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Ursa Enerji 

Gedik Mühendislik 

GAYRİMENKUL
Teknik Yapı Yönetim 

Kurulu Başkan 
Yardımcısı 

Umut Durbakayım

İÇİNİ AÇTIK
Linyit Comfort  
Yeni Nesil Gaz 
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Güvenli tesisat için kaliteli borular!
Uzun ömürlü kullanım için Borusan Mannesmann ürünlerini tercih edin!

Su 
Boruları

Doğal Gaz
Boruları

Yangın Tesisat
Boruları

Kazan 
Boruları

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

393
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Y
az aylarının güzelliğini 
ve sıcaklığını yaşadığımız 
bugünlerde Baymak Ailesi 
olarak hazırladığımız 
dergimizin yeni sayısıyla en 
sıcak dileklerimizle merhaba! 

Haziran ayının ikinci 
haftasında açıklanan ilk çeyrek ekonomi 
büyüme rakamları bir kez daha tüm dünyada 
gösterdi ki Türkiye ekonomisi,  en sert 
dalgalanmalarda bile gemiye su almadan 
yoluna devam etmeyi başarıyor. Ülke olarak 
son bir yıl da yaşanan zor süreçler ve yakın 
coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmelere 
rağmen Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 büyüme kaydetti. Bu oran 
mevcut global konjonktürde hiç de hafife 
alınacak bir oran değil. Baymak olarak bizler 
de, siz değerli bayilerimiz, servislerimiz ve 
tüm paydaşlarımızla birlikte bu süreçte hep 
daha iyiye ulaşmak adına önemli adımlar attık 
ve atmaya da devam ediyoruz. 

Dergimizin bu sayısında da, Baymak olarak 
son dönemde attığımız adımların yanı sıra 
dopdolu bir içerik sizleri bekliyor. 

Evet Baymak, olarak her koşulda yorulmak 
bilmeden yatırımlarımıza tam gaz devam 
ediyoruz. Bu çerçevede mayıs ayında bayi ve 
servis ağımızı yenileyerek Ege’ye yeni inciler 
kattık. Bir Orange Store açılışının yanısıra 
bir bayi yenileme ve iki servis açılışıyla Ege 
yatırımlarımıza devam ettik. 

Ancak İzmir çıkarmamız bununla 
sınırlı değildi. Isı pompası ürün ailesinin 
yeni üyelerinin tanıtımı vesilesiyle 
İzmir’deydik. İki yıl sonra yani yarım 
asrı geri bırakacağımız 50’inci kuruluş 
yıldönümümüzde, 2017’nin ilk çeyreğinde 
yüzde 15 büyüdüğümüz ısı pompasında 
liderliği hedefliyoruz. 

İzmir Buluşması bir başka açıdan da çok 
önemli bir gerçeği bize gösterdi: Baymak 
bu sektörün en dikkat çeken markası… 

Şöyle ki ısı pompaları için düzenlediğimiz 
toplantımız, sadece Baymak’ın değil, Ege 
Bölgesi genelinde hizmet veren bayi, tesisatçı 
ve servislerin akınına uğradı. 400’ü aşkın 
kişinin katıldığı tanıtım, ‘markamıza’ olan 
ilginin somut bir göstergesi… 

Sizlere artık alışıldık hale gelen ödül 
haberlerimizden birini daha hazırladık. 
Bilindiği gibi günümüz dünyasında Web 
siteleri firmaların imajı haline geldi. İnsanlar 
bir şirket hakkında bilgi edinmek için ilk 
refleksle o şirketin İnternet sayfasına 
bakarken sitenin tasarımını, içeriğini hatta 
hızını o kurumun vizyonunun ve kalitesinin 
bir göstergesi olarak algılıyor. Bu gerçekler 
ışığında, Baymak’ın yeni vizyonunun bir 
nişanesi olarak 2016’da “baymak.com.
tr”yi yenilemiş ve modern bir tasarımla 
kullanıcılarının beğenisine sunmuştuk. 
Baymak’ın dijital yüzü 2016’nın “En İyi 
Tasarım Ödülü”ne layık görüldü. 

Mayıs sonu haziranda Ramazan ayı 
vesilesiyle artık geleneksel hale gelen iftar 
buluşmalarımızı yaptık. Geleneksel iftar 
buluşmalarımız bu yıl, İstanbul, Ankara, 
Kayseri ve Adana’da büyük ailemizin 
bin 600 üyesinin katılımıyla gerçekleşti. 
Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayımızda 
da Van’dan ve Mersin’den iki keyifli bayi 
röportajımız sizleri bekliyor. 

Son olarak Baymak Ailesi’nin iki 
değerli üyesi; Gaziantep bölge bayimiz 
Canlan Mühendislik’in sahibi Ömer Atılan 
ile İstanbul, Kağıthane ve Seyrantepe 
bölgesinde faaliyet gösteren Hedef Teknik 
Servis’in sahibi Şaban Çukurgöz’ün vefatı 
bizleri derin üzüntüye boğdu. Kendilerine 
Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine, 
yakınlarına ve Baymak Ailesi’ne başsağlığı 
diliyoruz.  

Sözlerimi bitirirken hepinize güzelliklerle 
dolu sağlıklı günler diliyorum. 

Keyifle okuyacağınız yeni sayımızda 
görüşmek dileğiyle…

ENDER ÇOLAK

Hep Daha İyiye Ulaşmak

Baymak CEO
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Rakamların Dili  
Baymak’ın son dört senedeki 
kusursuz performansını göz önüne 
alırsanız, yaşadığımız değişimin ve 
dönüşümün aslında mutfağımızdan 
başladığını anlayabilirsiniz.
 
Gövde Gösterisi 
Baymak’ın ısı pompası ürün 
ailesinin yeni üyelerinin tanıtımı 
vesilesiyle İzmir’de düzenlediği 
toplantı, sadece Baymak değil, Ege 
Bölgesi genelinde hizmet veren 
bayi, tesisatçı ve servislerin akınına 
uğradı.  
 
İlk Ziyaret
BDR’nin yeni CEO’su göreve başlar 
başlamaz ilk ziyaretini Türkiye’ye ve 
Baymak’a yaptı.  
 

Bizi ‘Ödüllü Site’mizden  
Takip Edin!   
Baymak’ın dijital yüzü, 2017’de 
düzenlenen İnteraktif Medya 
Ödülleri’nde tasarım alanında büyük 
ödülü kazandı.

Ege’nin Yeni İncileri   
Baymak geçen mayıs ayında ana bayi 
ve servis ağını yenileyerek Ege’ye yeni 
inciler kattı.

İftarımızı Ailemizle Açtık    
Geleneksel iftar buluşmalarımız 
İstanbul, Ankara, Kayseri ve Adana’da 
büyük ailemizin bin 600 üyesinin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Ailemizin Yenileri   
Servis ailemize Türkiye’nin dört bir 
yanından yeni üyeler katılıyor. 

Bağımlılık Yapıyoruz   
Bir inşaat şirketi, her yeni projesinde 
tüm ısıtma sistemi ihtiyacı için aynı 
markayı tercih ediyorsa bilin ki 
verilen hizmet, kullanılan ürünlerin 
fiyat performans seviyesi o firmanın 
yöneticilerini etkilemiştir.
 

Birlikte Büyüyoruz   
Tam 24 yıldır Baymak’ın Van 
bayiliğini yapan Mehmet Gedik, bu 
çeyrek asırlık serüvenin ve Van’ın iş 
potansiyelini anlatıyor. 
 

Eylül’ü Bekleyin!   
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve şirketin ikinci kuşak 
yöneticisi Umut Durbakayım eylül-
ekim aylarında inşaat sektörünün bir 
hamle yapacağını düşünüyor.

Bir Baymak 
Klasiği
Baymak’ın tüketicilerden 
gelen geri bildirimlerin 
ışığında altı ay önce başlattığı 
proje tamamlandı. Ve tam 
otomatik, kompakt, konforlu, 
yenilikçi katı yakıtlı kazan ailesi 
Linyit Comfort sahneye çıktı. 

İşi bilen, Baymak’ı 
tercih eder  
Doğu Akdeniz’deki dört büyük 
kentine hizmet veren ana dağıtıcı 
bayi Ursa Enerji gelecekte 
yenilenebilir enerjide bölgenin en 
güçlü oyuncusu olmak istiyor. 

Eski Dünyanın Başkenti  
Van bir dönemin, bir halkın ve eski 
güzel günlerin hatırasını taşıyor.  

