuzdaki o küçük 
sahnede sizi tiyatroya doğru 
tabilerle aşık eden şey neydi? 

Tiyatro, malzemesi insan olan 
bir sanat... Bu yüzden beni çok 
heyecanlandırıyor. İnsan yüreğinin 
ritmine uymak zorunda, bu yüzden 
her zaman sıcak... Kaldı ki, insanın 
insana gerek duyduğu bir alan. En 
azından bir oyuncu ve bir seyirciniz 
olması lazım. Oysa sinemada 
böyle bir gereklilik yok, makinist 
isterse tüm filmi seyirci olmadan 
da oynatır. Televizyon izlerken 
mutfakta iş yapıyor da olabilirsiniz. 

Tiyatroda böyle bir şans yok. 
Seyirciniz uyuyakalmadıysa, müthiş 
bir paylaşım ve anlık etkileşimler 
yaşıyorsunuz. Bazen diğer sanatlarla 
kucaklaşsa da, tiyatro asırlardır aynı 
sadeliği koruyarak var olabiliyor.  

n Nedim Saban denilince akla 
hemen Tiyatrokare gelir. Kurucusu 
olduğunuz Tiyatrokare farklı bir 
tiyatro topluluğu. Sizin sahnenizin 
farkı nedir? 

Tiyatrokare, Türk Tiyatrosu’na 
pek çok yenilik getirmiş, hem 
kurumsal olmayı başarmış hem 
de yeni denemeler yaparak risk 
almaktan korkmamış bir topluluk… 
“Patron tiyatrosu” olarak anılan, 
patronun başrolde olduğu oyunları, 
sabit kadrolarla oynayan tiyatroların 
arasından sıyrılmayı başardı. Örneğin 
ben bazen oyuncu, bazen yönetmen, 
bazen yazar, bazen sadece yapımcı 
olarak görev aldım. Kendimden 
öte, oyunun öne çıkmasını ilke 
edindim. Bu anlamıyla marka 
olmayı başardı. Adımın topluluktan 
ayrıştırılamaması, sanırım özveriyle 
bağlılığımı bilenlerin bir jesti. 
Düşünüyorum da Tiyatrokare’ye 
verdiğim zamanla, yaptığım işleri 
başka bir sektörde yapsam, belki 
dizilerde çok aranan bir oyuncu ya da 
televizyon yapımcısı olmuştum ya da 
dünyanın farklı kentlerinde oyunlar 
sahneye koymuştum. Ama yaptığım 
seçimden mutluyum, emeğimin 
karşılığını tam olarak alamasam 
da, emek vermiş olmaktan gurur 
duyuyorum.     

n Türkiye’de tiyatro ‘para 

n Bu yıl Tiyatrokare Sahnesi’nde 
hangi oyunları izleyeceğiz?

“Leyla’nın Evi” yedinci sezona girerek 
kendi alanında bir rekora gidiyor. Suat 
Derviş’in ünlü romanından uyarlanan ve 
buruk bir aşk öyküsünü müzikal olarak 
anlatan “Fosforlu’nun Hikayesi” de 
devam ediyor. Dünya tiyatrosunun en çok 
oynanan komedilerinden “Ahududu”yu 
yeni bir yorumla sahneye koyduk. Türk 
tiyatrosunda iki farklı dönemde Vasfi 
Rıza, Suna Pekuysal gibi isimlerin oynayıp 
seyircinin çok sevdiği bir polisiye komedi. 
Çok farklı bir yorumla ve çok eğlenceli 
anlatıyoruz. Zaten kısa bir süre olmasına 
rağmen doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 
Bahar döneminde bir roman uyarlaması 
ve başka oyunlar olacak. Ama herşeyden 
önemlisi insanların güven ve huzur içinde 
tiyatroya gittiği bir sezon olsun, biz de bu 
kadar sevdiğimiz işi keyif alarak yapalım.    

KURUMLARA TİYATRO

Nedim Saban, 
Amerikan Tiyatro 

Tarihi’nin “en 
uzun süreli 

oynanan oyunu” 
unvanıyla 

Guiness Rekorlar 
Kitabı’na giren 
“Şen Makas”ın 
yapımcılığı ve 

yönetmenliğini 
yaptı. Ünlü 

komedyen Steve 
Martin’in “Şerefe 

20.Yüzyıl” adlı 
oyununu sahneye 

koydu.
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Nedim Saban
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kazandırmayan’ bir sanat olarak 
görülüyor. Tiyatro seyircisi sayısı 
azalıyor. Bazı kentlerimizde salon 
bile yok. Ve bu tablo yıllardır da 
değişmiyor. Sizce hala yapılacak 
birşeyler var mı?

Aslında günlük sorunlar belli; 
ödenek eksikliği, salonların sayı ve 
altyapı eksikliği, meslek içindeki 
beyin ve yetenek gücü, yerel 
yönetimlerin ilgisizliği… Ancak 
yıllardır dertlerimizi anlata anlata 
bir hal olduk. Daha köklü çözümler 
bulunmalı. Belki bir tiyatro kurultayı 
düzenleyip tüm sorunları masaya 
yatırılmalıyız. Ayrıca mutlaka 
bir tiyatro yasası çıkartılmalı. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunda bu 
kadar önemsenen bir sanatın bunca 
yıl ihmal edilmesi, yasasının olmaması 
şaşırtıcı... 

Diğer taraftan İstanbul’da 
bazen gecede 30-40 farklı oyun 
sahneleniyor. Bu sezon da irili ufaklı 
tiyatrolarda 200’e yakın oyun 
sahnelenecek. Her seyircinin mutlaka 

zevk alabileceği bir oyun var, yeter 
ki insanlar tiyatroya gitmeyi istesin. 
Ama tek sorun seyircide değil. 
Örneğin “Leyla’nın Evi” oyunumuzu 
yedi yıldır sahnelenmesine rağmen 
halen izlemeyen tiyatrocular, genç 
meslektaşlarımız var. Bazen gülerek, 
bazen kaygıyla izliyorum. Mesela 
meslekteki bir ustamız hala Şişli’de 
oynadığımızı sanıyor. O salondan 15 
yıl önce çıkmışız! Bunu meslektaşınız 
bilmezse, seyirci nereden bilsin diye 
düşünüyorum bazen. Ama dolan 
salonlara bakınca, seyircinin halen 
tiyatroya gitmesinden ve yeraltında 
da olsa iyi oyunu keşfetmesinden 
mutluluk duyuyorum. 

n Kendi tiyatro kariyerinizin 
geleceği için neler planlıyorsunuz, 
hedefleriniz nelerdir? 

Asıl hedefim tiyatromu yaşatmak 
çünkü bu işi yapmak günden 
güne zorlaşıyor. Devlet desteği 
yok, sponsorlar ise yok denecek 
kadar az. Sadece seyirci desteğiyle 
ayakta duruyoruz. Salon sıkıntısı 
yaşıyoruz, turne koşulları çok 
ağır ve pahalı. Eskisi kadar yoğun 
perde açamıyoruz. Herşeyden 
öte, oyuncular dizi sektörüne 
yoğunlaştıkları için algıları dağınık, 
zamanları çok az ve aşırı yorgunlar… 
Böyle olunca paylaşmanın ve 
üretmenin keyfi çıkmıyor.

Kısa vadede yani bu yıl için 
hedefim başka tiyatrolardaki 
konuk yönetmenlik önerilerini 
değerlendirmek. Öncelikle yurtdışı 
davetlerine öncelik veriyorum. 
Ayrıca bazı koşullar nedeniyle uzak 
kaldığım oyunculuğa da bu yıl geri 
döndüm. Tiyatrokare’nin yeni oyunu 
“Ahududu”da rol alıyorum. Turneler 
yoğun bir şekilde başladı. 

Tiyatro empati 
kurma sanatıdır. 

Sahnede izlediğiniz 
bir seri katili bile 

yargılamadan önce 
tanıma şansına 

sahip olursunuz 
tiyatroda. Hayatta 

hiç yapmayacağınız 
bir şeyi yapan 

adamı da anlama, 
onun dünyasına 

yolculuk etme şansı 
bulursunuz.

SÖ
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ŞİNedim Saban

HAYATIMDA TİYATRO 
OLMASAYDI, BELKİ 

NOTERDE ÇALIŞIYOR 
OLABİLİRDİM, KAŞE 

BASMAYA ÖZEL 
BİR ZAAFIM VAR 

NEDENSE. KIRTASİYECİ 
DE OLABİLİRDİM, 

KIRTASİYE 
MALZEMELERİNE DE 

ÖZEL DÜŞKÜNLÜĞÜM 
VAR.
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Acar Teknik

Sınırları 
AŞMAK

12 YILDA GÜNEY MARMARA BÖLGESİNE HİZMET VEREN 18 

MİLYON LİRALIK BİR ŞİRKETE DÖNÜŞEN ACAR TEKNİK, ARTIK 

HEDEFLERİ BÜYÜK TUTUYOR. PLANDA İLK ADIM ÇEVRE 

KENTLERDEKİ ETKİNLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK… 
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S
ektördeki 25 yıllık 
deneyimini ve 
uzmanlığını kendi 
işinde katma değere 
dönüştürmek 
isteyen Engin Acar 
tarafından kurulan 
Acar Teknik, 

bugün daha büyük hedeflere 
doğru ilerliyor. Şirket merkezi 
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer 
alan, Osmangazi, Gazcılar’da 
da bir şubesi bulunan Acar 
Teknik, altı yıl önce Baymak 
distribütörlüğünü alarak 
Güney Marmara’ya Bursa’dan 
hizmet vermeye başladı. Acar 
Teknik bölgesinde yüksek stok 
kabiliyetiyle öne çıkıyor ve 
mekanik, yangın ve doğalgaz 
tesisat malzemelerinden oluşan 
zengin ürün portföyüyle 
bölgesindeki her ihtiyaca anında 
cevap verecek şekilde kendini 
konumluyor.   

Kuruluş döneminde 
Baymak’ın tali bayisi olarak işe 
başladıklarını söyleyen şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
Acar, üç yıl sonra da münhasır 
bayilik aldıklarını anlatıyor. 
“Kurulduğumuzdan bu yana 
her yıl yüzde 20’ye yakın bir 
büyüme hedefi koyuyoruz 
ve bu çerçevede yürüyoruz, 
hedeflerin üzerine çıkmayı da 
başarıyoruz” diyor. 

AİLE FERTLERİ GÖREV BAŞINDA
2016’yı 18 milyon lira 

ciroyla kapatan Acar Teknik’in 
yarattığı bu hacmin 13 milyon 
lirası Baymak ürünlerinden 
geliyor. 2016’da yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen 
yine hedeflediği rakamları 
yakalayan ve hatta yılı yüzde 
18’lik büyümeyle kapatan 
şirket, 2017 için de benzer bir 
büyüme rakamı bekliyor. Şu 
anda altı munhasır bayisi olan 
ve bu sayıyı yılsonuna kadar 
10’a çıkarmak isteyen şirketin 
orta vadeli planları içinde çevre 
kentlerde ardından Anadolu’da 
şubeleşmek var.

Engin Acar’ın sektörde 25 
yıllık deneyimi var. Ancak bu 
deneyimini bir şirkete Haziran 

2005’te döndürmüş. Engin 
Acar hala bilfiil işlerin içinde 
olsa da, kurumsallaşma çabası 
çerçevesinde arka planda 
durmaya çalışıyor. Zaten şirketin 
tüm yönetimsel operasyonunu 
büyük oğlu Berkay Acar’a 
bırakmış. Acar Teknik’in Genel 
Koordinatörü olan Berkay Acar 
çok erken yaşlarda babasının 
yanında çalışmaya başlayarak 
doğru tabirle “çekirdekten 
yetişmiş”. Acar’ın kızı ve gelini 
ise firmanın muhasebesinden 
sorumlu. İşin içinde olma ve 
katma değer yaratma arzusu 
ailenin en küçük ferdinde dahi 
gözleniyor. Öyle ki Engin Acar’ın 
12 yaşındaki küçük oğlu Yiğit 
de okuldan kalan zamanlarını 
mağazada geçiriyor.

Baymak’ın sürekli gelişen 
ve kendini yenileyen bir şirket 
olduğunu anlatan Engin 
Acar, bu sayede kendilerinin 
de sürekli geliştiğine işaret 
ediyor. “Baymak paralelinde 
yürüyoruz” diyor ve devam 
ediyor: “Baymak’taki değişimle 
başlayan teknolojik gelişim, ürün 
portföyünün zenginleşmesi ve 
ortaya konulan vizyon işlerimizi 
her anlamda artı yönde etkiliyor. 
Bu nedenle Baymak’ın bayisi 
olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Mekanik, doğalgaz ve yangın 
tesisatı gibi alanlarda hizmet 
veren Acar Teknik, bireysel 
satışların yanısıra konut, otel, 
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“Kuruldu-
ğumuzdan 

bu yana her 
yıl yüzde 

20’ye yakın 
büyüme hedefi 

koyuyoruz ve 
bu çerçevede 

yürüyoruz, 
hedeflerin 

üzerine çıkmayı 
da başarıyoruz”

Engin Acar’ın 
orta vadeli 
planları içinde 
çevre kentlerde 
ardından 
Anadolu’da 
şubeleşmek var.
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genelindeki büyük kurumsal 
projelerde oldukça etkin bir 
şirket. Ayrıca ihtiyaç halinde 
kendilerine danışan firmalara 
proje desteği de sağlıyorlar. Bunu 
sağlayan en önemli etkense Engin 
Acar’ın en başından itibaren ürün 
gamını çeşitlendirmesi.  

Engin Acar’ın lise yıllarından 

bu yana işin içinde olan büyük 
oğlu Berkay Acar Bursa’da 
tek ana dağıtıcı olduklarını 
vurgulayarak, “Rakiplerimize 
göre ürün gamımızda daha fazla 
malzeme var. Bizi de farklı kılan 
bu” diyor. 

Kombinin yanısıra yoğuşmalı 
kazan, klima, merkezi sistem 
kazanlar, kat kaloriferi, panel 
radyatör, doğalgaz ve LPG sobası 
ile Baymak Su Grubu’nun satışını 
yaptıklarını ifade eden Berkay 
Acar,  “Baymak ısıtma ve soğutma 
sektöründe rakiplerine göre ürün 
gamı en yüksek marka. Ürün 
çeşitliliği, ürün güvenilirliği, satış 
sonrası hizmet ve fiyat avantajı 
gibi etkenler ürünün tercih 
edilmesinde büyük rol oynuyor.” 

Baba Acar ise bu noktada 
devreye girerek hemen ekliyor: 
“Fiyat avantajı ve stok garantisi 
bizi öne çıkarıyor” diyor. Şu anda 
şirket, bölgesinde en yüksek 
stok tutan dağıtıcılardan. Engin 
Acar bu stratejiyi şöyle anlatıyor: 
“Nilüfer’de toptan satışların 
yapıldığı ana merkezimiz 600 

Özcan Doğalgaz şu anda altı kişilik 
bir ekiple faaliyet gösteriyor. Ailenin 
büyük kızı da (sağdan ikinci) şirketin 
muhasebe işlerini yürütüyor.S

on yıllarda Bursa’da, 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi oteller, 
alışveriş merkezleri ve 
konut projelerinde artış 
yaşanıyor. Bu durum 

elbette ki satışlarına yansımış. 
Engin Acar, bu trendin artarak 
devam edeceğini düşünüyor. 
“Çünkü kent büyüyor, ihtiyaçlar 
da ona göre...

Biz de hem yeni hem 

de yenileme projelerinde 
müşterilerimize en doğru 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. 
Öncelik kullanıcı memnuniyeti. 
Bu nedenle mekanın doğru 
ısıtılması veya soğutulması 
için kullanılması gereken 
ürünlerin tamamını bünyemizde 
bulunduruyoruz. Müşterilerimize, 
ihtiyaçlara yönelik farklı ürünleri 
bulabileceklerini bilmenin 
rahatlığını hissettiriyoruz” diyor.