Büyüklere Oyuncaklar  
Keyfe’ biraz para harcamayı 
göze alırsanız, eğlenceli vakit 
geçirmenize yarayacak ve çok 
havalı oyuncaklar…

Sağlık Köşesi  
Yaz hastalıklarına dikkat!
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Yayına Hazırlayanlar
Çetin Bitirgiç

Volkan Binzet
Şahin Özkan

Reklam Sorumlusu
Alp Korkmaz

alp.korkmaz@baymak.com.tr

Fotoğraflar
Coşkun Çeler

Haylazkedi 
Mahmutbey Caddesi 4. Sokak  

No: 12 D: 9 Bahçelievler / İstanbul  
Tel: 0850 226 78 96 

www.haylazkedi.com.tr

Sanat Çevresi Yayıncılık Matbaa  
Ltd. Şti. Bağdat Cd. No: 262  

Adatepe - Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 383 80 41 

www.sanatcevresi.com

Bu dergideki yazıların içeriğinin 
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No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 
34959 İstanbul 
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Yayın türü
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Basıldığı tarih
Haziran 2017

06.

08.

12.

13.

14.

16.

19.

20.

26.

34.

58.

38.

Siyah Beyaz Film Gibi Biraz…
Çok değil beş yıl öncesine 

kadar bankalara ve faktoring 
kuruşlarına olan yüz 

milyonlarca liralık borcu 
ve bütün gelirleri ipotek 

altında olan, kendi sahası 
bile olmayan Beşiktaş, 

nasıl oldu da son iki 
sezonu şampiyon 

tamamlayabildi?

30.

54.

52.

48.
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42.

56.

Türkiye’de son 
birkaç senedir 

Romen şarkıcı 
Inna fırtınası 

esiyor. 

Nihayet havalar ısındı, bayramı da ettik, 
artık biraz dinlenme zamanı… 

Geçmişten fazlasıyla 
ders çıkaran Hyundai, 
yeni i30 ile tüketicilerin 
beklentilerine daha 
iyi cevap veren bir 
otomobil geliştirdi.

22. Romen Kızı

Tatile Çıkıyoruz

Değişim Yaramış!
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İ
ş dünyası çalkantılı bir 
dönemden geçiyor. Kar 
marjları eriyor; fiyat 
rekabetinin dışında kalmak 
neredeyse imkansız hale 
geliyor ve kur oynaklığı 
nedeniyle geleceği planlamak 
zorlaşıyor. İşte böyle bir 

dönemde ‘alırken kazanmanın’ 
önemi her gün daha da artıyor. 
Dolayısıyla şirketler özellikle de 
üreticiler için tedarik ve satın 
alma süreçleri artık daha hayati. 
Maliyetleri azaltırken kaliteyi 
koruyabilmeli; tedarikçilerle daha 
etkili işbirlikleri geliştirebilmeli… 
Bunu yaparken de üretimin 
kusursuz bir şekilde işleyebilmesi 
için tedarik ağını efektif yönetmeyi, 
doğru planlama yapmayı 
başarabilmeli… 

Bu bilgiler ışığında Baymak’ın 
son dört senedeki kusursuz 
performansını ve 2017’nin ilk 
çeyreğindeki yüzde 27’lik büyümeyi 
göz önüne alırsanız, yaşadığımız 
değişimin ve dönüşümün aslında 
mutfağımızdan başladığını 
anlayabilirsiniz. Bunu başarabilmek 
için de işin en derinine kadar 
indiğimizi de… Zira bir ürün 
yolculuğu, hammaddeyle 
başlar. Bir nevi erkenin 
merkezine gitmek 
gibidir. Üstelik 
bir kombi 
üretmek için 

sadece çelik ve plastik yeterli 
olmaz. Yüzlerce malzemeye ihtiyaç 
vardır. Baymak’ın Tepeören’deki 
fabrikasının rutin olarak ortalama 
25 bin parça tedarik ettiğini 
söylesek sanıyoruz ne demek 
istediği daha anlaşılır olacaktır. 
Dolayısıyla bir ürün vücut bulması 
için gereken parçaların tedariği, 
bunların kalitesi ve maliyeti hayati 
önem taşır. Üstelik bu tedariğin de 
üretim planlamasını aksatmayacak 
dakiklikte olması şarttır. Zira 
dönmeyen makine para kaybettirir. 
Para kaybedilirse maliyet artar, 
o da fiyatlara yansır, çözülmeyip 
kronikleşirse de uzun vadede tüm 
sistemi bozacak hale gelir. 

İşte bir şirketin satın alma süreci 
bu kadar kritik bir rol üstlenir. 
Dolayısıyla “Rakamların Dili” 
sayfamızda başarımızda 
pay sahibi olan birimlerimizden 
biri olan Satın Alma 
Departmanı’mızın 
evrenine 
gidiyoruz.  

Dünyanın çevresi 40 bin km. Baymak’a hizmet veren 
Türkiye içindeki 350 tedarikçiyle olan tedarik süreci için 
her yıl katedilen mesafeyle

Baymak yurtdışında tam

farklı tedarikçiyle çalışıyor. Bu firmaların yeryüzündeki 
dağılımı Uzakdoğu’dan Amerika kıtasına kadar uzanıyor.

Yollar Bizim Ağımız Dünya

75 KEZ DOLAŞABILIRDIK

200DÜNYANIN ÇEVRESINI
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Vodafone Park’ı Örtmek

Tır Ordusu

Bize Çalışanlar

Denizlerin Lordu

800 
tedarikçiye çıkıyor

10 
tane çatı olurdu

Beşiktaş’ın mabedi Vodafone Park’ın çatısında 2 bin 137 ton 
çelik kullanıldı. Eğer Baymak’ın her sene tedarik ettiği ve 

işlediği çeliğin tamamı bu çatıda kullanılsaydı, elimizde tam 

Baymak’ın ürün gamını beslemek için 
yurtdışından yapılan tedarik için her yıl 
bin tır seferi yapılıyor. Ve bu tırlar yıllık 

ortalama

Baymak’ın geniş ürün gamının ihtiyaçlarını karşılamak için tam 
550 şirket çalışıyor. Bu tedarikçilerden 200’ü yurtdışında, 350’siyse 

Türkiye’den… Eğer bu rakama hizmet tedarikçilerini de eklersek sayı 

Hindistan’a ulaşmak için yola çıkan Kolomb’un Amerika’yı 
keşfetmek için gittiği yolun tam 200 katını Baymak her 

sene yurtdışından ürün tedarik sağlamak için gidiyor. Ve bu 
tedarik için senede ortalama 80 deniz seferi yapılıyor. 

Baymak’ın geniş ürün gamını beslemek için rutin olarak 
ortalama 25 bin çeşit farklı parça tedarik ediliyor. Bu dev 

hammadde tedariğinin ağırlığını çelik, plastik, bakır ve 
kimyasal oluşturuyor. 

İncik Boncuk

2.5 
milyon km yol alıyor
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ER İzmir Buluşması

BAYMAK’IN ISI POMPASI ÜRÜN AİLESİNİN YENİ ÜYELERİNİN 
TANITIMI VESİLESİYLE İZMİR’DE DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI, 

SADECE BAYMAK DEĞİL, EGE BÖLGESİ GENELİNDE HİZMET 
VEREN BAYİ, TESİSATÇI VE SERVİSLERİN AKININA UĞRADI. 

400’Ü AŞKIN KİŞİNİN KATILDIĞI TANITIM, ‘MARKAMIZA’ 
OLAN İLGİNİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ…

GÖVDE 

GÖSTERİSİ
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D
ünyadaki ‘bazı’ büyük 
şirketlerin ürün tanıtımları 
bir kongre ve şovun karışımı 
gibidir. Binlerce insan katılır; 
teknik oturumlar yapılır; 
basın oradadır vs… Çünkü 
o şirketin yeni ürünün 

teknolojisi, stratejisi sektörün tamamını 
ilgilendirir. Bu durum, o şirketin liderliğinin 
ve pazara yön verdiğinin resmidir. Örneğin 
Apple… Her iPhone’un tanıtımı, yazılımcısından 
uygulamacısına donanım üreticilerinden 
medya mensuplarına binlerce iş insanını çeker. 
Buna karşılık başka telefon üreticilerinin 
modellerinin çıktığından bile haberiniz olmaz. 

İşte Baymak’ın İzmir Buluşması da, sektörün 
en dikkat çekici şirketinin toplantısı olarak Ege 
Bölgesi’nin genelindeki bayi, tesisatçı, servis 
ve medya mensuplarının akınına uğradı. Swiss 
Otel’inde yapılan toplantıya 400’ün üzerinde 
sektör temsilcisi ve medya mensubu katıldı.  
Üstelik sadece Baymak’ın iş ortakları değil, 

Baymak’ı tanımak ve işbirliği yapmak isteyen 
sektör temsilcileri de oradaydı.  

Bu dev organizasyonun kuşkusuz ana 
teması, 2017’nin ilk çeyreğinde ısı pompasında 
yüzde 15 büyüyen Baymak’ın sektördeki 
dengeleri altüst edecek yeni Split ve 
Monoblok inverter modelleriydi. Ancak hem 
katılımın genişliği ve çeşitliliği hem de yaz 
sezonun başlangıcına gelmesi vesilesiyle 
İzmir Buluşması 2017’nin ilk yarısının 
değerlendirmesi niteliğindeydi. Zira iki yıl 
sonra kuruluşunun 50’inci yılını kutlamaya 
hazırlanan Baymak, 2017’nin ilk çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 
büyüyerek pazarı doğru tabirle domine etti. Ve 
bu büyüme hemen her ana ürün segmentinden 
geldi. Şöyle ki; Baymak’ın 2017 ilk çeyrekte 
yoğuşmalı kombi satışları bir önceki yılın aynı 
dönemine göre adet bazında yüzde 30 arttı. 
Aynı dönemde klima satışları adet bazında 
yüzde 40, şofben ve termosifon yüzde 18 
büyüdü. Ayrıca yaklaşık olarak üç yıl önce ürün 
portföyüne giren ısı pompalarındaki inovatif 
ürünler ve sunulan hizmet sayesinde pazarda 
adetsel bazda yüzde 15 büyüme yakalandı. 
Baymak’ın hedefi iki yıl sonra yani kuruluşun 
50’nci yıldönümünde ısı pompasında sektörün 
en büyük üç oyuncusundan biri haline gelmek… 

Bu çarpıcı performansı, İzmir Buluşması’nda 
yaptığı konuşmada değerlendiren Baymak 
CEO’su Ender Çolak, büyümenin arkasındaki 
en önemli itici gücün ürün gamının sürekli 
yenilemesinin yanısıra geniş bayi ağı ve müşteri 
memnuniyetine olan hassasiyet olduğunu 
vurguladı. Çolak sözlerine şöyle devam etti:  
“Güçlendirdiğimiz lojistik ağıyla bayilere 
daha yakın konumda ürün bulundurmamız 
sayesinde tüketicilerin acil taleplerine hızla 
cevap verebiliyoruz. Baymak olarak 81 ilde 
bine yakın bayiye sahibiz, hayata geçirdiğimiz 
lojistik merkez projesiyle bayi kanalındaki 
sevkiyat düzenini yeni bir yapıya kavuşturmuş 
olduk.”

2017 yılının diğer yarısında yeni açacakları 
bayi ve Orange Store’larla güçlü yapılarını 
destekleyerek büyüyeceklerini belirten 
Ender Çolak, “2016 yılında özellikle, Almanya, 
Fransa, Gürcistan ve İspanya pazarlarında 
büyüme kaydettik. 2017 yılı sonuna kadar 
mevcut pazarlarımıza Rusya, Ukrayna, 
Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’yı 
da ekleyerek ihracatta hedefimizi daha ileri 
seviyelere taşıyacağız” dedi. 

YENİ ISI POMPALARI SAHNEDE
Tabii İzmir Buluşması’nın ana gündemi 

ısı pompalarıydı. Isı pompaları geleceğin 
teknolojilerinden ve Baymak’ta bu konuya çok 
önem veriyor. Çünkü 2020 ile birlikte Avrupa 
Birliği’nde yasal bir zorunluluk olarak “Zero 
Energy “ yani enerjiyi hiç dışardan almadan 
kendi içinde üreten binalar dönemi başlıyor. 

Baymak 
CEO’su Ender 
Çolak, yaptığı 

konuşmada 
Baymak’ın 

kuruluşunun 
50’nci 

yıldönümünde 
ısı pompasında 

sektörün en 
büyük üç 

oyuncusundan 
biri olacaklarını 

ifade etti.
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Baymak ailesi olarak geniş ürün 
gamımızın içinde ısı pompası 
da önemli bir yer tutuyor. 
Sektördeki önemli bir boşluğa 
hitap edecek bu ürünümüz 
hakkında çok kapsamlı ve 
doyurucu bilgiler edindik. Bu 
eğitim ve lansmanlar sayesinde 
müşterilerimize yüzde 100 
doğru bilgiler vererek müşteri 
memnuniyeti sağlıyoruz.

Bizler için gerçekten çok faydalı 
bir toplantı oldu. Sıradan kombi 
tanıtım toplantılarından farklı 
bir konsept oluşturulmuş. Gelen 
kişilerin hepsi konuyla ilgili ve ısı 
pompasının satış potansiyelini 
bilen insanlardı. Baymak’ın 
birçok değişimin yanında bu 
toplantıların daha ön plana 
çıktığını gözlemliyor ve mutlu 
oluyoruz.

Hem yeni verimli ürünler anlatıldı, 
hem de sektördeki satıcı ve 
uygulamacıların buluştuğu güzel 
bir lansman oldu. Sektörde hızla 
büyüyen pazar payına sahip olan 
ısı pompasının yeni nesil ürünleri 
sektörümüze önemli yenilikler 
de getiriyor. Hem verimli hem 
de ekonomik ürünleri bayileri ile 
buluşturan Baymak’a teşekkür 
ediyoruz. 

Isı pompası lansmanımızda 
sektörün öncü firmalarını 
aramızda görmek bize ayrı bir 
mutluluk kattı. Baymak her 
yeni ürününde olduğu gibi ısı 
pompasında da hızlı bir yükseliş 
yakalamıştı. Bu yükselmeyi yeni 
nesil ısı pompaları ile daha üst 
seviyeye taşıyacağına gönülden 
inanıyorum. 

Lansmanda, üyesi olmaktan gurur 
duyduğum Baymak ailesinin yeni 
ürünlerini yakından tanıyarak 
geleceğe neden Baymak markası 
ile devam etmem gerektiği bir 
kez daha ortaya çıktı. Geleceğin 
ısıtma sistemlerini yakından 
tanıyarak sektörde doğru yerde 
bulunabileceğimizi düşünüyorum.

BEKIR ÖMER YAŞAR
Ateş Doğalgaz-Izmir Ödemiş

CIHANGIR KARBUKAN
Bay-Kar Isıtma Soğutma- Antalya

AYHAN AK
Isı Üretim A.Ş-Izmir

SEZGIN EREN
Aldoğan Isıtma Soğutma-Izmir

AHMET GÜLAKMAN
Sistem Isı-Izmir Torbalı
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Dolayısıyla Avrupa’da ısı pompası 
pazarı hızla büyüyor. Şu anda 
havadan ısı pompasının büyüklüğü 
400 bin adedin üzerinde. Türkiye’de 
ise pazar henüz daha başlangıç 
aşamasında -7 bin adet. Baymak 
CEO’su Ender Çolak bu noktada 
yoğuşmalı kazan pazarında 
Baymak’ın yükseliş grafiğini örnek 
veriyor. “İlk yoğuşmalı kazanda 
pazar çok küçüktü şimdi yüzde 
30’lara dayandı ve Baymak ilk 
sırada. Aynı şeyin ısı pompasında 
da olacağını iddia ediyorum” 
diyen Çolak, “50’nci yılımızda ısı 
pompasında pazar payı itibarıyla 
sektörün en büyük üç firmasından 
biri olacağız.” 

Peki bu nasıl olacak? Ender 
Çolak’ın cevabı net: “En doğru 
ürünü en doğru fiyatla doğru 
kanaldan sahaya sunacağız.” 
Tabii Baymak’ın yeni nesil ısı 
pompalarının teknolojik özellikleri 
ve verimliliği de bu iddialı duruşa 
kaynaklık ediyor. Kullanıcılara dört 
mevsim konforlu iklimlendirme 
sunmak amacıyla üretilen yeni Split 
ve Monoblok inverter modeller, 
Baymak’ın “pahalı enerjiye karşı” 
ve “daha temiz bir doğa için” 
yaklaşımıyla pazara sunduğu 
ürünleri arasında yer alıyor. 