BURSA’DA NELER OLUYOR? 
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Acar Teknik

“EN BÜYÜK 
AVANTAJIMIZ 

STOKTAN TESLİM. 
MÜŞTERILERIMIZ 

MAĞAZAMIZA 
ÜRÜN SORARAK 

DEĞIL, ZATEN VAR 
OLDUĞUNU BILEREK 

GELIYOR. BU DA 
MÜŞTERİLERİMİZİN 

ZAMANDAN 
TASARRUF ETMESİNİ 

SAĞLIYOR.”

Acar Teknik’in Genel Koordinatörü 
olan Berkay Acar çok erken 
yaşlarda babasının yanında 

çalışmaya başlayarak doğru tabirle 
“çekirdekten yetişmiş”
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metrekarelik kapalı alana 
sahip. Burada 2 tonluk yük 
asansörümüz var. Baymak’tan 
gelen sevkiyatı buraya alıyoruz. 
En büyük avantajımız stoktan 
teslim. Müşterilerimiz buraya 
ürün sorarak değil, zaten var 
olduğunu bilerek geliyor. Bu 
da müşterilerimizin zamandan 
tasarruf etmesini sağlıyor.” 

ÖNCE ÇEVRE SONRA ANADOLU
Kurulduğundan bu yana her 

yıl yüzde 20’ye yakın büyüyen 
Acar Teknik artık Bursa 
sınırlarını aşma hedefinde. 

Diğer taraftan Acar Teknik 
çevre kentlerde de şubeleşmeye 
hazırlanıyor. Halihazırda 
şirket Bursa’nın tüm ilçelerinin 
yanısıra Yalova, Balıkesir, 
Bilecik gibi çevre kentlere de 
hizmet veriyor. Ancak Güney 
Marmara’yı tam anlamıyla 
kapsama stratejisi çerçevesinde 
başka illerde de şubeleşmeyi 
planlıyorlar. Şu anda bu iki kent 
için görüşmeler sürüyor, hedef 
2018’de şubeleşme operasyonu 
tamamlamak.  

SATIŞ AĞI BÜYÜYECEK
Acar Teknik büyük kurumsal 

projelerde etkin olsa da, 
doğrudan müteahhitlere satış 
yapmıyor. Hem munhasır 
bayiler oluşturarak hem de 
müteahhitlere iş yapan taahhüt 
firmalarıyla çalışarak hareket 
etmeyi tercih ediyorlar. Şu anda 
altı munhasır bayileri var. 

Yılsonuna kadar bu sayıyı 
10 ile 15 arasında bir rakama 
ulaştırmayı hedefliyorlar. 
“Munhasır bayilerimizi seçerken 
Baymak kalitesini ve müşteri 
memnuniyetini sağlayabilecek 
kişilerle görüşüyor ve titiz bir 
değerlendirme sürecinden 
geçiriyoruz” diyor Berkay Acar, 
“Kendi bayi ağımızı oluşturarak 
iş yükünü paylaşıyor ve daha 
fazla kişinin Baymak kalite 
yolculuğuna ortak olmasını 
sağlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Bizimle birlikte yola çıkan 
munhasır bayilerimizi de 
destekleyerek hem bayilerimize 
hem de müşterilerimize kazanç 
sağlıyoruz.”
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Engin Acar’ın 
büyük oğlu Berkay 
Acar’ın yanı sıra 
12 yaşındaki küçük 
oğlu Yiğit de okuldan 
kalan zamanlarını 
mağazada geçiriyor. 
Acar’ın kızı ve 
gelini ise firmanın 
muhasebesinden 
sorumlu.
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YENİLSEN DE 
YENSEN DE

TÜRKİYE’DE FUTBOLU ÇOK SEVİYORUZ AMA STADA 

GİDİP İZLEYECEK KADAR DEĞİL. HELE DE TAKIM KÖTÜ 

GİDİYORSA… DURUM O KADAR VAHİM Kİ DORTMUND VE 

BARSELONA’NIN TOPLAM SEYİRCİ SAYISI, TÜRKİYE LİGİNİN 

TAMAMINDAN FAZLA. HAL BÖYLEYKEN DİLLERE PELESENK 

OLAN BAŞLIKTAKİ SLOGAN DA ANLAMSIZ KALIYOR.  

Almanya’nın 
köklü kulübü 
Borussia 
Dortmund, 
maç başına 
ortalama seyirci 
sayısında 
uzun yıllardır 
liderliği kimseye 
bırakmıyor.
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F
utbol, hiç kuşkusuz 
açık ara dünyanın 
en çok seyirci 
toplayan ve en gözde 
sporu. Stadyumlar 
ise günlük hayatta 
biraraya gelmesi 
neredeyse imkansız, 

her statüden insanın omuz omuza 
marşlar söylediği mabetler... 
Özellikle gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde ailece gidilen en 
önemli organizasyonların başını 
çekiyor. Bu nedenle sahada alınan 
sonuçlar ne olursa olsun, birçok 
Avrupa kulübünün maçlarında 
statların doluluğu göze çarpıyor. 

Peki “Avrupa’da en yüksek 
seyirciye oynayan takım hangisi” 
diye sorsak? “Hayır” yanıldınız. 
O takım ne alınmadık kupa 
bırakmayan Barselona ya da 
Real Madrid ne de Manchester 
United. Almanya’nın köklü kulübü 
Borussia Dortmund bu alanda 
liderliği uzun yıllardır kimseye 
kaptırmıyor. Sarı Siyahlılar, 
Bundesliga’da tarihinin en kötü 
sezonlarından birini geçirdiğini 
ve 15’inci sırada yer aldığı 2014’te 
evindeki her karşılaşmada 
ortalama 80 bin 558 seyirciye 
oynadı. Şimdi sıkı durun, çünkü 
Borussia Dortmund’un stadyum 
kapasitesi 81 bin 359 kişi. Yani 
15’inci sıradaki takımın tüm 
maçlarında statta neredeyse boş 
koltuk bulunmamış. 2016’da ise 
Dortmund’un ortlama seyirci 
sayısı 81 bin 178’e yükseldi.

20 Mart’ta Kulüpler Birliği’nin 
organizasyonuyla İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
İkinci Futbol Zirvesi’ne, 
FIFA’dan UEFA’ya, La Liga’dan 
Bundesliga’ya ve NBA’e kadar 
dünyanın birçok futbol ve spor 
organizasyonundan yöneticiler 
katıldı. Marcel Desailly, Christian 
Vieri, Eric Abidal, Les Ferdinand 
gibi yakın tarihin önde gelen 
futbol yıldızları da konferansa 
konuşmacı olarak yer aldı. İşte bu 
organizasyonda UEFA yetkilileri, 
tam 132 sayfalık bir rapor ile 

Avrupa ve dünya futbolunu 
mercek altına aldı. Bu rapordaki 
veriye göre Borussia Dortmund 
ne 2015’te ne de 2016’da seyirci 
rekorunu kimseye bırakmamış. 

AVRUPA’DA STATLARA 
170 MİLYON KİŞİ GİTTİ

Alman ekibini yıl toplamında 
stada çektiği seyirci sayısı ise 
1,4 milyon kişiye yakın. Listede 
ikinci sırada ise 79 bin 724 maç 
başına ortalamayla Barselona yer 
alıyor. Ancak Barselona’nın geçen 
yıl stada çektiği seyirci sayısı 
1,5 milyon kişi –Dortmund’dan 
100 bin fazla. Listede üçüncü 
sırada ise 75 bin 286 seyirci 

SP
O

RFutbol

Borussia Dortmund, 81 bin 359  seyirci 
kapasiteli Signal Iduna Park’ta haftalık 

ortalama 81 bin 178 kişiye oynuyor.  

SÜPER LİG’İN TOPLAM 
SEYİRCİ SAYISI GEÇEN 

SEZON İTİBARIYLA 
YAKLAŞIK 2,6 MILYON 

KIŞIYDI. STADA EN FAZLA 
SEYIRCI  ÇEKEN TAKIM 

ISE BEŞIKTAŞ. DİĞER 
TAKIMLAR İSE AŞAĞIDAKİ 
RESİMDEKİ BURSASPOR 

ÖRNEĞİNDE OLDUĞU 
GİBİ NEREDEYSE BOŞ 

TRİBÜNLERE OYNUYOR..   

 2015/2016 sezonu  
 maç başına Sezon
Kulüp ortalama seyirci toplamı
Borissia Dortmund 81.178 1.380.026
Barcelona 79.724 1.514.756
Manchester United 75.286 1.430.434
Bayern Munich 75.000 1.275.000
Real Madrid  71.280 1.354.320
Schalke 04 61.386 1.043.562
Arsenal 59.944 1.138.936
Manchester City 54.041 1.026.779
Hamburg  53.700 912.900
Newcastle United  49.754 945.328

AVRUPA’DA EN YÜKSEK 
SEYİRCİYE OYNAYAN 
TAKIM DORTMUND
Kaynak: UEFA
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ortalamasıyla Manchester United 
bulunuyor. 

S
tatlardaki seyirci 
sayısında Türkiye’ye 
bakıldığında ise 
durum pek iç 
açıcı değil. Öyle ki 
Süper Lig’in toplam 
seyirci sayısı geçen 
sezon itibarıyla 

yaklaşık 2,6 milyon kişiydi. Yani 
2015/2016 sezonunda Dortmund 
ve Barselona’yı statta, Süper 
Lig’in toplamından yaklaşık 300 
bin daha fazla kişi izlemiş. Bu 
da 1 milyar euro’ya yakın piyasa 
değeriyle Avrupa’nın altıncı 
büyük ligi olan Süper Lig’in bu 
anlamda ne kadar geride kaldığını 
gözler önüne seriyor. 

ALMANYA VE İNGİLTERE 
1. LİG’İN YARISINDAN AZ 

Süper Lig’de söz konusu 
dönemde ortalama seyirci sayısı 
ise 8 bin 427 kişi. Bu rakam 
Almanya ve İngiltere 1. Ligi’nin 
ortalama seyirci sayısının yarısı 
bile etmiyor. Rapordaki bir başka 
veriye göre Türkiye, 2007’den 
bu yana 18 projeyle Avrupa’nın 
en fazla stat yapan ülkesi. 80 
milyonluk Türkiye’de, son dönemde 
yapılan beş yıldızlı statlara rağmen 
Süper Ligi’nin ortalama seyirci 
sayısının Almanya ve İngiltere 1. 
Lig’lerinin yarısı seviyesinde olması, 
Türk futbolunu yönetenlerin 
önümüzdeki dönemde en önemli 
gündem maddelerinden biri olacağa 
benziyor. 

Öte yandan rapora göre 2015-
2016 sezonunda Avrupa’da toplam 
170 milyon kişi statlarda maç izledi. 
Bu rakamın 55 milyonu İngiltere ve 
Almanya’da maçlara gitti. Geçen 
yıl Avrupa’da statlarda maç izleyen 
sayısında 2,6 milyonluk artış oldu. 
Aynı sezonda Avrupa’da 14 ligde son 
10 yılın en yüksek seyirci sayısına 
ulaşıldı. Öte yandan Avrupa’da en 
fazla seyirciye oynayan lig ise maç 
başına ortalama 43 bin 300 kişiyle 
Alman Bundesliga. Bunu 36 bin 461 
seyirci ile İngiliz Premier League 
ve 28 bin 568 seyirci ile İspanyol La 
Liga izliyor.

Listede ikinci sırada 
ise 79 bin 724 maç 
başına ortalamayla 
Barselona yer alıyor. 
Ancak Barselona  
geçen yıl stada 
çektiği 1,5 milyon 
seyirci ile toplamda 
ilk srada yer alıyor. 

SP
O

R Futbol

STADA GİDEN SEYİRCİYİ ORANSAL 
OLARAK EN FAZLA İSRAİL ARTIRDI

MAÇ BAŞINA ORTALAMADA 
ALMANLAR AÇIK ARA ÖNDE

Ülke 2014/2015 2015/2016 Artış (%) 
İsrail 1.199.744 1.687.440 41
İsveç 1.711.680 2.390.640 40
Sırbistan 622.815 756.576 21
İskoçya 1.974.292 2.201.340 12
Polonya 2.464.121 2.694.488 9
Portekiz 3.090.991 3.305.718 7
İspanya 10.197.376 10.855.840 6
TÜRKİYE 2.444.617 2.578.662 5

Lig Maç başına 
 ortalama seyirici
 sayısı (2015/2016)

Almanya Bundesliga 43300
İngiletere Premier Ligi 36461
İspanya La Liga  28568
İtalya Seri A 22162
Fransa Lig 1  20896
Hollanda 1. Lig 19387
Almanya 1. Lig 19165
İngiltere 1. Lig 17352
Türkiye Süper Lig 8427
İspanya 1. Lig 7667
İngiltere 2. Lig 7040

Kaynak: UEFA

Kaynak: UEFA
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n 27,1 yaş ortalamasıyla Türkiye ve Rusya, 
Avrupa’nın en yaşlı oyuncularının yer 
aldığı lig. Almanya 25, Hollanda ise 23,8 
yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en geç 
oyuncularının yer aldığı ligler.

n Dünya genelinde profesyonel futbolcuların 
piyasa değeri yaklaşık 30,6 milyar euro 
civarında. Bu rakamın yüzde 82’si yani 
yaklaşık 25 milyar euro’luk kısmını 
Avrupa’da top koşturan futbolcular 
oluşturuyor. 

n Ortalama seyirci sayısında en yüksek 
artışı Manchester City (2015’te 45 bin 
365 -2016’da 54 bin 41)elde ederken 
en büyük düşüşü Lazio yaşadı (34 bin 
949’dan 21 bin 25’e). 

n 16 Avrupa ligindeki stadyumların yüzde 
25’inde statların isim sponsorları var. 

n Kulüplere en fazla forma sponsorluğu 
veren sektör ise yüzde 14 ile bankacılık ve 
finans. Bunu yüzde 10 ile bahis, yine aynı 
oranla havayolları ve otomotiv izliyor. 

n 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük 
15 kulübü sponsorluk ve ticari gelirlerini 
1,5 milyar euro artırdı. Geri kalan 700 
kulübün gelir artışı ise 500 milyon euro’yu 
aşamadı. 

n 1996-20016 arasında kulüplerin yıllık 
ortalama gelirleri yüzde 9,3 arttı. 

n Kulüplerin gelirleri 2004’e göre iki, 1996’ya 
göre ise yaklaşık altı kat daha fazla. 

n 2009-2015 arası Avrupa’nın en büyük 
10 ligindeki kulüpler gelirlerini yüzde 49 
artırdı.

n 2009-2015 arasında İngiltere yüzde 99,2 
ile (1,9 milyar euro) toplamda en fazla 
gelir artışı sağlayan ülke oldu (kulüp başına 
ortalama 99,2 milyon Euro). 866 milyon 
euro’luk (yüzde 48,1), artışla Almanya 
ikinci sırada yer aldı.

n 2015’te İngiltere Premier League’de 
mücadele eden 20 kulüp toplam 4,4 
milyar euro gelir elde etti. Bunu 2,4 milyar 
euro ile Almanya, 2 milyar euro ile İspanya, 
1,9 milyar euro ile İtalya izledi. Türk 
kulüpleri ise aynı dönemde 648 milyon 
euro gelir açıkladı.   

n Kulüpler bazında bakıldığında ise 2015’te 
en fazla geliri 578 milyon euro ile Real 
Madrid elde etti. Barselona 561 milyon 
euro ile ikinci sırada yer alırken Manchester 
United 521 milyon euro ile üçüncü, PSG 
484 milyon euro ile dördüncü, Bayern 
Münih ise 474 milyon euro ile beşinci 
sırada yer aldı.      

n Naklen yayın gelirlerine bakıldığında ise 
Barselona 142 milyon euro ile ilk sırada 
yer alıyor. İkinci Real Madrid (141 milyon 
euro), üçüncü ise 139 milyon euro ile ile 
ikinci, Manchester United. 

n 2015’te UEFA’dan en fazla parayı 210 
milyon euro ile İspanyol kulüpleri kazandı. 
İtalyan kulüpleri 208 milyon euro ile ikinci, 
İngiliz kulüpleri ise 179 milyon euro ile 
sıralamada üçüncü oldu.
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STAT YAPIMINDA 
AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Ülke  2007’den
 bu yana yapılan
 stat projesi
Türkiye 18
Polonya 14
Rusya 14
Almanya 8
İngiltere 6
Fransa 6

Listede üçüncü sırada ise maç başına 
75 bin 286 seyirci ortalamasıyla 

Manchester United bulunuyor. 
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RFutbol
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LÜKSÜN 
Sembolü

 KUZU GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZEN 

KUZU, İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN 2017’NİN 

SON ÇOK İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR. 