Havadan aldığı enerjiyle dört 
mevsim iklimlendirme sağlayan, 
ısıtma ve soğutmada A++ enerji 
sınıfına sahip Split ve Monoblok 
inverter ısı pompaları, 4,8’a varan 
COP ve EER değerleri sayesinde 
yüksek verim sunarken düşük 
enerji tüketimiyle de kullanıcıları 
yüksek faturalardan koruyor. 

Yeni ısı pompaları LCD ekrana 
sahip ve kablolu kontrol paneli ile 
harici bir şekilde de kullanılabiliyor. 
İki cihazda da en son DC inverter 
kompresör teknolojisi bulunuyor. 
Böylece ne kadar ısıtma yüküne 
ihtiyaç olduğunu hassas bir şekilde 
hesaplayarak yalnızca evin ihtiyacı 
kadar elektrik tüketerek yakıt 
tasarrufu sağlıyorlar. -2°C dış hava 
sıcaklığında 60°C gibi yüksek 
çıkış suyu sıcaklığı, düşük sesle 
çalışma özellikleriyle de en zorlu 
hava koşullarında bile kesintisiz 
konfor ve yüksek performans 
sunuyorlar. Farklı ihtiyaçlar için 
6,8,10,12,14 ve 16kW kapasiteleri 
ile apartman dairesinden villaya 
farklı mekanlarda hem ısıtma hem 
de soğutma için merkezi sistem 
konforunu tek çatı altında sağlıyor. 
Yeni ısı pompası serisi tüm Baymak 
bayileri ve Orange Store’larda satışa 
sunulacak.

Işte Baymak’ın Izmir Buluşması da, sektörün en dikkat çekici şirketinin toplantısı olarak 
Ege Bölgesi’nin genelindeki bayi, tesisatçı, servis ve medya mensuplarının akınına uğradı.

Baymak’ın yeni nesil Split ve Monoblok ısı pompaları yüksek 
teknolojisi ve verimliliğiyle düşük enerji tüketiyor.
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B
aymak’ın hissedarı 
BDR Thermea 
Group’un çiçeği 
burnunda CEO’su 
Bertrand Schmitt 
görevdeki 
ziyaretlerinden 

birini geçen ay Türkiye’ye ve 
Baymak’a yaptı. Nisan 2017’de 
göreve başlayan ve ABD’den önce 
Türkiye’yi ziyaret eden Schmitt, iki 
gün süren program çerçevesinde 
Baymak’ın BDR Thermea için 
bölgede yeni ve önemli bir rolü 
olduğu mesajını verdi. Schmitt, bu 
yeni rol çerçevesinde Baymak’ın 
artık BDR Thermea Group’a çok 
daha fazla üretim yapacağını 
vurguladı.   

8-9 Haziran tarihlerine 
Türkiye’de olan ve Baymak’ın 
Tepeören’deki merkezini ziyaret 
eden Bertrand Schmitt’e ilk gün 
Baymak CEO’su Ender Çolak 
tarafından oldukça detaylı bir şirket 
bilgilendirmesi ve tanıtımı yapıldı. 
Schmitt, burada Çolak’a yaptığı 
değerlendirmede, BDR yönetiminin, 
Baymak’ın bu yıl hem satışlarda 
hem de bayi örgütlenmesinde 
gösterdiği büyümeden oldukça 
memnun olduğunu vurguladı. Daha 
sonra Schmitt, Çolak’ın eşliğinde 
departmanları tek tek ziyaret 
ederek bilgi aldı ve çalışanlarla 
tanıştı. Ziyaretin ikinci gününde 
ise Schmitt’e genel merkezde 
bulunan showroom’daki ürünlerin 
tanıtımı yapıldı. Detaylı bir şekilde 
ürünler hakkında bilgi alan Schmitt, 
ardından fabrika turuna çıkarak 
incelemeler yaptı. 

Ziyaretin ikinci 
gününde 
Schmitt’e genel 
merkezde 
bulunan 
showroom’daki 
ürünlerin tanıtımı 
yapıldı. Detaylı bir 
şekilde ürünler 
hakkında bilgi 
alan Schmitt, 
ardından fabrika 
turuna çıkarak 
incelemeler yaptı.  

BAYMAK’A
BÖLGEDE YENİ ROL
TÜRKİYE’Yİ VE BAYMAK’I ZİYARET EDEN BDR’NİN 

YENİ CEO’SU SCHMITT, BAYMAK’IN ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE BDR THERMEA GROUP’UNA ÇOK DAHA 

FAZLA ÜRETİM YAPACAĞI MESAJINI VERDİ.
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BAYMAK’IN DİJİTAL YÜZÜ, 2017’DE DÜZENLENEN 
İNTERAKTİF MEDYA ÖDÜLLERİ’NDE TASARIM 

ALANINDA BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI. 

Bizi ‘Ödüllü Site’mizden 
Takip Edin! 

Bİ
ZD

EN
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A
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RL
ERÖdül

T
eknolojinin gelişmesiyle 
birlikte İnternet, bırakın 
sadece kurumları, bireyler 
için bile dünyaya açılan en 
önemli pencere. Günümüz 
dünyasında şirketler, Web 
siteleri aracılığıyla kendilerini 

iş ortaklarına ve müşterilerine en iyi şekilde 
sunup etkileşim sağlamaya çalışıyor. Hal 
böyle olunca, Web siteleri de firmaların imajı 
haline geldi. İnsanlar bir şirket hakkında bilgi 
edinmek için ilk refleksle o şirketin İnternet 
sayfasına bakarken sitenin tasarımını, içeriğini 
hatta hızını o kurumun vizyonunun ve 
kalitesinin bir göstergesi olarak algılıyor. Bu 
gerçekler ışığında Baymak, 2016’da “baymak.
com.tr”yi yenilemiş ve modern bir tasarımla 
kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. İşte 
Baymak’ın yenilenen dijital yüzü, 2017’de 
düzenlenen İnteraktif Medya Ödülleri’nde 
(IMA -Interactive Media Awards) tasarım 
alanında büyük ödülü kazandı. 

EN İYİ TASARIM ÖDÜLÜ 
2006’dan bu yana dağıtılan “İnteraktif 

Medya Ödülleri” formatından kısaca 
bahsetmek gerekiyor zira farklı bir 
değerlendirme sistemine sahip. Öncelikle 
değerlendirme farklı kategorilerde üçer 
aylık dönemler halinde yapılıyor. Ancak 
ödüller endüstri bazında yıllık sonuçlara 
göre veriliyor. Buna göre Baymak’ın dijital 

yüzü 2016’nın “En İyi Tasarım Ödülü”ne layık 
görüldü. Hatırlanacağı gibi baymak.com.
tr, Baymak’ın yeni vizyonunun bir nişanesi 
olarak 2016’da faaliyete geçmişti. Bu adım 
atılırken Baymak’ın BDR Thermea sonrası ürün 
kalitesinde, teknolojide, hizmet anlayışında 
yaşanan değişimi artık markanın dijital yüzüne 
de yansıması zorunluluğuydu. Bu vizyonla 
tüm içerik tüketicilerin her sorusuna ve 
ihtiyacına cevap verebilecek şekilde dizayn 
edildi. Buna paralel olarak tasarımda da kolay 
kullanılabilirlik gözetildi. 

Şöyle  ki; tüm ürünlerin kolaylıkla 
bulunabildiği Web sitesinde Baymak’ın 
duyuruları, OrangeStore konsepti, nokta 
atışıyla bulunabilen bayi ve servis ağının 
bilgiler yer alıyor. Ayrıca Baymak’ın İnternet 
sayfasında bayiler ve servisler için de giriş 
paneli bulunuyor. SOS ( Servis Otomasyon 
Sistemi ) ve BOS (Bayi Otomasyon Sistemi) 
uygulamalarına da erişim imkanı sunuluyor. 

Öte yandan Bireysel Emeklilik Sistemi 
(BES) kampanyasıyla servis ve bayilerinin 
geleceğini düşünen Baymak, dijital yüzünde 
BES için de hızlı erişim aplikasyonu yerleştirdi. 
Bunun yanısıra Web sitesinde ürünlerin tüm 
broşür ve katalogları da yer alıyor. Tüm teknik 
detayların yer aldığı kataloglarda, tüketiciler 
tek tıkla ürün hakkındaki tüm sorularına cevap 
bulabiliyor. Ayrıca iki ayda bir yayınlanan 
Baymaklife da dijital formatta okuyucularla 
buluşuyor.
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BAYMAK GEÇEN MAYIS AYINDA ANA BAYİ VE SERVİS AĞINI 
YENİLEYEREK EGE’YE YENİ İNCİLER KATTI. BİR ORANGE 

STORE’IN AÇILIŞI YANISIRA BİR BAYİ YENİLEME VE İKİ SERVİS 
AÇILIŞIYLA ADETA İZMİR ÇIKARTMASI YAPAN BAYMAK, 

EGE’YE YATIRIMINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR. 