AYRICA DÜNYA KUPASI’NA HAZIRLANAN 

KATAR’IN TÜRK MÜTEAHHİTLER İÇİN BÜYÜK 

FIRSATLAR SUNDUĞUNU SÖYLÜYOR. 

İ
stanbul, Ataköy sahilinde 
yer alan Sea Pearl projesini, 
Katarlı ortaklarıyla inşa 
eden ve eş zamanlı olarak 
Ankara’da iki büyük proje 
yürüten Kuzu Grup, bu 
sene yine İstanbul’da 
bir projeye başlamayı 

planlıyor. Diğer taraftan İran’da 
dünyanın en büyük sosyal konut 
projesini yapıyor. 600 milyon lira 
cirolu Kuzu Grup’un Yönetim 
Kurulu Üyesi Özen Kuzu 2017’den 
oldukça umutlu. Piyasadaki 
genel inanışın aksine yılın 
performansının son iki senenin 
üzerine çıkacağını düşünüyor. 
Diğer taraftan özellikle Katar’ın 
Türkiye’ye sevgisine vurgu 
yapıp 2022 Dünya Kupası için 
ciddi bir yatırım takvimi olan 
ülkeden oluşacak 200 milyar 
dolarlık pastanın yarısını Türk 

müteahhitlerin alabileceğini ifade 
ediyor.

n 2016 inşaat ve gayrimenkul 
sektörü açısından zor bir 
seneydi. Özellikle lüks konut 
satışlarında düşüş olduğunu 
iddia ediliyor? Bu dönem sizin 
açınızdan nasıl gitti, satışlar 
etkilendi mi?  

Şu bir gerçek ki, lüks -hiçbir 
türlüsünde- alımlar ötelendiği 
bir segment değil. Sea Pearl 
de böyle bir proje ve şu anda 
Türkiye’nin en büyük projesi. 
Sea Pearl ile insanlara yalı hayatı 
sunuyoruz. İstanbul’da böyle 
bir yer kalmadı. Sadece Boğaz 
hattı ve burası var. Yani bu tarz 
bir proje daha yapmak istesen 
yer bulamazsınız. Bu nedenle 
satış sorunu yaşamıyoruz. Şu 
anda yüzde 50’lere yani 260-270 

G
A

Y
Rİ

M
EN

K
U

L Kuzu Grup



33

M
ar

t -
 N

isa
n 

20
17

daireye ulaştık. Özetle 2016 bizim 
açımızdan iyi bir seneydi.

n Ödeme seçenekleri geçen 
yıldan bu yana çok gelişti. 
Üzerine Kuzu Grup olarak 240 
ay vade seçeneğini getirdiniz. 
İlgi nasıldı? 

Bin 401 konutluk SeaPearl 
Ataköy ile 203 rezidanslı Kuzu 
Effect projelerimizde 240 ay 
vade kampanyası uyguluyoruz. 
Konut almak için doğru zamanı 
bekleyen yatırımcı profili ‘uzun 
vade, düşük faiz’ modeline 
kayıtsız kalmadı. Ancak 240 ay 
vadeyi tercih edenler sınırlı oldu. 
Satışlarımız 60 ile 120 ay arasında 
gerçekleşti. Tabii 240 ay tüketici 
açısından dikkat çekici bir söylem 
oldu. Tercih edenlerin sayısı bir 
elin parmaklarını geçmese de, 
rüzgarı yetti. 

KOMŞUMUZ PRENS 
n Özellikle Sea Pearl Ataköy’de 
alıcı profili nasıl? 

Anadolu’daki büyük 
işadamlarından ciddi talep 
aldık. Ayrıca Bakırköy, Ataköy, 
Florya bölgesinden ilgi gördük. 
Bir de tabii Körfez ülkelerinden 
alıcılar oldu. Zaten şu anda 

alım yapanların yüzde 10-15’i 
yabancı... Çoğunluğu da 

Körfez ülkelerinin elitleri… 
Hatta aralarında prensler 
de var.   

n Sea Pearl satışa 
çıktığı tarihinden bu 
yana prim yaptı mı?

En küçük dairemiz 
yaklaşık 100 metrekare 
ve 800 bin dolar. Yani 
metrekare fiyatımız 
ortalama 8 bin dolar. 
Projeye başladığımızda 
bu rakam 7 bin 200 
dolardı. Dolar da 2 
liraydı, şimdi 3,6 lira. 
Yani metrekare fiyatı 
bazında ilk alanlar 
çifte kazanç sağladı. 

n Katar Hükümeti’nin 
kurduğu, TOKİ 
muadili “Qatari Diar” 
isimli şirket, Sea 
Pearl projesine yüzde 
60 ortak konumunda. 
Katarlılar, Türkiye’ye 
nasıl bakıyorlar, 

yatırıma devam 
edecekler mi?

Türkiye, Katar için 
çok önemli bir pazar. 
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İTÜ mezunu olan Mehmet Fatih Keresteci 
yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe üst 

düzey yöneticilik yapıyor. 
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Zaten son dönemde Katarlı 
şirketlerin Türkiye’ye dev 
yatırımlar yaptığını görüyoruz, ki 
bu yatırımları artırmak istiyorlar. 
Ayrıca Cumhurbaşkanımıza 
besledikleri ayrı bir sevgi var. 
Ne bizim ortaklarımızın ne de 
genel olarak Katar’ın Türkiye’ye 
güveninde herhangi bir azalma 
söz konusu değil. Türkiye artık 
Katarlıların ikinci vatanı. Bize 
öyle bakıyorlar. Zaten Qatari Diar 
ile yeni yatırımlar planlıyoruz. 
Onlar da aynı şekilde ortak proje 
geliştirmek için bizi ülkelerine 
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K
uzu Grup’un 
etkin olduğu 
ülkelerden biri, 
İran.  Şirket, 
İran’da dünyanın 
tek kontratla 

imzalanan en büyük sosyal 
konut projesini inşa ediyor. 
“Mesken Meher” adlı 
proje kapsamında, Pardis 
kentinde 37 bin konut 
yapılıyor. Kuzu Grup, bu 
proje dahilinde yer alan 
Parand kentindeki 20 bin 
konutun inşasını 2013’te 
tamamlamıştı. Diğer 
taraftan 2016 sonunda 
yine İslam Kalkınma 
Bankası kredili, 520 bin 
metreküp /gün kapasiteyle 
İran’ın en büyük atık su 
arıtma projesini aldılar. 
125 milyon euro yatırım 
bedeline sahip Batı Tahran 
Atık Su Arıtma Tesisi ile 
2,6 milyon insanın temiz 
suya ulaşımı sağlanacak. 
Tüm bunlara ek olarak 
grubun Cezayir’de 19,7 bin 
konutluk projesi de devam 
ediyor.
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Kuzu Grup
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davet ediyor. Biz de ilgileniyoruz 
ve şu anda üzerinde çalıştığımız 
iki proje var.

n Katar 2022 Dünya Kupası 
için ciddi bir yatırım takvimi 
belirledi. Türk müteahhitler bu 
pastadan pay alabilir mi?

Şu anda orada 200 milyar 
dolarlık bir pasta var. Çok ciddi 
yatırımlar yapacaklar. Biz de Türk 
müteahhitler olarak bu pastanın 
en azından yarısını alabilmenin 
savaşını veriyoruz. Türkiye 
müteahhitlik sektöründe Çin’den 

sonra ikinci ülke konumunda. 
Bu işi iyi biliyoruz ve Katar 
da kardeş ülke. Dolayısıyla bu 
pazarın 100 milyar dolarını 
Türk müteahhitlerin alması 
mucize olmaz. Sonuçta Katar 
havalimanını bir Türk firması 
yaptı. 

n 2017’ye yönelik beklentileriniz 
nedir?

Bu sene 2015’ten hatta 
2016’dan da iyi geçecek. Zaten 
normal koşullarda sektörümüz 
bahar aylarında canlanır. 2017’de 
yeni rekorların kırılabileceğine 
inanıyorum. Kuzu Grup olarak 
2016’yı yaklaşık 600 milyon lira 
ciroyla kapattık. 2017’de bu oran 
üzerinden yüzde 7-8 büyüme 
öngörüyoruz. Beklentimiz Sea 
Pearl Ataköy’deki satış oranımızı 
yüzde 70’lere çıkarmak… 
Ankara’daki projelerimizden, 
Kuzu Effect’te yüzde 50, Kumru 
Ankara’da ise yüzde 40 satış 
öngörüyoruz. 

n Netleşen yeni bir proje var mı?
Bu yılın ikinci yarısında Avrupa 

Yakası’nda nitelikli bir konut 
projesine başlama kararımız var. 
Ancak hala arsa görüşmelerimiz 
devam ediyor. 

SeaPearl Ataköy’de en küçük 
dairemiz yaklaşık 100 metrekare 

ve 800 bin dolar. Projeye 
başlandığında bu rakam 7 bin 

200 dolardı ve dolar da 2 liraydı.  

Özen Kuzu 
“Türkiye’nin en 
büyük projesi 
Sea Pearl 
ile insanlara 
yalı hayatı 
sunuyoruz” 
diyor.
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“SEA PEARL 
İLE İNSANLARA 

YALI HAYATI 
SUNUYORUZ.  
BU NEDENLE 

SATIŞ SORUNU 
YAŞAMIYORUZ. 

ŞU ANDA YÜZDE 
50’LERE YANI 260-270 

DAIREYE ULAŞTIK.”

Kuzu Grup



36

M
ay

ıs 
- H

az
ira

n 
20

17

DOĞA DOSTU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ İLE HEM YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYI 

KORUMAYI HEM DE DÜŞÜK ENERJİ MALİYETLERİYLE AVANTAJ SUNAN 

BAYMAK, YENİ NESİL HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARIYLA YÜZDE 75’E 

VARAN ORANDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR. 

İÇ
İN

İ A
ÇT

IK Isı Pompaları

PAHALI 
ENERJİYE KARŞI 

Isı pompası, 
Baymak’ın ürün 

yelpazesi içindeki en 
teknik sistemlerden. 

Ama yüksek 
teknolojisinden 

ziyade geleceğin 
iklimlendirme 

sistemlerinden 
biri olarak 

gösterilmesinin 
nedeni hem çevreci 

olması hem de 
yüzde 75’e varan 
oranlarda enerji 

tasarrufu sağlaması.
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B
undan tam iki 
yıl önce, henüz 
Baymaklife’ın 
altıncı sayısında 
ısı pompasını 
anlatmıştık. 
O günlerde 
Baymak’ın 

ürün yelpazesindeki ilk yılını 
tamamlayan ısı pompası, piyasaya 
fırtına gibi girmişti. Yüksek 
teknolojisi ve yüzde 75’e varan 
enerji tasarrufuyla özellikle kıyı 
bölgelerinde hızla yaygınlaşmıştı. 
Oteller, alışveriş merkezleri, 
siteler ve villalarda kullanım alanı 
bularak yaklaşık 4 bin adet ısı 
pompasının satıldığı Türkiye’de 
ilk yılında pazarın yüzde 8’ini ele 
geçirmişti. 

Baymak, ısı pompalarını 
“Yenilenebilir Enerji Grubu”nun 
bir üyesi olarak sunmaya 
başladığında, ürün portföyünde 
ağırlıklı olarak “monoblok 
endüstriyel tipi” cihazlar 
bulunuyordu. Genellikle otel 
projelerinde güneş enerjisi 
ile beraber kullanılan hibrit 
çözümler olarak sunuluyordu. 
Ancak talebe bağlı olarak 
Baymak “evsel tip split” ve 
“havuz “ısı pompalarını da 
ürün gamına ekledi. Böylece 
ısı pompası sistemlerinin her 
alanını kapsamaya başladı. Bu 
hamlenin de rüzgarıyla geçen 
üç yılda Baymak’ın pazar payı 
daha da arttı. Ve şimdi liderliğe 
giden yolda ailenin yeni nesil 
teknolojilerle donanmış ve en 
verimli üyeleri geliyor. 

KISA BİR HATIRLATMA
Baymak yönetimi, geçen üç 

yılda hem enerji verimliliğiyle 
ülke ekonomisine yüksek katkı 
sağlayan hem de bayilerinin iş 
çeşitliliğini artıran ısı pompasının 
yaygınlaşması için bayilerine 
uzun saatler eğitimler verdi. Ama 
nihayetinde ısı pompasının mazisi 
-sadece Baymak değil, Türkiye 
için bile- henüz 10 yılı bulmadı. 
Dolayısıyla ısı pompasının neden 
çok önemli bir ürün olduğunu 
hatırlamakta fayda var. 

Öncelikle nasıl çalıştığını 
hatırlayalım… Isı pompası 
havanın enerjisini alır, çok düşük 
miktarda elektrik kullanarak 
(içindeki sirkülasyon pompası 
ve kompresörün çevirimi için) 
soğutucu akışkanı sayesinde 
tekrardan ortama aktarır. Yani 
enerjiyi belirli bir sıcaklıkta alır, 
bu sıcaklığı yükseltir ve ardından 

bir akışkana (radyatörlerde 
dolaşan su) aktarır. Böylece 
mahal ısıtması, soğutması, havuz 
suyu ısıtması veya soğutması ile 
kullanım için sıcak su elde edilir. 

NEDEN VERİMLİ? 
Isı pompası, Baymak’ın ürün 

yelpazesi içindeki en teknik 
sistemlerden. Ama yüksek 
teknolojisinden ziyade geleceğin 
iklimlendirme sistemlerinden 
biri olarak gösterilmesinin 
nedeni hem çevreci olması hem 
de yüzde 75’e varan oranlarda 
enerji tasarrufu sağlaması. Isı 
pompası, çalışma prensibi olarak 
soğutma çevrimi olduğundan 
sistemin çevrimi için elektrik 
enerjisi gerekiyor. Ama tüm 
ikameleriyle karşılaştırılınca bu 
elektrik tüketimi çok az. Üstelik 
çok az tüketiyor, buna karşılık çok 
üretiyor. Şöyle ki; ısı pompaları 1 
kW enerji harcamasına karşılık 
dört-beş kat (dış hava koşullarına 
göre değişebilir) enerji üretiyor. 
Türkiye’de özellikle bölgelerinde 
çok kullanılan dökme gaz  ve 
elektrikle çalışan cihazlar ile 
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1) YÜKSEK VERİMLİLİK
 Baymak ısı pompası 

ürünlerinin ısıtma performans 
katsayısı (COP) çalışma 
prensibine bağlı olarak 
4,6’lara kadar çıkıyor. Bu 
sayede sisteme verilen bir 
birimlik enerji ile COP değeri 
kadar daha fazla birim enerji 
elde edilir. 

2) DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ 
VE DÜŞÜK MALİYET
 Baymak ısı pompaları düşük 

enerji tüketimi sayesinde 
konutlarda, binalarda ve 
uygulama yerlerinde enerji 
tasarrufu sağlıyor. Cihazların 
enerji tüketimi az olduğundan 
işletme maliyetlerini de 
düşürüyor. 

3) DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
 Isı pompaları, çevreye 

herhangi bir zehirli ya da atık 
gaz salınımı yapmıyor. CO2 
salınımı olmadığı için çevreye 
zararsızdır. 

4) TÜM KOŞULLARINDA ÇALIŞABİLİR
 Isı pompaları hava 

koşullarından etkilenmez, 
cihazlar için önemli olan hava 

sıcaklığı... Isı pompaları karlı, 
yağmurlu, güneşli her türlü 
hava koşulunda kullanılabilir.