B
aymak’ın sadece 
yüksek enerji verimli ve 
yenilenebilir enerjiye 
yoğunlaşan ürünleri 
sunduğu Orange 
Store konsepti, adım 
adım tüm Türkiye’yi 

sarıyor. Modern mağaza tasarımı, ürün 
teşhiri, eğitimli montaj ve uygulama 
ekipleri, tüketicilere gerekli teknik 
bilgiyi sağlayan makine mühendisleri 
ve sadece yüksek enerji verimli ve 
yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan 
ürün gamıyla hizmet veren Baymak’ın 
Orange Store’ların sayısı geçen ay 
Denizli’de açılan mağazayla birlikte 
toplamda 28’e ulaştı. Bu sene toplamda 
25 yeni Orange Store açılışı planlayan 
Baymak diğer yandan Ege Bölgesi’ndeki 
bayi ve servis ağını hem yeniliyor 
hem de genişletiyor. Bu kapsamda 
İzmir’de bir bayinin mağazası tamamen 
yenilenirken kentte iki de servis açılışı 
gerçekleştirildi. 

İLK DURAK
Ege çıkarmasının ilk ayağı İzmir’deki 

Aldoğan Isıtma ve Soğutma’nın 
açılışıydı. Baymak’ın ana bayilerinden 
Aldoğan Isıtma ve Soğutma yenilenen 
showroomu ile tüketiciyle buluştu. 

Baymak CEO’su Ender Çolak, firma 
sahipleri Cihangir Karbukan, Sezgin 
Eren ve 150’ye yakın katılımcıyla açılan 
yeni showroom, modern tasarımıyla 
tüketicilerin Baymak’ın kombiden 
kazana, klimadan hidrofora kadar 
yüksek teknolojili ürünlerini rahat ve 
ferah bir ortamda incelemesi ve bilgi 
almasına olanak sağlayacak şekilde 
dizayn edilmiş. İzmir’deki ikinci durak 
ise Baymak’ın yetkili servis ailesinin yeni 
üyeleri Met Isı ve Haskar’ın açılışlarıydı. 
Kentin Buca ve Gaziemir semtlerinde 
yer alan yeni servislerin açılışına toplam 
100 kişi katıldı. Baymak CEO’su Ender 
Çolak’ın katılımıyla açılan “İzmir’in 
Yetkilileri”, Baymak’ın servis alanında 
müşteri memnuniyetini temel alan yeni 
vizyonunu yansıtacak şekilde modern 
bir tasarıma sahip. 

ORANGE RÜZGARI EGE’DE!
Ege çıkarmasının son durağı 

ise Denizli’ydi. Baymak bayisi KMK 
Mühendislik, Denizli’nin ilk, Türkiye’nin 
ise 28’inci Orange Store’u olarak 
faaliyete geçti. Açılışını Pamukkale 
Belediye Başkan Yardımcısı Adnan 
Kaya ve Baymak CEO’su Ender Çolak’ın  
yaptığı Denizli’nin ilk Orange Store’u 
katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Ege’nin Yeni İncileri

ALDOĞAN ISITMA VE SOĞUTMA
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KMK MÜHENDİSLİK

HAS-KAR TEKNİK SERVİS MET ISI TEKNİK SERVİS
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GELENEKSEL İFTAR BULUŞMALARIMIZ İSTANBUL, 
ANKARA, KAYSERİ VE ADANA’DA BÜYÜK AİLEMİZİN BİN 

605 ÜYESİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.

B
aymak geleneksel 
hale getirdiği iftar 
buluşmasını bu yıl 
da İstanbul, Ankara, 
Kayseri ve Adana’da 
gerçekleştirildi. 
İftar buluşmalarının 

ilki İstanbul Swissotel The 
Bosphorus’daydı. 550 misafir 
bayinin katılımıyla gerçekleşen 
ve Baymak CEO’su Ender 
Çolak’ın da hazır bulunduğu iftar 
yemeğinde, davetliler Baymak 
Ailesi’nin bir parçası olmanın 
ayrıcalığını yaşadı. Davete katılan 
tüm bayileriyle birebir ilgilenen 
Ender Çolak, yemekte yaptığı 
konuşmada, sektörü ve Baymak’ın 
hedeflerini değerlendirdi. Baymak’ın 
büyümesini hız kesmeden 
sürdürdüğünü belirten Çolak, mayıs 
sonu itibarıyla Baymak’ın ulaştığı 
rakamları davetlilerle paylaştı. 
Baymak’ın 2017’nin ilk beş aylık 
döneminde kombide yüzde 22, 
termosifonda yüzde 30, klimada ise 

yüzde 20 büyüme göstererek zorlu 
koşullarda bile gelişen ve büyümeyi 
sürdüren bir marka olduğunu 
kanıtladığını vurgulayan Çolak 
şöyle devam etti: “Yeni sezonda 
Elegant Plus’ı satışa sunarak klima 
pazarındaki hedefimizi oldukça 
büyüttük. Bu yılda Baymak Ailesi 
olarak ödüle doymuyoruz. Geçen 
yıl olduğu gibi 2017’de de müşteri 
memnuniyetinde en iyi marka 
ödülünü aldık. Servis yapımızı hiç 
olmadığı kadar müşteri memnuniyeti 
odaklı, anında çözüm üreten ve 
müşterilerin güvenini kazanmış bir 
yapıya dönüştürdük. Bu sayede iki 
yıl üst üste tüketiciler tarafından 
aynı ödüle layık görülüyoruz. 
Diğer taraftan İnsan Kaynakları 
Departmanımız geçen yıl olduğu gibi 
‘İnsana Saygı’ ödülüne layık görüldü.”

Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak’ın konuşmasının ardından fasıl 
eşliğinde yenen iftar yemeğinde 
misafirler, keyifli sohbetlere 
dahil oldular. İlerleyen saatlerde 

İftarımızı Ailemizle Açtık
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Baymak’ın reklam yüzü Ragga 
Oktay sahne aldı. 

ANKARA’DA 350 BAYMAKLI 
BİRARAYA GELDİ 

İftar buluşmasının Ankara 
ayağı ise JW Marriott Hotel’de 
350 misafir bayinin katılımıyla 
gerçekleşti. Baymak Bayi Kanalı 
Satış Müdürü Çetin Bitirgiç’in 
katılımıyla gerçekleşen iftar 
yemeğinde, davetliler gece 
boyunca sohbet etme imkanı 
buldu. Tüm bayilerle birebir 
görüşme fırsatı yakalayan Çetin 
Bitirgiç yaptığı kısa konuşmada, 
Baymak’taki yeniliklerin ve 
hedeflerin altını çizdi.  

KAYSERİ VE ADANA’DAKİ 
İFTARA YOĞUN KATILIM 

Baymak iftar buluşmalarının 
bir diğer adresi Kayseri oldu. 
Geleneksel iftar yemeğinin 
üçüncüsünün yapıldığı etkinlik 
Radisson Blue Hotel’de gerçekleşti. 
Kayseri ve çevresinden gelen bayi 
ve servis kanadından 310 katılımcı 
Baymak Ailesi ile oruçlarını açtı. 
Baymak Türkiye Bayi Kanalı 
Satış Müdürü Çetin Bitirgiç’in 
konuşmasıyla devam eden iftar 
yemeği, fasıl ekibiyle devam etti.

İftar buluşmalarının sonuncusu 
ise Adana’da gerçekleşti. 395 
misafirin katılımıyla Grand Adana 
Sheraton düzenlenen iftar yemeği 
Çetin Bitirigiç’in katılımıyla 
gerçekleşti. Bitirgiç, burada da 
tüm bayilerle bire bir ilgilenerek 
Baymak’taki son gelişmeleri 
paylaştı. 
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BAYMAK AİLESİ’NİN İKİ DEĞERLİ ÜYESİ, GAZİANTEP BÖLGE 
BAYİMİZ CANLAN MÜHENDİSLİK’İN SAHİBİ ÖMER ATILAN 
İLE İSTANBUL, KAĞITHANE VE SEYRANTEPE BÖLGESİNDE 

FAALİYET GÖSTEREN HEDEF TEKNİK SERVİS’İN SAHİBİ ŞABAN 
ÇUKURGÖZ’ÜN VEFATI BİZLERİ DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU. 