5) KOLAY KURULUM VE MONTAJ
 Cihazların kurulumu oldukça 

kolay olmakla birlikte 
üzerinde bulunan kontrol 
paneli ile veriler rahatlıkla 
görülebilir. Sadece yeni 
yapılan bina veya konutlara 
değil, mevcut olanlarda da 
rahatlıkla uygulanıp sistemde 
bulunan diğer cihazlarla 
entegre çalıştırılabilir.

6) KOLAY KULLANIM VE KONFOR
 Baymak ısı pompalarının 

kullanımı kolaydır. İlk 
kurulumdan sonra ayar 
gerektirmez. Bakım ve onarım 
maliyetleri düşüktür. 

7) GÜVENLİK
 Isı pompalarında potansiyel 

elektrik çarpması, yakıt 
kaçağı problemi veya patlama 
tehlikesi yok. Herhangi bir 
yakıt ile çalışmadığından yakıt 
tankı veya gaz bağlantısına ve 
atık gazı olmadığından baca 
yapılmasına ihtiyaç duymaz. 
Zehirlenme, koku ve kirlilik 
gibi problemleri olmaz.7 
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bir karşılaştırma yapıldığında 
maliyet, ‘ısı pompası lehine’ üç-
dört kat azalıyor. 

Daha yaygın bir örnek 
verelim ve elektrikli kombi ile 
karşılaştıralım: 14 kilovatlık bir 
kombi doğrudan 14 kilovatlık 
elektrik kullanır. 14 kilovatlık 
bir ısı pompası ise sadece 3,5 
kilovatını elektrikten geri kalanı 
havadan alır. Havadan aldığı 
enerjiyle ısı verimliliğini artırır 
ve 14 kilovata tamamlar (tabii 
ki havanın durumuna göre 
verimlilik şartları değişiyor). 
Başka bir örnek… Elektrikli 
ısıtıcılar ya da klima bir birim 
enerji alıp 0,7 enerji geri verir. Isı 
pompası bir birim enerji alır, dört 
birim yansıtır.

YENİ NESİLDE NELER VAR
Baymak’ın evde mevcut 

bulunan ısıtma sistemine de 
kolayca bağlanabilen yeni nesil 
Split ve Monoblok ısı pompaları 
enerji verimliliği açısından “A++” 
sınıfında. Böylece ‘diğer tüm enerji 
kaynaklarına’ alternatif olabiliyor. 
LCD ekrana sahip kontrol paneli 
kabloyla taşınarak harici bir şekilde 
kullanıma olanak sağlıyor; kontrol 
altyapısı ve ErP uyumlu düşük enerji 
tüketimli sirkülasyon pompasıyla 
yüksek verimlilik sunuyor;  buna 
karşılık eksi 2°C dış hava sıcaklığında 
bile 60°C gibi yüksek çıkış suyu 
sıcaklığı veriyor, bu da düşük sesle 
çalışarak yapıyor;en son DC inverter 
kompresör” teknolojisiyle evin 
ihtiyacı kadar elektrik tüketiyor. 
Altı farklı (6,8,10,12,14 ve 16kW) 
kapasitesiyle apartman dairesinden 
villaya farklı mekanlarda hem ısıtma 
hem de soğutma için merkezi sistem 
konforunu tek çatı altında sağlıyor. 
Baymak yeni ısı pompası serisi 
mayıs ayından itibaren tüm Baymak 
Bayileri ve Orange Store’larda satışa 
sunulacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİMDE ÜSTÜME YOK
Yeni nesil Baymak ısı 

pompalarının fark yaratan en kritik 
özelliği, iklimlendirme sistemleri 
alanında Avrupa’nın önde gelen 
derecelendirme kuruluşlarından 
“Eurovent” tarafından yapılan 

testlerden aldığı “A++” derecesi. 
Üstelik 4,9’lara varan COP 
(verim katsayısı) oranıyla enerji 
tasarrufunda maksimum değerlere 
ulaşıyor. 

AKILLIYIM DA…
Yeni nesil Baymak ısı 

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

ŞIK TASARIM
Yeni nesil Baymak ısı pompaları 

tasarım yönüyle dikkat çekici 
cihazlar. Tabii salonun ortasına 
koymayın ama emin olabilirsiniz ki 
evinizdeki ideal görünüme kolayca 
uyum sağlayabilecek kadar ince bir 
tasarıma sahip. . Monoblok akışkan 
borulaması gerektirmeyen kompakt 
bir tasarıma sahipken Split, hafif 
dış ünite tasarımıyla kullanıcılara 
kolay montaj imkanı sağlıyor. Buna 
ek olarak cihazla birlikte gelen LCD 
ekranlı kontrol paneli, harici (kablo 
ile taşınarak) kullanılabiliyor. Ürün 
gamı da oldukça geniş… Monoblok 
serisinde 5 kW ve 16 kW modelleri 
bulunuyor. Split ürünlerde ise ve 6 
kW ve 16 kW kapasitesinde tek ve 
üç fazlı modeller yer alıyor. 

Baymak’ın ürün gamında dört 
farklı model hava kaynaklı ısı 
pompası bulunuyor.

SPLIT HAVA / 
SU ISI POMPASI SİSTEMLERİ
n DC Inverter teknolojisi 

(inverter teknolojisi 
sayesinde, daha sessiz, 
ekonomik ve güçlü ısı 
pompası)

n Çevre dostu R410 A gazı
n 4.31’e varan COP 

değerleri
n Haftalık otomatik 

lejyonella programı

MONOBLOCK HAVA / 
SU ISI POMPASI SİSTEMLERİ
n 4.13’e varan COP 

değerleri
n Çevre dostu R410 A gazı
n Buz çözme (Defrost) 

özelliği
n Özel gaz ve sıvı dengesi 

dizaynıyla güvenli çalışma
n LCD ekran
n Elektrik kesintilerine karşı 

hafıza fonksiyonu

MONOBLOCK SPA HAVA / 
SU ISI POMPASI SİSTEMLERİ
n Titanyum eşanjör
n 5.49’a varan COP 

değerleri
n LCD Ekran
n 15 metre kablolu kontrol 

seçeneği
n Otomatik buz çözme 

(defrost) özelliği
n Hem ısıtma hem soğutma 

yapabilme

BOYLERLİ HAVA / SU ISI 
POMPASI (190 Litre)
n Çevre dostu R134 A gazı 
n Çıkış suyu sıcaklığının 38 

ile 70 derece arasında 
ayarlanabilmesi

n Otomatik ve tatil modu 
n Haftalık otomatik 

dezenfekte fonksiyonu
n Dört yollu valf ile buz 

çözme (defrost) özelliği
n LCD ekran

Ü
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BONUS’A

BONUS yaz,
3340’a gönder,

kartın sana
gelsin!

Ailem için •fırsatlar •taksitler •bedavalar

Kampanya 01 Ocak - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyadan yararlanabilmek için taksitli harcamanın Garanti POS'larında yapılması gereklidir. 9 Taksitli 
satış için mağaza satış görevlisi POS üzerinden 3 taksiti tuşlayacak ve devamında gelen ekranda banka tarafından ilave edilecek +6 taksit opsiyonunu seçecektir, bu işlem 
sonucunda yapılan taksitli harcama kart sahibine 9 taksit olarak yansıtılacaktır. Kampanyaya Tüm Bonus kartlar, Money Bonus, Miles&Smiles kredi kartları, Amex Card’lar, 
Bonus Business ve Miles&Smiles Business, American Express Business, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus ING Bonus, Türkiye Finans, ABank, ICBC Turkey Bonus, 
Fibabank Bonus kartlar dahildir. Kampanyaya Bonus Genç, Bonus Flexi, Burgan Bonus, PTT Bonus, ING Bonus Business ve vadeli taksit işlemleri, ödül kullanımları tek ödemeli 
işlemler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartlar kampanyadan yararlanabilmek için harcama işleminden önce banka sisteminde kartın bağlı olduğu kayıtlı telefon numarası 
üzerinden "EVET BAYMAK" yazıp; bir boşluk bırakıp kartın son 6 hanesini ekleyerek 3340'a kısa mesaj göndermelidir. Kampanyaya katılım için gönderilen SMS Türk Telekom 
aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 0,60 TL, Turkcell aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 0,65 TL, Vodafone aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 0,415 TL olarak ücretlendirilir. Geri dönüş 
SMS’leri Garanti Bankası tarafından karşılanır.
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DOĞAYA KAÇIŞ
MALUMUNUZ BAHAR GELDİ. DOĞAYA KAÇMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN… 

DÜNYANIN KUŞTAN SONRAKİ UYANIŞINA, BOL OKSİJEN, PROTEİN 

AĞIRLIKLI GÜZEL YEMEKLER EŞLİĞİNDE TANIKLIK ETMENİN 

DE… BİR DE HATIRLATALIM, BİLİMSEL OLARAK BEYNİ VE RUHU 

DİNLENDİRMENİN EN İYİ YOLU ‘YEŞİL’ BAKMAK… 

A
ntalya, Manavgat’taki 
Köprülü Kanyon Milli Parkı 
özel bir yer. Çünkü “doğa, 
tarih, macera” üçlüsünün 
birarada olduğu nadir 
yerlerden. Kanyonun 
içinden geçen Köprüçay 
Irmağı rafting sporu için 

dünya üzerindeki en ideal nehirlerden ve 
bu nedenle her yıl yerli ve yabancı turist 
akınına uğruyor. Rafting dışında vadide safari 
veya binicilik yapılabiliyor. Özellikle iki gün 
süren safari tatil paketlerini tavsiye ederiz. 

Tabii asıl hikaye doğa yürüyüşleri. Gür sedir 
ormanlarının çevrelediği vadide “Karabük 
Köyü-Olukköprü”, “Beşkonak Köyü-Olukköprü, 
“Olukköprü- Altınyaka Köyü / Selge Antik 
Kenti” arasında zorlu rotalar bulunuyor. 
Gelmişken hemen dönmek olmaz. Ağaç evler 
ve pansiyonların yanı sıra çeşitli kamp ve çadır 
alanları güvenli bir şekilde konaklamanızı 
sağlayacak şekilde tasarlanmış. Köprülü 
Kanyon’daki maceranızı antik Selge ve Side 
kentlerini, Zeus ve Artemis tapınaklarını 
ve Manavgat Şelalesi’ni görmeden 
sonlandırmayın.
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BAŞKA BİR DÜNYA
KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI
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HEYELAN HARİKASI
SÜLÜKLÜGÖL

Bolu’ya bağlı Tavşanlı 
köyü sınırları içinde yer alan 
Sülüklügöl bir heyelan gölü. 
Heyelan sonrasında oluşan 
gölün içinde halen dikili 
kalan ağaçlar görülmeye 
değer ilginç bir manzara 
sunuyor. Rahat yürüyüş 
rotalarından biri olan 
Sülüklügöl’de yürüyüşünüzü 
alabalık çiftliğinden başlatıp 
yolu takip ederek göl 
kenarına kadar keyifli bir 
yürüyüş yapabilir ya da 
kamp kurarak göl civarında 
günübirlik farklı yürüyüş 
rotaları deneyebilirsiniz. 

Zoru sevenler için başka 
bir güzergah ise Kavaklı 
Göl istikametinden Göynük 
Yaylaları’na ve batı yönünde 
Davlumbaz yaylasından, 
Dokurcun’a kadar uzanan 
rota. Sülüklügöl’e gelmişken 
mutlaka alabalığın tadına 
bakın. Eğer vaktiniz 
varsa Bolu’nun Göynük 
ve Mudurnu ilçelerine 
gidebilir, Göynük’te bulunan 
Akşemseddin Türbesi, 
Süleyman Paşa Cami ve 
hamamı, Zafer Kulesi 
ve Sünnet Gölü’nü de 
görebilirsiniz. 

JEOLOJİK MİRAS
SOĞUKSU MİLLİ PARKI

Ankara, Kızılcahamam sınırları 
içindeki Soğuksu Milli Parkı, harika 
yürüyüş parkurlarına sahip. En 
ilginciyse milyonlarca yıl önce 
meydana gelen volkanik bir faaliyetin 
etkisiyle taşlaşmış ağaçların bulunduğu 
parkur. Taşlaşmış gövdeleriyle bir 
heykeli andıran bu ağaçlar jeolojik 
miras olarak kabul ediliyor. Birçok 
yabani hayvan türünü de barındıran 
milli parkta kamp kurabileceğiniz 
alanlar bulunuyor. Alicin Manastırı, 
Başköy Kalesi ve Abacı Peribacaları 
bölgede görülmesi gereken yerler...

Kırklareli, Demirköy’e 
bağlı Sarpdere Köyü 
yakınlarındaki Dupnisa, 
Trakya Bölgesi’nin 
turizme açık tek 
mağarası. Geçmişte ancak 
profesyonel dağcıların 
ziyaret edebildiği mağara, 
koridorlarına yürüyüş 
için platformların ve 
ışıklandırma sistemlerinin 
yapılmasıyla birlikte 
2003’te turizme açıldı. 
2 bin 720 metre 
uzunluğundaki Dupnisa 
Mağarası, “Sulu, Kuru ve 
Kız” isimli üç bölümden 
oluşuyor. Sulu Mağara’nın 
içinden dere akıyor ve yer 
yer göletler bulunuyor. 
Kuru Mağara’da ise  dev 
sarkıt, dikit ve sütunlar 
var. Dupnisa mağarasını 
farklı yapan özelliklerden 
biri de 11 türden yaklaşık 
60 bin yarasa ile 184 
mağara omurgasızına 
ev sahipliği yapması. 
Doğa yürüyüşü severler, 
Çukurca Köyü-Dupnisa 
Mağarası (orta zorlukta), 
Dupnisa Mağarası-Mahya 
Tepe (orta zorlukta), 
Beypınar Köyü-Dupnisa 
Mağarası-Sarpdere 
Köyü (orta zorlukta) 
rotalarını izleyebilir. 
Mağaraların yakınında 
konaklama imkanları kısıtlı 
olduğundan Yosunlu 
Vadi piknik alanında 
çadır kurabilir veya 
Demirköy’de pansiyonda 
kalabilirsiniz.

DERİNLERİN 
ÖZGÜRLÜĞÜ

DUPNİSA MAĞARASI

4

5
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ğer bir yerde illa “doğa harikası” 
tanımlamasını kullanacaksak 
burası altı köyden oluşan uzun 
bir vadinin adı olan “Macahel” 
olmalı. Dağlar üzerindeki buzul 
gölleri, yemyeşil yaylaları, 

ormanları, şelaleleri, tarihi kemer ve 
köprüleriyle el değmemiş güzelliklere 

sahip bu coğrafyada birkaç günlük kamplı 
yürüyüşler yapabileceğiniz gibi TEMA 
Vakfı tarafından yapılmış konaklama 
evinde günübirlik kalabilirsiniz. 
Gorgit Şelalesi, Beyazsu Yaylası, Yıldız 
Gölü ve Maral Şelalesi, Macahel parkuru 
boyunca mutlaka görmeniz gereken 
yerler…

6
ZAMANIN DURDUĞU YER
MACAHEL VADİSİ

MEDENİYETLER YOLU
LİKYA YOLU

Likya Yolu, 
Türkiye’nin ilk uzun 
mesafeli yürüyüş 
yolu ve dünyanın 
da en iyi 10 uzun 
mesafe yürüyüş 
rotası arasında 
gösteriliyor. Antik 
dönemdeki kentleri 
birleştiren bu yol, 
aynı zamanda 
denizle iç içe 
olmasıyla da farklı 
bir deneyim sunuyor.  
Fethiye’den başlayan 
Likya Yolu üzerinde 
Sdyma, Pyndai, 

Phellos, Apelia, 
Patara, Antiphellos, 
Limyra, Olympos 
ve Phaselis gibi 
antik kentlerde eski 
medeniyetlerin 
izlerine 
rastlayabilirsiniz. 
Akdeniz sahillerinin 
de tadını doyasıya 
çıkarmak, el 
değmemiş küçük 
koyları keşfetmek 
için de Likya Yolu iyi 
bir seçenek. Üstelik 
yılın 11 ayında 
ziyarete uygun…
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YEŞİLE DOYMAK
YENİCE ORMANLARI

Safranbolu’ya 40 kilometre 
mesafedeki Yenice Ormanları, 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından Avrupa’nın 
100, Türkiye’nin ise dokuz 
sıcak noktasından biri olarak 
belirlendi. Yeşilin bin bir tonuyla 
kucaklaşabileceğiniz Yenice’de 
kamplı yürüyüş güzergahları 
ve bisiklet rotalarının yanısıra 
kanyoning, kaya tırmanışı, kuş 
gözlemi, foto safari ve botanik 
yürüyüşleri gibi etkinlikler de 
yapabilirsiniz. El değmemiş 
anıtsal ağaçları ve yaban hayatı 
çeşitliliğiyle dikkat çeken Yenice 

Ormanları için 2009’da “Yenice 
Ormanları Doğa Yürüyüş 
Parkurları” projesi hayata 
geçirildi. Bu projeye göre 210 
km boyunca işaretlenen yol 
üzerindeki 21 parkur, alternatif 
güzergahlarla birlikte 396 km’ye 
ulaşıyor. Ayrıca orman yolları ve 
patikalardan oluşan parkurlar 
ise günübirlik, kısa ve uzun 
olarak üç kategoride toplanmış. 
Macera tutkunuysanız; Kent 
Ormanı, Darıyazısı, Şekermeşe, 
Sorgun Yaylası, Eğriova 
Göleti ve arboretum alanında 
çadırınızla kamp kurabilirsiniz.

Bitki çeşitliliği, uçsuz bucaksız 
ormanları, yaylaları, derin 
kanyonları, mitolojik öyküleri 
ve efsaneleriyle Kazdağları’nda 
trekking rotalarının bir kısmı 
kanyonlara yapılırken bir kısmı 
da dağın yamaçlarından zirveye 
kadar uzanıyor. Şahinderesi 
Kanyonu, Manastır Çayı, 
Sutüven Şelalesi, Tozlu Yaylası 
ve Ayı Deresi ilk akla gelen 
yürüyüş rotaları.  Dağ yürüyüşü 
içinse Tahtakuşlar-Kapaklı, 
Dumanlı-Tavşanoynağı-Sarıkız  
parkuru ideal. Unutmadan, 
bazı etaplar çok tehlikeli 
olduğu için rehbersiz 
girilmesine izin verilmiyor.

DÜNYANIN MERKEZİ
KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI 

9

Adana, Niğde ve Kayseri 
arasında uzanan Aladağlar, 
milli park sınırları içinde yer 
alıyor. Derin vadileri, dik ve sarp 
buzul kayalıkları, mağaraları, 
görkemli kanyonları ve yüksek 
platolarıyla Aladağlar’ın 
meşhur noktası Demirkazık 
Dağı… Ayrıca Emli Vadisi, 
Sokulupınar, Barasama Vadisi, 
Maden Boğazı ve Kapızbaşı 
Şelalesi de doğaseverlerin 
takip etmesi gereken rotalar. 
Aladağları trekking ve doğa 
sporları için tercih eden macera 
severler Sokulupınar kamp 
yerini tercih edebilir ya da 
Demirkazık Köyü’ndeki otelde 
konaklayabilir. 

TOROSLARIN HAZİNESİ 
ANTALYA /ORMANA 

10

GÖL SEFASI
BAFA GÖLÜ 

Antik dönemlere ait izler taşıyan 
Bafa Gölü kıyıları farklı uygarlıklara 
ev sahipliği yapmış. Gölün etrafındaki 
köylerden Kapıkırı, Heraklia Antik 
Kenti’nin üzerine kurulmuş. Kapıkırı 
Köyü’nden (Heraklia) Latmos Dağı 
(Beşparmak Dağları) tepelerine 
çıkan Kral Yolu en güzel yürüyüş 
rotası. Kral Yolu takip edilerek 
Beşparmak Dağları üzerinde tarih 
öncesi ve antik dönemlere ait 
resimler, freskler, manastır kalıntıları 
görülmeye değer. Bunlara ek olarak 
Bafa Gölü çevresindeki köyleri 
gezebilir; Serçin Gölü’nde kano gezisi 
yapabilir;  Beşparmak Dağları’nın 
Gnyas kayalıklarında foto-safariye 
katılabilirsiniz.

8
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Bora Isı Merkezi

Kalpten 
İNANMAK

ÇANAKKALE BÖLGESİNE HİZMET VEREN 10 YILLIK 

BAYMAK BAYİSİ BORA ISI MERKEZİ’NİN, BU SÜREDE 

ULAŞTIĞI 12 BİN MÜŞTERİNİN SIRRI ODAKLANMA VE 

SATTIĞI ÜRÜNE KALPTEN İNANMAK…
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Türkiye’nin 
manevi başkenti 
Çanakkale’de 
Baymak 
bayrağını Bora 
Isı Merkezi 
dalgalandırıyor. 
Yıldıray Deniz 

ve Kadir Yerli tarafından 
kurulan şirket, Çanakkale’nin en 
işlek caddesi Demircioğlu’nda 
büyük ve lüks bir ofiste hizmet 
veriyor. Sekiz çalışanı ve 
sahada hizmet veren yaklaşık 
30 personeliyle kent genelinde 
faaliyet gösteren Bora Isı 
kurucu ortağı ve genel müdürü 
Yıldıray Deniz, üniversiteden 
mezun olduktan sonra, 1990’da, 
iklimlendirme sektöründe 
çalışmaya başlamış. Ortağı Kadir 
Yerli ile yolları da işte bu ilk 
işyerinde kesişmiş. 1981’de bir 
tesisatçının yanında iş hayatına 
atılan Yerli, o dönem kalorifer 
ve su tesisatı ustası olarak 
görev yapıyormuş. 2004’e kadar 
birlikte bir firmada çalışan 
Deniz ve Yerli, doğalgazın kente 
gelmesinden iki sene önce, 
2004’te, kendi işlerini yapmaya 
karar vermiş. “Ben mekanik 
Kadir Ağabey de usta işinde 
uzmanlaşmıştı. Böyle bir iş 
bölümü yaptık” diye hatırlıyor 
Yıldıray Deniz, “İşe başlar 
başlamaz da İstanbul’daki büyük 
bir Baymak bayisinin alt bayisi 
olduk. 2007’de ise ana bayi 
olmuştuk.” 

10 yıldır Baymak’ın bayisi 
olan Bora Isı Merkezi’nin küçük 
bir işletmeden 12 bin civarında 
müşterisi olan bölgenin 
iklimlendirme sektöründeki 
önemli oyuncularından bir 
haline gelmesinde, 2006’da 
kente doğalgazın gelmesinin 
rolü büyük. Yıldıray Deniz, 
“İşyerini açtık, doğalgaz geldi. 
Şansımızdı. Zira ilk yetkili 
bayilerden biriydik” diyor. 
Önce Çanakkale merkeze 
ardından Çan, Biga, Bayramiç, 
Ezine’ye doğalgaz gelince 
ilçelere açılmışlar. Şimdilerde de 
Lapseki’ye gelmeye hazırlanan 

doğalgaz için çalışmalar 
yapmaya başlamışlar. 

ÜRÜNE KALPTEN İNANMAK 
İşlerini kurar kurmaz, Baymak 

ile çalışmaya başlayan Deniz ve 
Yerli, bu tercihlerinin birçok 
nedeni olduğunu söylüyor. 
“Baymak’ı niye tercih ettik? 
Çünkü iyi tanıyorduk, ürün 
yelpazesi çok genişti. Düşünün 
dört mevsim, her ay her ürünü 
satabiliyorsunuz” diyor Kadir 
Yerli, “Diğer firmalarda böyle bir 
durum yok. Rakiplerin mutlaka 
eksik olduğu bir alan var. 
Baymak’ta ise böyle birşey yok.” 

Dönem dönem rakip firma 
yetkililerinin geldiğini ve ‘şu 
ürünü satarsanız daha çok 
kazanırsınız’ gibi telkinlerde 
bulunduğunu anlatan Yerli ama 
hiçbir zaman tercihlerinden 
şüphe etmediklerinin altını 
çiziyor. “Biz bir ürüne kalpten 
inanacağız ki satacağız” diyen 
Yerli devam ediyor: “Evimize 
misafirlerimiz geldiği zaman 
ilk önce kombimize bakıyor. 
Hangi ürünü kullandığımıza 
bakıp karar veriyor. Yani biz 
inanacağız ki müşterilerimizi 
de inandıralım. Biz Baymak’a 
inanıyoruz ve güveniyoruz. 
Başka markalarla da çalışmak 
istemiyoruz.” 
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Bora Isı 
Merkezi’nin 

ortakları 
Yıldıray Deniz 
ve Kadir Yerli.

Bora Isı 
Merkezi’nin 

ortakları Yıldıray 
Deniz ve Kadir 
Yerli, 2008’den 

bu yana 
hayvancılıkla da 

uğraşıyor. Şu 
anda 50 başlı 

besi çiftliği var. 
İki ortak, bu 

işten en büyük 
kazançlarının 

çevre kazanmak 
olduğunu, 
bunun da 
doğalgaz 

işlerine olumlu 
yansıdığını 

aktarıyor.
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B
ora Isı yenilikçi 
bir şirket ve 
hem Çanakkale 
özelinde hem 
sektöründeki 
rekabet içinde 

birkaç adım öne fırlamasını 
sağlayacak projeler 
geliştiriyor.  Bugünlerde 
de “Info Mobil Araç” 
verilen bir projeyi hayata 
geçirmeye hazırlanıyorlar. 
Info Mobil Araç, aslında 
bir hareketli sergi salonu 
(showroom). Apartman 
apartman, ev ev, sokak 
sokak dolaşarak Bora 
Isı’nın portföyündeki 
Baymak ürünlerini 
kullanıcılara tanıtacak. 
Projenin hem Türkiye’de 
hem de Baymak bayileri 
arasında bir ilk olduğunu 
anlatan Yıldıray Deniz, 
“Özel bir araç tasarladık. 
İçinde Baymak ürünlerinin 
tamamına yakını olacak 
ama ağırlığı yoğuşmalı 
ve yoğuşmasız kombilere 
vereceğiz. Müşteri evinden 
inip araca geçecek ve 
deneyimli personel 
tarafından ürünlerin 
avantajları, özellikleri ve 
fiyatı anlatılacak” diyor.
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Bora Isı Merkezi

ÇANAKKALE’DE 
DOĞALGAZ 

KULLANMA ORANI 
YÜZDE 80 CIVARINDA. 

BAYMAK’IN PAYI ISE 
YÜZDE 30. KLIMADA 
ISE EN IYI MARKAYIZ. 

2016’DA O KADAR 
TALEP GELDİ Kİ, 

HAZİRANDA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

EYLÜLDE GÜN 
VEREBİLDİK.

 

DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ 

Ç
anakkale, küçük bir 
kent olmasına rağmen 
hiçbir iş sıkıntısı 
çekmediklerini 
anlatan Yıldıray 
Deniz bunu işleri 

ciddiye almaya, müşteri 
memnuniyetine ve Baymak’ın 
marka gücüne bağlıyor. 
Geçmişte Çanakkale’ye doğalgaz 
gelirken dönüşümleri çok iyi 
yaptıklarını anlatan Yerli ise 
Çanakkale’de kaskad sistemini 
kuran firma olduklarını, 

kentte bir marka yarattıklarını 
anlatıyor. “Çanakkale’de 
doğalgaz kullanma oranı yüzde 
80 civarında. Baymak’ın payı 
ise yüzde 30. Klimada ise en 
iyi markayız. 2016’da o kadar 
talep geldi ki, haziranda gelen 
müşterilerimize eylülde gün 
verebildik” diyor. 

Şimdi bu payı daha da 
artırmak istiyorlar. 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün 
temelinin atılmasıyla kente 
göç oranında artış olacağını 
paralelinde yeni konut ve 
iş imkanları yaratacağını 
söyleyen Deniz, bu doğrultuda 
yeni yatırım kararı aldıklarını 
belirtiyor. “Önümüzdeki 10 yılda 
yatırımları daha da artırıp çok 
iş yapacağız” diyen Deniz şöyle 
devam ediyor: “Son dönemde 
Çanakkale İstanbul’dan çok 
göç alıyor. Yeni konut projeleri 
var. En büyük avantajımız 
İstanbul’un Baymak’ı çok 
iyi tanıması. Dolayısıyla 
İstanbul’dan buraya yerleşenler 
de Baymak’ı tercih ediyor.”

Bora Isı Merkezi, 
Çanakkale’nin hızlı gelişmesini 
bir avantaja dönüştürmeyi 
başarmış durumda. Bunu da 
odaklanmaya bağlıyorlar. 
“Sadece bu işle odaklandığımız 
için başka iş alanına girmek 
istemiyoruz” diyen Deniz 
nedenlerini ise şöyle sıralıyor: 
“Bizim gibi firmalar aynı 
zamanda inşaat işine de girdi. 
Bir dönem inşaat işine girmeyi 
düşündük ama müteahhitlerle 
çalışıyoruz. Müşterimize rakip 
olmak istemedik.”
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ŞEHİTLİK, TRUVA, ASOS, KAZ DAĞLARI, BOZCAADA, 
GÖKÇEADA... ÜZERİNE BİR DE PEYNİR HELVASI… ÇANAKKALE 
HER CANLININ GÖRMESİ GEREKEN BAŞKA TÜRLÜ BİR DİYAR…

CANAKKALE
Rüzgarların Destanlar Fısıldadığı Şehir

Yapımı 1960’da 
tamamlanan 
Çanakkale 
Şehitler Anıtı dört 
sütun üzerine 
kurulmuş ve 
uzaktan bakınca 
Mehmetçiğin “M” 
harfi şeklinde 
gözükür.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip antik kent, 
dünya kültür mirasları arasında yerini alıyor.

Turizmin güzide adası Bozcaada’da 500 yıldır Türkler 
ve Rumlar birarada yaşıyor.
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B
u sayımızdaki 
durağımız bayimiz 
Bora Isı Merkezi 
vesilesiyle Çanakkale. 
Adına şarkılar, 
türküler, şiirler 
yazılan kahraman 

kent hem hatırların hem de masmavi 
denizin güzelliğiyle koruyor 
kendini. Hem Asya hem Avrupa’da 
toprağı olan ve Çanakkale Boğazı 
ile bu kıtaları birbirine bağlayan 
kent, Türkiye’nin en büyük adaları 
Gökçeada ve Bozcaada’ya da ev 
sahipliği yapıyor.

Hem tarihi ve kültürel dokusu 
hem de kahramanlık destanının 
yazıldığı kent olması nedeniyle 
Çanakkale’nin ziyaretçisi hiç bitmez. 
Özellikle Şehitlik herkes tarafından 
sık sık ziyaret edilen, oldukça 
etkileyici bölgelerden biri. Şehitliğin 
yanısıra, yüz yıllar öncesinde 
kurulan antik kentler, Çanakkale’nin 
en önemli çekim noktalarından. 
Truva ve Asos antik kentleri yılın her 
mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. 

3 BİN 500 YILLIK TARİH
Kuşkusuz Çanakkale gezişinize 

ilk başlamanız gereken nokta, 
Çanakkale Şehitler Anıtı. Özellikle 
57. Alay Şehitliği mutlaka gezilmeli. 
Sonrasında Truva’ya yokunuzu 
düşürmelisiniz. Homeros’un İlyada 
ve Odysseia destanının doğduğu 
kent olan Truva, tarih boyunca 
dokuz defa yıkılsa da, yeniden 
inşa edildi. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık 
geçmişi olan kent, dünya kültür 
mirasları arasında yerini alıyor. Ünlü 
Çanakkale türküsünde de adı geçen 
ve 1890’da Musevi cemaatinden 
“Eliyau” tarafından yapılan Aynalı 
Çarşı da mutlaka gezilip görülmesi 
gereken yerlerden. 1897’de II. 
Abdülhamit tarafından yaptırılan 
Çanakkale Saat Kulesi, tarihi MÖ 
6’ncı yüzyıla kadar dayanan Asos 
Antik Kenti, Çanakkale Arkeoloji 
Müzesi ve Kaz Dağı Milli Parkı 
listenizde mutlaka olmalı. Tabii 
Bozcaada’yı da unutmamak 
gerekiyor. 