1
966, Bitlis 
doğumlu Ömer 
Atılan, 1982’de 
ailesiyle birlikte 
Gaziantep’e 
yerleşti. Ticaret 
hayatında henüz 

10 yaşındayken babasıyla 
birlikte gıda sektöründe 
başlayan Atılan, döviz ve 
inşaat sektörlerinde de 
faaliyet gösterdi.2005’de 
Gaziantep’e doğalgazın 
gelmesiyle Canlan A.Ş olarak ısıtma-soğutma 
alanında faaliyet göstermeye başlayan Atılan 
o tarihte Baymak bayisi oldu. Ticaret hayatı 
süresince temsil ettiği firmaları mahcup etmeden, 
görevini ve firma bünyesinde çalışan tüm 
ekiplere de aynı prensibi aşılayarak temsil edilen 
firmalara karşı sorumluluklarının farkında olan 
Atılan, Canlan A.Ş misyon ve vizyonunu daima 
ileriye taşıyarak hedeflerine daima görev aşkıyla 
koştu. Atılan, uzun süredir yaşadığı kronik kalp 
rahatsızlığı nedeniyle 9 Haziran 2017 tarihinde 
hayata gözlerini yumdu. Ömer Atılan’ın vefatı 
üzerine “camia olarak acımız çok büyük” diyen 
CEO’muz Ender Çolak sözlerine şöyle devam 
etti: “Baymak Ailesi çok büyük bir emektarını 
kaybetti. Ömer Bey her zaman bir Baymak aşığı 
oldu. En zor zamanlarda dahi hep soğukkanlılığını 
koruyan bir yapıya sahipti. En önemlisi hayata 
hep pozitif bakmasıydı. Kendi rahatsızlığını ikinci 
plana bırakıp Atılan ve Baymak ailelerinin daha 
iyi olmasına çalıştı. Dürüstlük ve ilkeli olmaktan 
hiç vazgeçmedi. Herşeyden öte, şahsıma ilk 

günden beri gösterdiği derin sevgi ve saygıyı 
asla unutmayacağım. Nur içinde yat güzel insan, 
mekanın cennet olsun…”

Diğer acı kaybımız Şaban Çukurgöz, 1970 yılında 
Zonguldak’ta dünyaya geldi. Henüz 14 yaşında 
beyaz eşya sektörüyle iş hayatına atılan Çukurgöz, 
askerlik görevi sonrası İstanbul’a yerleşerek 
çeşitli firmalarda usta olarak görev yaptı. 1995’de 
Güngören’de açtığı Kardelen Soğutma ile 
beyaz eşya ve klima bakım onarım yapan servis 
işletmesiyle 2007 yılına kadar bu alanda deneyim 
edindi. O tarihte Baymak ile tanışan Çukurgöz, 
Kağıthane ve Seyrantepe Bölgesi’nde Hedef 
Teknik Servis firmasını açtı. Baymak CEO’su 
Ender Çolak, Şaban Çukurgöz’ün vefatı dolayısıyla 
yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Meslek 
hayatı süresince temsil ettiği firmalara karşı 
sorumluluklarının farkında olarak Hedef Teknik’in 
misyonunu daima ileriye taşımış ve hedeflerine 
daima görev aşkıyla koşmuştu. Şaban Çukurgöz’e 
Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine, yakınlarına 
ve Baymak Ailesi’ne baş sağlığı diliyoruz.”

Baymak Ailesi’nin 
Başı Sağolsun
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BAYİLERİMİZ / Canlan Mühendislik

Baymak Gaziantep Bölge Bayi olan Canlan Mühendislik’in  
sahibi Ömer Atılan, 10 yıldır Baymak ile çalışıyor. Son 
dönemdeki büyük değişimi bir de ondan dinleyin!

Biz Büyük
Bir Aileyiz

aymak bayileri hiç kuşkusuz şirkette 
yönetim anlayışından ürün yelpazesine 
kadar yaşanan köklü değişimi en yakından 
gözlemleyen ve hissedenlerin başında 
geliyor. Şirket yönetiminin onlarla olan 
iletişiminden, ürün siparişlerine ve her 
türlü sorunlarına kadar yaşanan yaklaşım 
farklılığı en çok Baymak bayileri tarafından 
fark ediliyor. “Önceki dönemde tek bir 
yönetici tarafından fabrika yönetilirken şu 
anda bütün birimleriyle bir ekip tarafından 
yönetildiğini görüyoruz” diyen Baymak 
Gaziantep Bölge Bayi olan Canlan A.Ş’nin 

sahibi Ömer Atılan, şirketin yönetim 
tarzındaki bu değişimin bayileri çok mutlu 
ettiğini söylüyor. 2005 yılında Baymak 
Ailesi’ne katılan Atılan, “Baymak demek, 
itibarlı marka demek. Baymak Ailesi gibi 
itibarlı bir aile de yer almak bizim için güzel 
birşey” diyor…

Baymak ile nasıl çalışmaya başladınız? 
Şirketimiz 2000 yılında kuruldu. 

İş hayatına aslında inşaat sektörü ile 
başlamıştık. 2005’te Baymak ile tanışınca 
o tarihten itibaren Baymak’ın bayisi, 
yani aile fertlerinden biri oldum. 2005’te 

bayilikten başlayarak daha sonra Gold 
Center ile ve şimdi de bölge bayi olarak 
Baymak ürünlerinin Gaziantep’te tanıtım ve 
pazarlamasını üstlendik.

Bildiğiniz gibi Baymak’ta yakın 
zamanda bir yönetim değişikliği oldu. 
Baymak’ta eski ve yeni yönetiminin 
bayilerle kurduğu iletişimi değerlendirir 
misiniz? Neler değişti? 

Şirketteki yönetim değişikliği ve eski 
yönetime göre anlayış farklılığını bayiler 
olarak yakından hissediyoruz. Başta fabrika 
olmak üzere yönetimin bayilere yaklaşım 
tarzında çok şey değişeceğine inanıyoruz. 
Önceki dönemde tek bir yönetici tarafından 
fabrika yönetilirken şu anda bütün 
birimleriyle bir ekip tarafından yönetildiğini 
görüyoruz. Şirketin yönetim tarzındaki bu 
değişim bayiler olarak bizi çok mutlu ediyor.

Baymak’ın dünya devi BDR Thermea 
tarafından satın alınması sizi nasıl 
etkiledi? 

Her şeyden önce ürün yelpazesi çok 
genişledi. Bu da doğal olarak bayilere çok 

olumlu yansıdı. Satışlarımıza çok önemli 
katkısı oldu. Canlan A.Ş. özelinde ise 
bölgedeki dağıtıcı bayi konumuna geldik. 

idee, Magnus ve Lectus ürünlerini nasıl 
buluyorsunuz? Bu ürünleri tüketici nasıl 
karşılıyor?

Baymak, sektörde ürün yelpazesi ile 
iyice öne çıktı. Lectus gibi kapasitesi yüksek 
kombiler Baymak’ın öncülüğüyle Türkiye’de 
üretilmeye başladı. Bunların biz bayilere de 
yansıması çok olumlu oldu. 

Örneğin daha önce bir villaya kombi 
şeklinde kazan satamıyorduk. Ama şimdi 
satabiliyoruz. Artık elimizde bu imkan 
var. Büyük bir kazan yerine duvara 
asılmış bir kombi büyüklüğünde Lectus 
kazan takıyoruz. Bayi olarak biz bu 
ürünler hakkında çok iyi bilgi sahibiyiz 
ve müşterilerimize satarken bu bilgileri 
aktarıyoruz. Biz bildiğimiz için beğeniyoruz 
ve beğenerek alıp satıyoruz. Müşterilerimiz 
de bu ürünlerden memnun. Müşterilerimiz 
böyle yeniliklere hevesli ve istiyor.

Diğer taraftan yeni portföy, yüksek 
enerji verimi sağlıyor ve çevre dostu. 
Yeni teknolojinin anlamı da bu. Yoğuşmalı 
kombilerin, Lectuslar’ın, klimaların hepsi 
çevre dostu ve enerji tüketimi az olan 
ürünler. Yoğuşmalı dediğimiz tasarruflu 
kombiler üretiyoruz. Hem cep hem çevre 
hem de tabiat dostu. Yoğuşmalı kombilerin 
avantajı da budur. Baymak, yoğuşmalı 
kombide Türkiye’de ilk büyük adımı atan 
şirkettir. Fiyat konusunda da tüketicinin 
memnun olduğunu gözlemliyoruz.