EGE MUTFAĞI ETKİSİ 
Çanakkale’de gece hayatı da 

renkli ve canlı. Öğrenci kenti olması 
nedeniyle çok sayıda bar ve gece 
kulübü yer alıyor. Barlar sokağı 
olarak bilinen meşhur Fetvahane 
Sokak’ta zevkinize göre mekan 
bulabilirsiniz. Aşıveriş yapmanın da 
keyifli olduğu Çanakkale’de en çok 
el sanatları ve çanak-çömlek dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin en özel ve 
değerli seramik örneklerini burada 
görmeniz mümkün. Çarşı Caddesi 
alışveriş için en uygun bölgelerden. 

Daha çok Ege mutfağı 

etkisinde kalan Çanakkale’de 
balık çorbası, düğün çorbası ve 
sütlü çorba çeşitlerinin yanısıra 
şaraşura, patlıcan göce ve oğlak 
çevirmenin gibi yerel yemeklerin 
tadına mutlaka bakmalısınız. 
Ayrıca Çanakkale’ye özgü asma 
yaprağında sardalye, ahlat turşusu 
ve peynir helvası da tatmanız 
gereken lezzetler arasında. 
Gökçeada ve Bozcaada üzümleriyle 
yapılan ünlü şaraplar da mutlaka 
denenmeli. 

YAPMADAN DÖNME

G
elibolu 
Yarımadası’ndaki 
Şehitlikleri ziyaret 
etmeden, Çimenlik 
Kalesi’ne, Arkeoloji 
Müzesi’ne ve Aynalı 
Çarşı’ya uğramadan, 

5 bin yıllık Truva Antik Kenti’ne 
uğramadan, Asos’da Athena 
Tapınağı’nı ve Hüdavendigar 
Camii’ni görmeden, Antik 
Liman’da balık yemeden, 
tarihte ilk güzellik 
yarışmasının yapıldığı 
Kazdağları’nı gezmeden, 
Gökçeada’da 
çamur banyosu 
yapmadan, 
peynir kayalıklarını, 
Marmaros Şelalesi’ni ve eski 
çamaşır-hanelerini görmeden, 
Bozcaada’nın muhteşem plajlarında 
yüzmeden ve koylarında dalış 
yapmadan,  Çanakkale’nin meşhur 
Peynir Helvası’nı yemeden 
dönmeyin... 

G
EZ

İ

Kanlısırt’a 
çıkan düzlükte 

kucağında 
yaralı Anzak 

askerini taşıyan 
Mehmetçik’in 

mermer bir kaide 
üzerinde bronzdan 

yapılmış bir heykeli 
bulunuyor.

HEM 
TARİHİ VE 
KÜLTÜREL 

DOKUSU HEM DE 
KAHRAMANLIK 

DESTANININ 
YAZILDIĞI 

KENT OLMASI 
NEDENİYLE 

ÇANAKKALE’NIN 
ZIYARETÇISI HIÇ 

BITMEZ.

Muhteşem manzaraları, dinlendirici 
yeşil alanları ve birçok kaplıcasıyla Kaz 
Dağı Milli Parkı’nda doğanın estetiğini 
mitolojik hikayelerle hissedebilirsiniz.

1890’da Musevi cemaatinden Eliyau 
tarafından yapılan Aynalı Çarşı’da mutlaka 

gezilip görülmesi gereken önemli yerlerden.

Çanakkale’ye özgü asma yaprağında sardalye 
ve peynir helvası tatmanız gereken lezzetler.
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BU IŞ 
BÖYLE YAPILIR

BAYMAK YETKİLİ SERVİSİ İKLİM TEKNİK, SATIŞ 

SONRASINDA NASIL HİZMET VERİLMESİ 

GEREKTİĞİNİN GERÇEK BİR ROL MODELİ… 

Çoğu kişinin algısında tesisatla 
uğraşan servisler; küçük 
metrekareli bir dükkan ile 
kirli kıyafetli usta ve çıraktan 
ibarettir. Elbette şirketlerin 
yetkili servislerinde bu 
şartlar daha hallicedir, ekip 
sayısı iki üç tanedir; kurumsal 

kimlik giydirilmiş araçları vardır, kıyafetleri 
daha düzgündür vs… Ama iklimlendirme 
sektöründe pek öyle bir otomotiv markalarının 
yetkili servislerindeki gibi bir manzarayla 
karşılaşmazsınız. Baymaklife’ın üç senelik 
tarihinde ilk servis söyleşisi için İklim Teknik’in 
giderken işin açıkçası benzer bir tabloyu 
görmeyi bekliyorduk. 

Ancak bir cumartesi sabahı, mesainin 

başlamasına az bir süre kala ulaştığımız şirketin 
İstanbul, Göztepe’deki merkezinin önünde 
servise çıkmaya hazırlanan yaklaşık 12 araç 
ve 30 kişilik personel anlamlandıramadığınız 
bir şaşkınlık yaratıyor. İçeri girdiğinizde 
ise kurumsal kıyafetler içindeki müşteri 
temsilcileri sizi karşılıyor. Şaşkınlığınız biraz 
daha artarken bekleme ve toplantı salonun 
olması, arka taraftaki çardaklı geniş ve bakımlı 
bahçe, parmak izi okuyucuyla girilen odalar, 
bir lojistik şirketini aratmayacak düzenlilikteki 
depo, “sizde yanlış bir yere mi geldim” düşüncesi 
yaratabiliyor. Daha büyük şaşkınlığıysa 2011’de 
kurulan İklim Teknik Genel Müdürü Doğan 
Çömez ile konuşunca yaşıyorsunuz. Bahçeşehir 
Üniversitesi Mektronik Mühendisliği 
Bölümü mezunu 30 yaşındaki Doğan Çömez, 

Iklim Teknik

2011’de 
Hüseyin 
Çömez ve 
oğlu Doğan 
Çömez 
tarafından 
kurulan İklim 
Teknik’in 
şikayet oranı 
yüzde 1’in 
altında.
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şirketinin CRM ve stok yönetimi 
programlarıyla çalıştığını anlatıyor. 

Daha da fazlasıysa bu yazıda 
yer alıyor. Baymak’ın son üç yıldaki 
başarısının en önemli unsurlarından 
olan satış sonrası hizmetler ve servis 
yapılanması alanında başlattığı 
değişimin rol modeli olmaya aday 
İklim Teknik, servis işinin hangi 
standartlarda yapılması gerektiğini 
de çok iyi gösteriyor.  

n İklim Teknik servis hizmeti 
veriyor ancak aile şirketiniz 
iklimlendirme işinin birçok alanında 
çalışıyor. Şirketin yapısı hakkında 
bilgi verebilir misiniz, hikaye nasıl 
başladı? 

Babam Hüseyin Çömez, 
1985 yılında yine iklimlendirme 
sektöründe servis işiyle başlıyor. 
İlk işi ve 40 senesini doldurdu, 
yaklaşık 10 yaşından beri bu alanda 
çalışıyor. O zamanlar fuel oil ve 
mazot brülörleri var, merkezi 
sistemle uğraşıyor. 2000’in başına 
endüstriyel taahhüde giriyor ve 
Doğan Mühendislik’i kuruyor. 
Böylece mekanik tesisat, alt ve üst 
yapı kurulumları gibi alanlarda 
faaliyet göstermeye başlıyor. Ama 
burada önemli bir ayrıntı var, sadece 
devlet ile çalışıyorlar sadece özel 
sektör yok bu dönem… Örneğin 
Marmara Üniversitesi’ne daha 
Doğan Mühendislik kurulmadan 
önce hizmet veriyorduk ve yaklaşık 
35 senedir de beraber çalışıyoruz. 
Boğaziçi ile yaklaşık 20 sene çalıştık. 
Ayrıca birçok büyük hastane de 
müşterimiz. Tabii bu ayrı bir firma… 
Ekim 2011’de de İklim Teknik Servis 
Hizmetleri kuruluyor. 

n Servis geleneğinden 
geliyorsunuz ancak hiç bayilik 
düşünmediniz galiba…

Hayır, hiç düşünmedik. Bir kere 
uzmanlığımız servis. Diğer taraftan 
Baymak servisi olmamızın da ilginç 
bir hikayesi var. Babam merkezi 
sistemlerle uğraşırken Mustafa Bey 
(Bozkurt), Baymak servisi olması 
yönünde bir teklif götürüyor. O 
dönem babam askere gitmeye 
hazırlanıyor ve o nedenle kabul 
edemiyor. Yıllar sonra bir tesadüf 
sonucu babam ile Mustafa Bey 
karşılaşıyor. Babam da “teklifin hala 
geçerli mi” diye soruyor ve böylece 
İklim Teknik kuruluyor. Ben de o 
dönem Bahçeşehir Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği 
bölümünden yeni mezun olmuştum, 
babam da şirketi bana emanet etti. 

n Biraz meraktan soruyorum 
ancak mekatronik özel bir 
mühendislik dalı ve kolaylıkla iş 
dünyasında iş bulabilirdiniz. Neden 

aile işinde çalışmayı seçtiniz? 
Evet, ilginç bir bölüm zaten 

mezun olduktan sonra Mercedes 
Benz’in Hadımköy’deki kamyon 
fabrikasında ar-ge mühendisi 
olarak çalışmaya başladım. Ama 
sadece bir ay görev yaptım 
çünkü bana göre olmadığına 
karar verdim, mühendislik adına 
hiçbir şey yapamıyordunuz. 
Doğan Mühendislik daha cazip 
geldi ve Ekim 2010’da babamla 
çalışmaya başladım. Kısa sürede 
şantiyeleri devralıp taahhüt işleriyle 
ilgileniyordum. İklim Teknik 
kurulunca başına geçmemi istedi 
ve “bildiğin gibi yönet, burası artık 
senin” dedi ve böylece başladık. 

n Bu istediğiniz bir şey miydi? 
Bilmediğim bir sektör, bilmediğim 

bir marka, bilmediğim bir çalışma 
ortamı… Özetle çok fazla bilinmeyen 
vardı. Dolayısıyla tüm sistemi 
babam inşa etti. Benim yaptığım bu 
yapının üzerine sadece teknolojiyi 
eklemekti. Teknolojiyle kastım, 
CRM programınızın olması ki, servis 
kayıtlarının, cihazda yapılan işlemin 
neler olduğu, bir ekibe verdiğiniz 
yedek parçaların neler olduğu, 
bu parçaların işe gidilen cihazla 
uyumlu olup olmadığı gibi onlarca 
iş sürecini yönetebileceğiniz bir 
altyapınızın olması lazım. Eğer 
bunları bilemezseniz hem müşteri 
memnuniyeti düşüyor hem de işi 
kapatma süreniz uzuyor. Bu çok 
önemli zira servis işinde talebi 
kapatma süreniz, verdiğiniz 
hizmetin kalitesiyle doğru orantılı… 
Düşünseniz de, kışın kombisi 
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İklim Teknik’in 
Göztepe’deki 
merkezinde 
bekleme ve 
toplantı salonu, 
arka tarafta 
çardaklı geniş 
ve bakımlı bir 
bahçe, parmak 
izi okuyucuyla 
girilen odalar 
ve lojistik 
şirketlerini 
aratmayacak 
düzenlilikteki bir 
depo bulunuyor.
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bozulan yaşlı veya bebek olan bir 
hanenin beklemeye tahammülü 
olamaz. Diğer taraftan takibinizin 
iyi olması lazım. Depomuzda tam 
12 bin kalem ürün var. Dolayısıyla 
hangi ürünün kritik stok seviyesinde 
olduğunu, hangi ürünün ne kadar 
gittiğini iyi bilmeniz lazım. Bunu 
yönetemezseniz, talep etmekte 
gecikirsiniz, gecikirseniz müşteri 
talebine cevap veremezsiniz… 
Dolayısıyla CRM, stok ve kalite 
programlarınızın olması gerekiyor. 

Bir de araçlarınızı takip 
etmelisiniz. Biz de tam 12 araç var ve 
30 kişi çalışıyor.  Üstelik dönemsel 
olarak bu sayı çok artabiliyor. 
Dolayısıyla araçlarımızın nerede 

olduğunu bilemezsek müşteri 
taleplerine zamanında yanıt vermek 
zorlaşır. Özetle yazılım altyapısına 
ciddi yatırım yaptık. Bunlar olmazsa 
olmaz diye düşündük ve babamın 
kurduğu yapının üzerine ilk etapta 
bunları ekledik. 

n Birçok insanın kafasındaki 
servis algısı; küçük bir dükkan, 
usta ve çıraktan oluşan bir ekip ve 
belki iki-üç araç… İklim Teknik ise 
fiziksel şartlar açısından daha çok 
bir otomotiv servisini andırıyor.  
İklimlendirme işinde benzer bir 
örnek pek yok. İlk baştan itibaren 
bu işi büyük bir organizasyona 
dönüştürme hayaliyle mi başladınız? 

Aslında Mercedes Benz’de 
çalışmaya başladığımdaki hayalim 
otomotiv bayiliği ve servisi 
kurmaktı. Dolayısıyla İklim 
Teknik’te otomotiv servislerini rol 
model olarak aldık. Bir otomotiv 
servisine gittiğinizde; karşılama, 
bekleme salonu, verilen hizmetle 
ilgili raporlar… Bizim de yapmak 
istediğimiz aynı standartları, düzeni 
tutturmak ve müşterimizin kapıdan 
girdiği andan itibaren kendini 
ayrıcalıklı hissetmesi.  

n Daha net anlaşılması için bu 
yazılım altyapısı, müşteri talebi 
geldiği andan itibaren sürecin 
yönetimini nasıl etkinleştiriyor? 

Bu, klasik bir süreç aslında… 
Talebi, müşteri temsilcimiz CRM 
programımıza işlenir. Sonra iş 
ekibe atanır. Ekip de gelen talep 
doğrultusunda adrese gider ve 
arızayı tespit edip çözer. Bilgisi 
gelince de sistemden işi kapanır. 
Son iki senedir bu süreç için 
Baymak’ın Servis Otomasyon 
Sistemi’ni (SOS) kullanıyoruz. SOS 
işimizi daha da kolaylaştırdı. Çünkü 
her ekibimizde tablet, barkod 
okuyucu ve yazıcı. Yani cihaz 
bilgilerini tek tek girme derdi kalktı. 
Bugün SOS’a bir cihazın barkodunu 

İ
klim Teknik yaklaşık iki senedir yapı market 
zincirleriyle işbirliği yapıyor. Buna göre 
yapı market zincirlerinden Baymak marka 
klima ve termosifon satın alanlara, İklim 
Teknik ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Bu 
projeyi Baymak’a Doğan Çömez sunmuş. 

“Yapı marketlerin alınan bir ürünü kargoya 
verme süreleri 10 güne kadar çıkabiliyor. 
Klima, termosifon gibi ürünleri de alıcıların 
araçları bile olsa taşımaları çok zor. Kurulum 
da dahil bu süreci üstlenmek istedik” diyor 
ve ekliyor: “Evet, belli bir maliyet var ama 
müşteri kazanmamızı sağlayacak’ diye baktık. 
Sonradan bakım ya da başka bir konuda 
çalışabileceğimizi düşündük. Yani geleceğe 
yatırım yaptık.”

Baymak da projeyi desteklemiş. Bayi Dışı 
Kanallardan Sorumlu Fahri Dolan ile birlikte 
zincirleri gezmişler. Zincir marketler ilk başta 
şüpheyle yaklaşmış ama iki yıldır sistem çok iyi 
çalışıyor. İklim teknik bir ürün satışı olduğunda 
ürünü zincir mağazadan alıyor ve ertesi gün 
kurulumunu yapıyor. Doğan Çömez, üçüncü 
senelerine girdiklerini ve Baymak’ın ödül olarak 
nakliye ücreti uygulamasını devreye aldığını 
söylüyor. Bugün İklim Teknik, İstanbul Anadolu 
Yakası’ndaki tüm Koçtaşlar, Media Markt, 
Vatan Bilgisayar, Bauhaus ile çalışıyor.
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okuttuğunuzda tüm geçmişini, 
bakım ve arıza kayıtlarını, model 
bilgilerini anında görebiliyorsunuz. 
Herşeyi daha hızlı yapıyoruz bu 
şekilde. Hak edişlerimizi daha 
hızlı oluşturuyoruz. Kısacası 
ekiplerimizin üzerindeki yazma 
işi büyük oranda kalktı. Bu önemli 
çünkü işi yapmanız 10 dakika, 
formu doldurmanız 15-20 dakika… 
SOS ile bu anlık gerçekleşiyor. 
Eskiden kaç kere ve ne zamanlar 
arızalanmış, kim gitmiş, hangi 
parçalar değişmiş bunları görme 
imkanınız yoktu. SOS öncesi bizim 
yazılım yatırımları yaparak aslında 
bunları görmeye çalışıyorduk ama 
yetmiyordu yine de. SOS bu işi kısa 
yoldan çözdü. 

n Son dönemde servis 
yapılanmasında çok önemli 
değişimler oldu ve bunun 
sonucunda satış sonrası hizmetler 
alanında üst üste ödüller geldi. Sizin 
gözleminiz nedir? 

Yüzde 100 değişim var. Eskiden 
hizmetten önce satış geliyordu. 
Şimdi hizmet. Bir servisin varlık 
nedeni hizmettir. Tabii ki ticaret 
yapıp para kazanıyoruz ama paradan 
daha önemli olan hizmet.  

n Ne yaptı Baymak bu konuda?
Öncelikle kılık kıyafet 

standartlaştırıldı. Eğitimlerle 
servislerin teknik bilgi kapasitesi 
yükseltildi. Çağrı merkezi 
hizmeti kusursuzlaştırıldı. Ama 
detayda daha fazlası yapıldı. 
Örneğin eskiden yedek parça 
sipariş ettiğimizde, altı-sekiz 
hafta sonrasına gün veriliyordu. 
Düşünseniz de evinizdeki kombi 
ısıtmıyor ya da sıcak su vermiyor. 
Size de “iki ay bekleyeceksin” 
deniyor. İlk işe başladığımızda 
değişime girip iki ay gelmeyen 
cihaz hatırlıyorum. Çıldırırsınız 
hatta markayı bırakırsınız. Baymak 
önce bunu değiştirdi. Şimdi sipariş 
geçelim, yarın elimizde olur. Temin 
hızı inanılmaz arttı, cihaz değişimi 
çok kolaylaştı. Bu da direkt müşteri 
memnuniyetine yansıdı. 

n İklim Teknik nasıl bir yıl geçirdi 
ve 2016’da ne kadar ciro üretti?

Senelik olarak 600-700 bin lira 
ciro yapıyoruz ki bu rakam, bir servis 
için oldukça yüksek. Yeni yönetimle 
beraber yedek parça fiyatlarında ciddi 
düşüşler oldu. Eskiden daha yüksekti, 
bu da müşterinin bizden kaçıp korsan 
ya da özel servislere gitmesine sebep 
oluyordu. Şimdi parça fiyatları daha 
uygun, bu nedenle de müşteriler 
yetkili Baymak servisiyle çalışmayı 
tercih ediyor. Dolayısıyla işlerimiz 
artıyor. 

n Ayda kaç servis hizmeti 
veriyorsunuz?

Dönemsel olarak çok değişiyor. 
Kış sezonunda günlük ortalama 
120-130 iştir. Bu ay için konuşursak 
40… Ama bu rakamlar bizim için 
çok düşük çünkü günlük 200 işe 
çıkabilecek kapasiteye sahibiz. 
Bunu artırmak için şu anda bakım 
aramaları yapıyoruz; bayileri 
ziyaret ediyoruz; yapı market 
zincirleriyle çalışıyoruz. 

n Aile işlerin dolayısıyla 
sormak istiyorum. Kurumsal 
projelerde aktif misiniz?

Baymak bünyesindeki toplu 
satışlar birimiyle çok yakın 
çalışıyoruz. Büyük projelere 
bedelsiz olarak süpervizörlük 
hizmeti veriyoruz. Örneğin son 
dönemde bu şekilde çalıştığımız 
en büyük proje, Ataşehir Trendist. 
Şantiye şeklinden kazanların 
yerleştirilmesine ve mekanik 
tesisatın kurulumuna kadar her 
noktada kontrol şefliğini üstlendik; 
Sistemi kurduk ve otomasyon 
sistemini devreye aldık. Şu anda 
da periyodik kontrollerle sistem 
kontrolümüzde çalışıyor. Bu sayede 
bu tip büyük projelerde sürekli 
hizmet verir hale geliyoruz.
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İ
klim Teknik’in İstanbul, Göztepe’deki 
merkezindeki bakım alanın yanında yer 
alan depoda tam 12 bin yedek parça yer 
alıyor. Normalde aradığınız şeyi bulmanız 
samanlıkta iğne aramaya benzeyebilir. Ama 
burası bir lojistik şirketininkinden bile daha 

düzenli. Ortada hiç parça yok, tüm ürünler 
özel tasarlanmış raf sistemi içinde kapalı 
duruyor. Her bir kutunun üzerinde barkod ve 
ürün bilgisi yer alıyor. Ve tabii bir yazılımla 
yönetiliyor. Şirketin stok yönetim sisteminde 
ana depoda ve her bir ekipte hangi üründen 
ne kadar olduğu görülebiliyor. Doğan Çömez, 
stok yönetimine ilk kuruldukları an yatırım 
yaptıklarını söylüyor. “Ama” diyor, “Kurmak 
yetmiyor, onu yönetebilmek için iyi takım 
arkadaşlarıyla çalışmalısınız. Mevcut kadromuz 
ilk baştan bu vizyona inandı ve kullandı.”
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Iklim Teknik

BELLİ BİR CİRO 
HEDEFİMİZ YOK. 
EKIPLERIMIZE 

BUNU DAYATIRSAK 
HOŞ OLMAYAN 
DURUMLARA 

DAVETIYE 
ÇIKARTMIŞ 

OLURUZ. 
DOLAYISIYLA 

BİZİM İÇİN 
HEDEF, MÜŞTERI 
MEMNUNIYETI.
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Galaxy S8 Teknik Detaylar

SAMSUNG’UN MERAKLA BEKLENEN YENİ 
GALAXY MODELLERİ S8 VE S8 PLUS FİYAKALI’ 

ETİKETLERLE SATIŞA SUNULDU. 

ÖZEL BİR PARÇA

Ebat: 148,9 x 68,1 x 8 mm 
Ağırlık: 152 gram 
S8 Fiyat: 4.399 lira 
S8+ Fiyat: 4.999 lira
İşlemci: Exynos 8895

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat 
RAM: 4GB 

Dahili depolama: 64GB 
(256 GB’ye kadar harici bellek) 

Ekran: 5,8 inç, çift tarafı kavisli Super 
AMOLED ve Corning Gorilla Glass 5 

Kamera: Arka 12 MP,  
Ön 8 MP, 4K video

Pil: 3000 mAh çıkarılamayan batarya, 
hızlı şarj özelliğine sahip 

(S8 Plus 3500mAh).
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S
amsung’un Galaxy 
Serisi, dünya 
telefon piyasasında 
iPhone harici 
modellerin en üst 
segmentini ifade 
eder. Android 
işletim sistemi 

kullanan cihazların ‘bayrağı’dır 
ve bir anlamda Google da 
desteğiyle Samsung’un Apple’a 
cevabı niteliğindedir. Dolayısıyla  
Galaxy’nin yeni modeli, her 
zaman için ilk olma özelliği 
taşıyan birçok yenilikle gelir. Yeni 
S8’ler de bu kuralı bozmuyor. 
Ama tüm yenilikleri geri plana 
atan bir soruyla geliyor. 

Şöyle ki;  çok değil sadece 
12 sene önce, cep telefonu 
piyasasının sıradan bir 
oyuncusuydu Samsung. 
Hatırlayacaksınız genelde 
dönemin devleri Nokia, Motorola, 
Siemens, Sony Ericsson’u taklit 
etmeye çalışan, az sayıda model 
çıkartan vasat bir markaydı. 
Bugün dünyanın en büyük 
telefon üreticisi. Şirket 2016’da 
309 milyon telefon sattı. Akıllı 
telefonda ise Apple’ın beş puan 
önünde yüzde 19 ile yine pazar 
lideri. Bu haliyle gücünün 
doruğunda gezen Samsung, geçen 
ekim ayında resmen bir buhranın 
içine yuvarlandı. Ağustos sonunda 
henüz ayın başında çıkardığı yeni 
phablet modeli Note7’nin pili, 
Çin’de patladı. Olayın videosu 
bir anda tüm dünyaya İnternet 
üzerinden yayıldı. Eylül başında 
patlamanın nedeninin cihazın 
pilinin aşırı ısınması olduğu 
ortaya çıktı. Skandal o kadar 
büyüdü ki havayolu şirketleri 
Note7’nin uçağa alımını yasakladı. 
Samsung da ay sonuna doğru 
Note 7 üretimi durdurmak ve 
dünya çapında satılan yaklaşık 3 
milyon cihazı toplamak zorunda 
kaldı. Borsada yaşanan düşüş 
ise Samsung’a yaklaşık 17 milyar 
dolar kaybettirdi. Buna itibar ve 
güvenilirlik kaybını da eklerseniz 
aslında zarar daha büyük oldu 
(tüm bunlara rağmen 2016 için son 
üç yılın en yüksek karını açıkladı). 
Dolayısıyla Galaxy S8 ve S8 
Plus, Samsung’un bu fiyaskonun 
ardından sahneye dört dörtlük 
dönme zorunluluğunun sonucu. 
Peki öyleler mi gerçekten?  Galaxy 
Serisi’nin -çoğu gibi- yeni S8 ve S8 
Plus modelleri sahip olmaya değer 
cihazlar… Ama S8 ve S8 Plus’ın 
detaylarına inmek daha doğru bir 
fikir verecektir.

EKRAN KALİTESİ
Cihazın bahsedilmesi gerek en 

önemli özelliği ekranı. Samsung 
eğimli ekranı ilk kullanan şirket ve 
şu anda piyasa hızla buna dönüyor. 
Çünkü bu sayede daha büyük bir 
telefon tasarlamadan daha geniş 
bir ekran dolayısıyla daha geniş 
bir görünüm mümkün hale geliyor. 
S8 ve S8 Plus’da bu eğilim sınırları 
zorluyor. Öyle ki 5,86 inçlik Galaxy 
S8 kasasında 5,8 inç büyüklüğünde 
2,960 x 1,440 piksel bir ekran var 
(S8 Plus ise bu oran 6,28 inç’e - 6,2 
inç). Zaten Samsung, bu ekrana 
“Infinity Display” yani “sonsuzluk 
ekranı” adını vermiş. Ekrandaki 
büyüklük hissini asıl veren şeyse 
“home” tuşunun kaldırılması. Bu 
tuş sadece ihtiyaç olduğunda 
kullanılmak için ekranın altına 
konumlandırılmış. Bunun artısı 
daha az kaydırmayla daha çok 
işleme olanak sağlaması. Örneğin 
film izlerken mesaj atabiliyor, 
İnternet’te gezinirken liste 
yapabiliyorsunuz. 

KAMERA DEĞERLENDİRMESİ
S8 ve s8 Plus’ta 8 MP selfie, 

12 MP arka kamera bulunuyor. 
Samsung, standartlaşan bu piksel 
değerlerinin ötesine geçerek 

yeni arka kamerasının hem 
gündüz hem gece aynı kaliteyi 
sağlayacak şekilde tasarladığını 
söylüyor. Bunu sağlayansa F1.7 
lens ve büyük 1.4µm pikseller. Bu 
iki değer ortamda yeterince ışık 
bulunmadığında ekstra ışık temin 
ediyor. Yani ne görüyorsanız 
fotoğrafta o çıkıyor. Ayrıca 
cihazlarda “çoklu görüntü 
işleme” teknolojisi bulunuyor. Bu 
teknolojiyle kamera, bir yerine üç 
fotoğraf çekiyor, en net görüntüyü 
seçip kalan ikisini bulanıklığı 
azaltmak için kullanıyor. Diğer 
taraftan iyi düşünülmüş detaylar 
var. Örneğin selfie kamerasındaki 
“akıllı otomatik odak” özelliği 
yüzleri izleyip fotoğraftaki 
herkesi odakta yer alacak şekilde 
konumlandırıyor. Yani kamera 
mesafeden bağımsız olarak yüze 
odaklanıyor. 

HIZ VE PERFORMANS
Dünyada ilk kez 10nm işlemci, 

S8’lerde kullanıldı. Nm, nanometre 
demek. Bir işlemci içindeki 
transistörler arasındaki mesafeyi 
ifade ediyor. Değerin küçüklüğü iyi 
sayılıyor çünkü mesafe kısaldıkça 
daha çok transistör kullanılıyor, 
bu da performansı artırıyor. Yani 
daha hızlı açılan uygulamalar 
ve uygulamalar arası çabuk 
geçişler, daha uzun ömürlü pil ve 
güç tasarrufu… S8’lerde şu anda 
piyasadaki telefonların neredeyse 
iki katı transistör bulunuyor. 
Samsung, yeni modellerin S7’ye 
göre yüzde 27’ye kadar daha 
yüksek performans, yüzde 40’a 
kadar daha düşük pil tüketimi 
ve yüzde 20 daha iyi oyun 
performansı sağladığını açıkladı. 

TOZA VE SUYA DAYANIKLI
Önceki model S7 suya 

dayanıklıydı. S8 Ailesi bunu daha 
ileri taşıyor. Cihazlarda IP68 
dereceli su ve toz geçirmezlik 
özelliği bulunuyor. Böylece 30 
dakikaya ve 1,5 metreye kadar su 
sıçramalarına, dökülmelerine ve 
batmalara dayanıklı olduğu için 
yağmurda ve duşta kullanılabiliyor. 
Diğer taraftan yeni modeller göz 
tarama özelliğiyle geliyor. Bu da 
yüksek güvenlik sağlıyor. Buna 
ek olarak cihazın arka tarafında 
parmak izi sensörü de diğer bir 
güvenlik detayı. 

Son olarak yeni Samsung’lar 
hızlı ve kablosuz şarj özelliğiyle 
gece siyahı, orkide grisi ve 
altın sarısı olmak üzere üç renk 
alternatifiyle geliyor.

HOME TUŞUNUN 
OLMAMASI, 
NEREDEYSE 

ÇERÇEVESİZ EKRANI, 
YÜZ TANIMA, HIZLI 
ŞARJ VE HARICI 

DEPOLAMA 
ÖZELLIKLERI 
GALAXY S8 

AİLESİNİN, İPHONE 
7’LERE GÖRE 

ARTILARI…
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Türkiye’nin SON GURURU Toyota C-HR 1.2 Turbo Dynamic 4x4 Multidrive S

TOYOTA İLK KEZ CROSSOVER SEGMENTİNE GİRİYOR. 
SAKARYA’DAKİ FABRİKASINDA ÜRETİLEN C-HR, MARKANIN YENİ 

GELİŞTİRDİĞİ “TNGA” PLATFORMU ÜZERİNDEN YÜKSELİYOR. 