‘YILIN HER DÖNEMİNDE SATACAK 
ÜRÜNÜMÜZÜN OLMASI AVANTAJ’
Yenilenen geniş ürün portföyü ve 

bu portföyün karması işlerinizi nasıl 
etkiliyor? 

Isı sektörü olduğu için bazı ürünler kışın 
daha çok rağbet görüyor. Klima alanında 
da Ramazan’da satışlarımızda yoğunluk 
yaşandı. Isıtma sektöründe yoğunluk ise 
eylül ayında başlar ve ocak ayının sonuna 
kadar sürer. 

Ancak Baymak bayileri olarak 
rakiplerimize göre çok avantajlıyız. 
Baymak’ın ürün yelpazesi geniş olduğu için 
sadece ısıtma sektörü değil, soğutma ve 
enerji sektörü ile su pompaları yani inşaat 
sektörüne hitap edecek ürünlerimiz de var. 
Dolayısıyla yılın her döneminde satışlarımızı 
gerçekleştirme şansına sahibi.

Baymak Ne Demek: Ömer 
Atılan Baymak’ın itibar anlamına 

geldiğini söylüyor. “Baymak 
Ailesi gibi itibarlı bir ailede yer 

almak çok güzel bir şey” diyor.

Baymak  
önceki 
döneminde tek 
bir yönetici 
tarafından 
yönetilirken 
şimdi ise 
şirketin  
bütün 
birimleriyle  
bir ekip 
tarafından 
yönetiliyor.
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Baymaklife’ın ilk sayısı 
olan Eylül-Ekim 2014 

sayısında röportaj yaptığımız 
Ömer Atılan, “Biz büyük bir 
aileyiz. Baymak gibi itibarlı 

bir ailede yer alma çok güzel 
birşey” demişti.

Ömer Atılan Şaban Çukurgöz
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Servis Ailemiz Büyüdü 
G

eçen sene yaz aylarına 
girerken Baymak Satış Sonrası 
Hizmetler Grubu stratejik 
bir hamle yapmış ve artan 
klima satışlarını gözönüne 
alarak servis organizasyonunu 
yeniden düzenlemişti. Buna 

göre kombi ağırlıklı kentlerdeki servis 
ekiplerinin bazıları, yaz ayları için klima 
satışlarının yoğun olduğu bölgelerde hizmet 
vermişti. Böylece Baymak “bir günde montaj” 
sözünün arkasında durmuş ve bu da klima 
satışlarına direkt yansımıştı. 

Bu sene ise müşteri memnuniyetindeki 
en önemli unsurlardan olan servis 
yapılanmasında daha kritik bir adım atıldı ve 
servis ailesi genişletildi.

Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Betül Başkır, klima sezonu hazırlıklarını 
tamamladıklarını aktararak “Her geçen 
yıl artan iş potansiyeline ek olarak birçok 
bölgede mevcut servislerimizin ekip sayısını 
artırdık. Bazı bölgelerde ise klima sezonu 
öncesi yeni servis yapılanmasına gittik” 
diyor. İşte bu genişleyen servis ailemizin yeni 
üyeleri… 

YILMAZ TEKNİK – İZMİR, BERGAMA 
Aydın Yılmaz tarafından İzmir’in Bergama 

ilçesinde 120 metrekare alan üzerinde kurulu 
olan Yılmaz Teknik, Bergama, Kınık, Dikili 

ilçelerinde tüm ürün gruplarında hizmet vermek 
üzere ailemize katıldı.

ÇANAKKALE TEKNİK - ÇANAKKALE
Çanakkale merkezde mevcut 2 Baymak 

yetkili servisine ek olarak klima sezonu öncesi 
yeni yetkili servis oluşumu yapıldı. Kemal 

Yöntem liderliğindeki Çanakkale Teknik, kent 
merkezinde de hizmet vermeye başladı. 

SİSTEM İKLİMLENDİRME - MERSİN
Mersin merkezde mevcut 3 Baymak yetkili 
servisine ek olarak kent merkezinde hizmet 

vermek üzere Fehmi Can Soylu yönetimindeki 
Sistem İklimlendirme de faaliyete geçti. 

ÖZ TEKNİK SERVİS - İSTANBUL 
Metropolün Bağcılar bölgesinde sadece klima 

ürün grubuna, Avrupa Yakası genelinde hizmet 
vermek üzere Abdulrahim Öztürk’ün kurucusu 

olduğu Öz teknik Servis hizmete girdi.

BERTUN KLİMA – ANTALYA 
Klima sezonunun yoğun geçtiği kentlerden Antalya’da 
mevcut 4 Baymak servisine ek olarak Bertun Klima da 

ailemize eklendi. Tuncay Hayta liderliğindeki yetkili 
servis, klima konusunda tecrübeli ve geniş ekibiyle üst 

düzey memnuniyet odaklı hizmet vermeye başladı.

GÜVEN TEKNİK – AYDIN
Baymak, Aydın bölgesinde ısıtma soğutma sektöründe 

uzun yıllar tecrübe sahibi olan 2 yeni yetkili servis 
oluşumu gerçekleştirdi. İbrahim Sandıkçı liderliğinde 
Güven Teknik ve Murat Taştan liderliğinde Güney 

Teknik uzman ekipleriyle faaliyete geçmiştir.
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BAĞIMLILIK YAPIYORUZ
BİR İNŞAAT ŞİRKETİ, HER YENİ PROJESİNDE TÜM ISITMA SİSTEMİ İHTİYACI  İÇİN 

AYNI MARKAYI TERCİH EDİYORSA BİLİN Kİ VERİLEN HİZMET, KULLANILAN 
ÜRÜNLERİN FİYAT PERFORMANS SEVİYESİ O FİRMANIN YÖNETİCİLERİNİ 
ETKİLEMİŞTİR. BU AY, BUNUN İSPATI OLAN ÜÇ PROJEYLE KARŞINIZDAYIZ. 

2016’da hayata geçirilen ve Lectus’un kullandığı 
Körfezkent 3. Etap’ün ardından şimdi de aynı projenin 
4. etabında yine Lectus rüzgarı esiyor. Metrekareye 
bakılmaksızın ev sahiplerinin ferah ve konforlu bir 
yaşam sürmesi misyonuyla hayata geçirilen proje 
1096 konuttan oluşuyor. Emlak Konut imzalı bu dev 
projede 173 adet Baymak Lectus duvar tipi yoğuşmalı 
kazan, 173 adet kazandan modülasyon yapabilen 
frekans kontrollü sirkülasyon pompası ve bina 
otomasyon sistemiyle haberleşebilen kontrol paneli 
tercih edildi. 

Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen ve 
Körfez’in merkezindeki Petkim Park’ın ikinci 
etabında da yine Baymak imzası var. Projenin 
ilk etabının ısıtma sistemlerinde yine Baymak 
ürünleri tercih edilmişti. Proje için 23 adet Lectus 
duvar tipi yoğuşmalı kazan, 29 adet DAB marka 
yüksek verimli frekans kontrollü sirkülasyon 
pompası, 265 adet şofben,  1150 mtül panel 
radyatörün kurulumu yapılacak. Böylece projenin 
ısıtma sistemi ihtiyacının tamamı Baymak 
tarafından karşılanacak.  

Mersin’de inşa edilen Koç GreenPark Evleri’nde 
spor salonu, sauna, hamam, ikisi açık üç yüzme 
havuzu; alışveriş merkezi; açık spor alanları, 
yürüyüş ve koşu parkurları bulunuyor. Kent 
yaşamının, sayfiyenin, alışveriş zevkinin birarada 
bulunabildiği Koç GreenPark Evleri’nin depreme 
dayanıklı projesi İTÜ tarafından da onaylandı. 
Isıtma sistemlerinde daha önce Baymak yoğuşmalı 
kazanlarının tercih edildiği projede şimdi de 640 
adet Baymak termosifon satışı gerçekleştirildi. 