Toyota yeni nesil 
Prius’ta kullanıla TNGA 
platformuyla crossover 
segmentine başarılı 
bir giriş yaptı. Tasarım 

konusunda oldukça iddialı görünen 
C-HR boyutlarıyla şaşırtıyor. 
Rakipleri ilk bakışta Mokka ve 
Juke gibi görünse de o aslında bir 
üst segment oyuncularına hitap 
ediyor. Tasarım konusunda evet 
iddialı. Konsept tasarıma en çok 
benzeyen seri üretim modellerden 
biri. Sakarya’da üretilip birçok 

ülkeye ihraç edilmesi büyük başarı. 
Bir de hibrid modelinin olması işi 
daha da başarılı kılıyor. Ancak ilk 
etapta sunulan bagaj hacmi ile 
segmentindeki rakiplerin fazlasıyla 
gerisinde kalıyor. Arka bölümde 
klostrofobik ortam modelin bir 
başka eksi yönü. Modelin çekiş 
sistemi hafif arazi de yeterli geliyor. 
Ancak rakiplerinde daha iyi çekiş 
sistemleri var. Fiyat konusunda 
ise sahip olduğu donanımları 
da katarsak 140 bin lira bandına 
yaklaşıyor. Rakiplerinden avantajlı 

görünüyor ancak bir alt sınıfta 
bu fiyattan daha makul dizel 
otomatik ve dört tekerlekten çekiş 
opsiyonunu sunan modellerinde 
bulunduğunun altını çizelim.

FARK YARATAN TASARIM
Toyota C-HR agresif bakışlara 

sahip. Bunu en belirginleştiren 
ayrıntı, ızgara yerine piyano siyahı 
kullanılan bölüme doğru incelen 
LED farlar... Tamponda bolca hava 
girişi ve keskin hatlar yer alıyor. 
Bu da Toyota C-HR’ye sportif 
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Türkiye’nin SON GURURU 
bir görünüm kazandırıyor. Yan 
bölümdeki şişkin çamurluklar aracı 
heybetli gösterirken çamurluk 
uçlarındaki eklentiler arazi 
karakterine atıfta bulunmuş. 18 
inç alaşımlı jantlar çift renk olarak 
tasarlanmış. Bunlar hoşunuza 
gitmezse Toyota C-HR size iki farklı 
seçenek daha sunuyor. 

Yan bölümde arkaya doğru 
hızla alçalan tavan yapısı vwe C 
sütununa gizlenen arka kapı açma 
detayı ile Coupe otomobil formunu 
başarılı bir şekilde karşılıyor. Ön 
bölümün baş ve diz mesafesinde 
herhangi bir sıkıntı yok. Toyota 
C-HR bu başarıyı arka koltuklarda 
da sağlamış. Ancak en büyük eksi 
daralan arka cam tasarımının iç 
mekanda klostrofobik bir ortam 
oluşturması. Tabii ki arkaya 
doğru alçalan tavan yapısının baş 
mesafesini etkilememesi için arka 
koltuklar olabildiğince aşağıya 
yerleştirilmiş.

DETAYLARDAKI İNCELIKLER
Eğer tam boy yedek lastik 

alırsanız Toyota C-HR size 297 
litre bagaj alanı sunuyor. Fakat 
lastik tamir kiti kullanırsanız bu 
alan 377 litre oluyor. Bu değer en 
dişli rakibinin çok altında. Eşya 
gözlerine baktığımızda vites önü 
ve arkasında iki adet bardaklık yer 
alıyor. Bunlara ek olarak vitesin 
biraz daha ilerinde gizli bir cep 
var. Ancak değerlendirdiğimiz 
de bu alanlar yetersiz. Özellikle 
tablet mantığında telefonlar 
kullandığınızda bu alanlara 
sığdırmanız imkansız.

HIBRITI DE VAR
Toyota C-HR’nin hibrit 

seçeneği de bulunuyor. Aracı 
bu kombinasyonla alırsanız 
gösterge paneli bir miktar 
değişiklik gösterecek. Değişiklik 
gösteren başka bir detay da konsol 
kaplaması ve şerit. Eğer test 
aracımız “Dynamic” yerine bir üst 
paket olan “Diamond” donanımını 
tercih ederseniz, konsolun üst 
kısmında kahverengi bir kaplama 
bulunurken kokpiti soldan sağa 
saran şeridin de rengi değişiyor. 
Ön konsolun hemen üstünde yer 
alan 8 inç büyüklüğündeki “Toyota 
Touch 2” ekran müzik sistemi, 
yol bilgisayarı ve navigasyonun 
kontrolüne imkan tanıyor. Ayrıca 
geri görüş kamera sistemi de bu 
ekrandan hizmet veriyor. 

MOTOR VE PERFORMANS 

TArtan vergi oranları 
sebebiyle tüm markalar 
gibi Toyota da “Down 
Sizing” akımından 
etkilenmiş. Yeni 

geliştirilen 1,2 litrelik turbo 
beslemeli motor, 5600 d/d’de 116 HP 
güç, 1500 ila 4000 devir aralığında 
185 Nm tork üretiyor. Dört silindirli 
bu motor CVT şanzımanla kombine 
edilmiş. 0-100 hızlanmasını 11,4 
saniyede tamamlayan model 
maksimum 180 Km/s hız değerine 
erişebiliyor. Modelin fabrika 
tüketim değeri ise 6,3 litre olarak 
belirlenmiş. CVT şanzıman 
modelin performansını etkiliyor. 
Bunu 4x2 modelinin düz ve CVT 
şanzıman hızlanma değerlerine 
bakarak da görebilirsiniz. Değişken 
oranlı şanzımana manuel kullanım 
modu da eklenmiş. Araç, testimiz 
sırasında 8,5 litrelik karma tüketim 
değerine ulaştı.

KONFOR VE YOL TUTUŞ 
Modelde yumuşak 

süspansiyonlara yer verilmiş. Bu 
sayede model irili ufaklı birçok 
kasis ve çukuru hissettirmiyor. Yol 
ve rüzgar sesi konusunda başarılı 
olan araç, CVT şanzımandan 
kaynaklanan anlık yüksek 
devir seslerini kabin içine 
yansıtıyor. Özellikle performanslı 
kullanımlarda bu durum fazlasıyla 
can sıkıyor. Yumuşa süspansiyonlar 
virajlarda gövde salınımına sebep 
oluyor. Bu doğrultuda ESP sistemi 
fazlasıyla temkinli. 

Aracın dört tekerlekten çekiş 
sisteminin çalışma prensibi ise 
oldukça farklı. Standart sürüşlerde 
yüzde 100 önden çekişli yol 
alabiliyor -bu sayede yakıt 
ekonomisi sağlıyor. Ancak zemin 
kötüleştiğinde gücün sadece yüzde 
50’sini arkaya yansıtabiliyor. Bu 
durum hafif arazide birçok noktada 
işinize yarayabilir. 

TOYOTA 
C-HR, 43,6 CM 

UZUNLUĞA, 17,95 
CM GENİŞLİĞE, 

15,65 CM 
YÜKSEKLİĞE VE 

26,4 CM AKS 
MESAFESİNE 

SAHİP.

Direksiyon üzerindeki kumandalar oldukça 
kullanışlı ve birçok işlevi kontrol etme 

fırsatı sunuyor. Gösterge panelinin analog 
bölümleri otomobile özel tasarlanmış.

Arka bölümde “C” şeklinde 
konumlandırılmış stop grubu 

Honda Civic HB modelini anımsatıyor.
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B
u sayımızda sizlerle 
günümüzün en 
önemli sağlık 
sorunlarından ve 
her dört kişiden 
birini ilgilendiren 
“karaciğer 

yağlanması”nı paylaşacağım. 
Karaciğer yağlanmasının alkole 
bağlı ve alkol dışı olmak üzere 
temel iki nedeni var. Alkole bağlı 
olmayan yağlı karaciğer hastalığı 
giderek artıyor. Bunun da en 
önemli sebebi obezite. Son yıllarda 
hem dünyada hem de Türkiye’de 
obez sayısı hızla artıyor. Şöyle 
ki, 2008’de 400 milyon kişi olan 
dünyadaki obez sayısı, 2015’te 
700 milyon kişiye yükseldi. 
Türkiye’de ise son verilere göre 
toplumun yüzde 30’una yani 
yaklaşık 23 milyon kişiye obezite 
tanısı konmuş. Bu rakam durumun 
ciddiyeti gözler önüne seriyor. 

KARACİĞER NEDEN YAĞLANIYOR? 
Karaciğer yağlanmasının 

birden çok nedeni olabilir. Gıda 
alışkanlıklarının değişmesi, 
egzersizden yoksun yaşam, sosyal 
hayatın zenginleşmesi, yoğun 
çalışma temposu nedeniyle 
beslenmeye gereken önemin 
verilmemesi ve genetik yatkınlık 
gibi… Alkole bağlı olmayan 
karaciğer yağlanmasını dört başlık 
altında toplamak mümkün:

1- Obezite: Özellikle bel kalınlaş-
masıyla birlikte giden obezite 
olgularının tamamında karaciğer 
yağlanması da var. Bel çevresi 100 
cm’yi geçen bir erkek, 90 cm’yi 
aşan bir kadın görürseniz kesin ka-
raciğerinde bel çevresiyle orantılı 
olarak yağlanma başladı demektir. 

2- İnsülin Direnci: Henüz obezite 
düzeyine varmasa bile insülin 
direnci sorunu yaşayanların kötü 
kaderlerinden biri de karaciğerin 
yağlanması. İnsülin fazlalığının 
insülin direncine dönüşmediği 

dönemlerde bile karaciğerde 
yağlanma başlıyor. Açlık insülin ve 
şekerinizi ölçtürün. Bulduğunuz 
rakamları birbiriyle çarpıp 405’e 
bölün. Elde ettiğiniz değer 2,5’tan 
yüksekse bu sizde insülin direnci 
olduğunu gösterir. Bu sonuç; “ka-
raciğerinize de bir baktırsanız iyi 
olur” anlamına da gelir. 

3- Beslenme Sorunları: Tükettiğiniz 
şeker, tatlılar, tatlı içecekler nişasta 
bazlı früktoz içeriyorsa yandınız! 
Yoğun früktoz tüketen, hatta 
gereğinden fazla meyve yiyerek 
bedeninize fazlaca früktoz yükle-
yenlerin çoğunun maalesef karaci-
ğerleri de anında yağlanıyor. Gün-
de üç-beş çay içen ve her bardak 
çaya en az bir şeker atan biriyseniz 
de, alkol kullanmanıza filan gerek 
yok. Karaciğerinizin yağlanacağın-
dan emin olabilirsiniz. Beslenme 
yanlışları sadece şekerle sınırlı 
değil. “Rafine karbonhidratlar”, 
yani un ve nişasta zengini besinler, 
fast food, paketlenmiş unlu, şekerli 
atıştırmalıklar (bisküvi, gofret vb.), 
cipsler de tüketiyorsanız, karaci-
ğer yağlanmasına ciddi davetiye 
çıkardığınızı söyleyebiliriz.

4-Egzersiz Noksanlığı: Düzenli egzer-
siz ve aktif bir yaşam vücuttaki 
fazla insülini temizleyen ve fazla 
şekeri enerjiye çeviren en mühim 
önlemlerden. 

GENELLİKLE BELİRTİ VERMİYOR
Karaciğer yağlanması 

genellikle belirti vermiyor 
ve başka bir amaçla yapılan 
ultrasonografide ya da check-
up taramalarında karaciğer 
enzimlerinin (ALT, AST, GGT) 
yüksekliğiyle fark ediliyor. 
Çok nadiren halsizlik, karın 
sağ üst kısmında dolgunluk 
gibi yakınmalar gösterebiliyor. 
Hastalık bazı hastalarda da 
doğrudan siroz veya karaciğer 
kanseri bulgularıyla ortaya 
çıkıyor.

Şanslıyız ki ilaçsız şekilde bu 
dertten kurtulmak mümkün. Karaciğer 
yağlanmasının tedavisinde en önemli 
adım, yağlanmaya sebep olan 
faktörlerin düzeltilmesi. Yani kilo 
vermek, kan şekeri ve kan yağlarının 
kontrolünün sağlanması, insülin 
direncinin düzeltilmesi. Dünyada halen 
devam etmekte olan pek çok çalışma 
bulunmasına rağmen, hiçbir ilaç 
karaciğer yağlanmasının tedavisinde kilo 
vermekten etkin değil. Hedef kilo kaybı 
hafta 0,5-1 kg olmalı, karaciğerdeki 
hasarı artırma riski olduğundan hızlı kilo 
kaybından kaçınılmalı. Karaciğerdeki 
hasar özellikle mevcut kilonun yüzde 
5-10’u kaybedildiği zaman düzelir. Bu 
hastalarda metabolik problemler de sık 
görüldüğü için, kan şeker kontrolü ve 
insülin direncini azaltan, kan yağlarını 
düşüren ilaçlar gereklilik halinde önerilir. 
Öte yandan alkol almamak karaciğeri 
korumak için yeterli bir önlem değil 
-ülkemizde sirozun sadece yüzde 10-
15’inin sebebi alkol. En sık nedense 
hepatit B ve C... Üzerinde durduğumuz 
alkol dışı yağlanma giderek artan sıklıkta 
siroza sebep olabilen bir hastalık olarak 
kabul ediyor. Sağlıklı beslenme ve 
düzenli spora ek olarak hiperlipidemi ve 
glikoz metabolizması bozukluklarıyla sıkı 
mücadele işin esasını oluşturuyor. Bu 
sadece karaciğer için değil, genel sağlık 
için de gerekli bir yaklaşım.

Karaciğer yağlanmasının özel bir ilacı 
yok. Temel önlem beslenme yanlışlarından 
vazgeçip aktiviteyi artırmak. Yani 
“yiyecekleri yarıya indirmek, hareketi iki 
katına çıkarmak” formülü burada da son 
derece geçerli bir yaklaşım. Göbeğiniz, 
beliniz ve karın organlarınızın çevresindeki 
yağlardan kurtuldukça karaciğer de 
içindeki yağlardan kurtulmaya başlıyor. 
“Karbonhidratları azaltıp, şeker ve unlu 
besinleri kesmek, alkole uzunca bir 
süre selam bile vermemek, “protein/
sebze” ağırlıklı bir beslenme planına 
ısrarla uymak” beslenme önlemlerinin en 
mühimleri.

Karaciğerdeki mevcut yağları 
boşaltmanın yolu en az sekiz hafta süre 
ile haftanın en az beş günü, en az 60 
dakika tempolu yürümekten (postacı 
yürüyüşü) geçiyor. Bunu yapamıyorsanız 
daha yavaş da yürümeniz ama süreyi 
1,5 saate çıkarmanız lazım. Yüzmenin ve 
bisiklete binmenin de işe yarayabileceği 
aklınızda olsun. Daha güçlü ve hızlı bir 
“antiyağlanma” programı uygulamak 
istiyorsanız yüksek yoğunluklu, aralıklı 
hızlanmaya dayanan egzersiz çalışmalarını 
öneriyoruz.

TEDAVİSİ VAR MI?

KORUNMAK İÇİN 
NELER YAPMALIYIZ?
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Çağın Sorunu: Karaciğer Yağlanması 

Kardiyoloji Uzmanı 
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
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5 hat ve üzeri alım ve 12 ya da 24 ay kalma sözünüze.
Kurumsal abonelere sunulan Red Business 10 2017 Tarifesi’nin kampanyasız fiyatı 115 TL’dir. 49 TL fiyatı, 5 hat ve üzeri alımda ve 12 ya da 24 ay taahhüt 
verilmesi durumunda sunulmaktadır. Vergiler dahildir. 10 GB yurtiçinde geçerlidir ve devretmez. Kampanya, 31.05.2017’ye kadar geçerlidir. Vodafone’un 
kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Detaylar: vodafone.com.tr/redbusiness

10 Tarifesi

10 GB 1000 DK
1000 SMS

“Artık rahatça internete giriyoruz, bol bol konuşabiliyoruz,
ay sonu faturayı aştık mı diye düşünmüyoruz.”

Ali Sungurlu
Zuhal Müzik Genel Müdürü

Vodafone’dan işletmelere 
10 numara tarife
Şimdi siz de, “İyi ki Vodafone’a geçmişim” demek için 
Red Business 10 Tarifesi’ne gelin, ay sonu sürpriz faturayla 
karşılaşmayın. Vodafone İş Ortağım’la işinizi yarına hazırlayın.

Vodafone

Arayın, gelelim: 0850 542 42 42
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