K
U

RU
M

SA
L 

PR
O

JE
LE

R Haber

EMLAK KONUT’TA 
BAYMAK YÜKSELİŞİ

YİNE YENİDEN

TEPEDEN TIRNAĞA 

KÖRFEZKENT 4.ETAP / KOCAELİ 

PETKİM PARK 2. ETAP / KOCAELİ

KOÇ GREEN PARK EVLERİ / MERSİN 
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INNA

Son albümünü 
2015’te 
çıkaran 

Inna, bu yaz 
Türkiye’de 

konser 
vermeyi 

planlıyor.
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ROMEN KIZI
TÜRKİYE’DE SON BİRKAÇ SENEDİR ROMEN ŞARKICI 

INNA FIRTINASI ESİYOR. TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVEN HATTA 
BİR ŞARKISINA İSTANBUL’DA KLİP ÇEKEN INNA, BU 

YAZ SÜRPRİZLERLE DOLU BİR PROGRAMLA YİNE 
TÜRK MÜZİKSEVERLERİN KARŞISINDA OLACAK. INNA, 

KARŞILIKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ BU SEVGİNİN 
KAYNAĞINI İSE “SAMİMİYETE” BAĞLIYOR.  

SÖ
Y

LE
ŞİINNA

Romenler ile 
Türkler oldum 
olsa birbirlerini 
severler. 
Bunun kaynağı 
atalarımızın 
ortak tarihleri 
olduğu kadar 

Türk futboluna emek veren 
onlarca Romen oyuncu ve 
teknik direktörün bıraktığı 
izler kuşkusuz. Hagi, Popescu, 
Veselinoviç, Lucescu gibi onlarca 
futbol adamı bu topraklarda 
önemli izler bıraktı. Bu halkanın 
son örneğiyse pek beklenmedik 
bir yerden geldi: Inna… Bir anda 
Türkiye müzik endüstrisinin 
bir parçası haline gelen Romen 
şarkıcı, özellikle “Yalla” isimli 
Ortadoğu ezgileri barındıran 
şarkısıyla bu topraklarda kendine 
hatırı sayılır bir hayran kitlesi 
edindi. Bu ilginin bir karşılığı 
olarak “Inndia” isimli şarkısının 
klibini İstanbul’da çeken ve 
tarihi mekanları dünyaya 
tanıtan Inna, geçen ay “Gimme 
Gimme” şarkısının promosyon 
çalışmaları için Türkiye’ye geldi. 
Katıldığı bir radyo programında 
dinleyicileri Türkçe konuşarak 

şaşırtan sanatçı, Murat Kekili’ye 
ait “Bu akşam ölürüm, beni kimse 
tutamaz” şarkısını bile mırıldandı. 

Inna, 6 Ekim 1986 doğumlu 
genç bir şarkıcı. Gerçek adı 
Elena Alexandra Apostoleanu… 
2008 yılında piyasaya çıkardığı 
“Hot” albümüyle sanat hayatına 
adım attı. Ama asıl ününü hemen 
sonrasında çıkardığı “Love” 
albümüne borçlu. Romanya müzik 
listelerinde büyük ses getiren 
albüm sayesinde Innai Polonya 
Eska Ödülleri’nde “en iyi şarkıcı” 
ve “en iyi single” ödüllerine aday 
gösterildi. 2009’da çıkardığı 
“Deja Vu” şarkısı ise Romanya, 
Moldova, Bulgaristan, Rusya ve 
Macaristan’da hit oldu ve ünü 
dünyaya yayıldı. YouTube’da 1 
milyarın üstünde görüntülenme 
elde eden ilk Avrupalı kadın 
şarkıcı unvanını alan Inna, 
2011’de  “I Am the Club Rocker”, 
2013’te “Party Never Ends” ve son 
olarak 2015’te “Inna” albümlerini 
yayımladı. 

Terazi burcu olan ve turkuaz 
renkleri seven Romen şarkıcı, 
bu yaz dolu dolu bir Türkiye 
programıyla yine hayranlarının 
karşısında olacak. Konserlerden 



INNA, GEÇEN AY 
KATILDIĞI BİR RADYO 

PROGRAMINDA 
DİNLEYİCİLERİ TÜRKÇE 

KONUŞARAK ŞAŞIRTAN 
SANATÇI, MURAT 
KEKİLİ’YE AİT “BU 

AKŞAM ÖLÜRÜM, BENI 
KIMSE TUTAMAZ” 

ŞARKISINI 
BILE  MIRILDANDI.

oluşacak bu programın hazırlıkları 
sürerken Inna, Baymaklife’a yeni 
planlarını anlattı. 

n Türkiye’de yine bir konser 
yapmayı planlıyor musunuz?

Bu yaz planlarım içinde her 
zamanki gibi bazı şovlarım 
olacak. Süper heyecanlıyım 
çünkü Türkiye’de her zaman 
iyi karşılandım. Tüm Türk 
hayranlarımı seviyorum ve 
desteklerinden dolayı çok 
müteşekkirim.

n İstanbul’da çekilen videonuzdan 
biliyoruz ki Türkiye’ye özel bir ilginiz 
var. Türkiye ve İstanbul’da başka bir 
video projesi var mı?

Evet, İstanbul’da canlı bir 
oturum düzenledim. Ayrıca 
çarşıda “Bop Bop” için özel bir 
video hazırladım. Sevgimi, bana 
çok fazla destek veren tüm Türk 
insanına ulaştırmak istiyorum. 

n Türkiye’de sevdiğiniz sanatçılar 
ya da gruplar var mı? 

 Manga Grubu’nu takdir 
ediyorum ve beğeniyorum. Manga 
ile bir düet yapabilsek çok güzel 
olacağına inanıyorum. Ve belki 
Burak Yeter ile de başarılı bir 
çalışma yapabiliriz.

n Hangi ülkeden daha çok 
etkilendin?

Seyahat ettiğim tüm yerlerden 
esinlenildiğimi düşünüyorum 
çünkü birçok insanın, farklı 
kültürlerin, alışkanlıkların tadını 
çıkarıyorum. Latin Amerika’yı 
seviyorum çünkü sıcak ve 
sevecen… Türkiye’nin çılgınlığını 
seviyorum. Bu yılın başında 
Bali’ye gittim ve etkilendim. 
Ayrıca Kosta Rika’yı seviyorum.  
Ve tabii ki, Avrupa’yı ve ülkem 
Romanya’yı...

n Stüdyoda veya konserde 
olmadığınız bir günü nasıl 
geçirirsiniz?

Arkadaşlarımla, ailemle 
oluyorum genelde. Bisiklete 
ya da kaykaya biniyorum. Ya 
da dünyayı geziyorum. Kosta 
Rika’nın sahillerinde sörf yapmak 
en büyük zevklerimden. Ayrıca 
Barselona’yı ve sokaklarına 
seviyorum. Tüm bunların dışında 
resim yapmaya ve gitar çalmaya 
vakit ayırıyorum. 
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n Ünlü olmadan önce örnek 
aldığınız şarkıcı kimdi? 

Pink kesinlikle idolümdü. Güzel 
ses, güçlü kavramlar, şarkılar... 
Şimdi ise DJ’lerden, elektronik 
müzikten ilham alıyorum. Ama 
nihayetinde tüm seçimlerimde, 
yaşam biçimimde olabildiğince 
doğal olmak için kendim olmaya 
çalışıyorum. Sanırım hayranlarım 
bunu görüyor; eksikliklerimle 
bunun benim olduğunu anlıyor. 
Nihayetinde ben de insanım 
dolayısıyla onlardan farklı 
değilim.

n Gelecek için planlarınız nedir?
Brezilya ve Arjantin’de tura 

çıkacağım ve çok heyecanlıyım. 
Ayrıca İspanyolca bazı şarkılar 
yayınlayacağım. Buna ek olarak 
Romen televizyonlarından 
yayımlanan “The Voice Kids” 
isimli yarışmanın jüri üyesi olarak 
harika bir deneyim yaşıyorum. 
Çocukların coşkularını ve müzik 
tutkularını seviyorum. Özetle 
2017 dolu dolu geçecek ve çok 
çalışmaya devam edeceğim. 
Küresel müzik endüstrisini 
fethetmek en büyük hayalimden 
biri. Hala üzerinde çalışıyorum ve 
asla vazgeçmeyeceğim!

n Müziğin bugün 
geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sanki 
dinleyiciler dijital müzikten ziyade 
akustiği daha fazla tercih etmeye 
başladı? 

Bence müzik endüstrisi çok 
gelişti ve günümüzde müzik 
daha dijital hale gelse dahi, farklı 
tür müzik yapan -indie, rock 
hatta pop dans- sanatçılarından 
güzel akustik çalışmalar 
geliyor. Ve artık şarkılardaki 
özel efektler daha akustik hale 
geliyor. Ben bunun hep taraftarı 
oldum ve yapmayı seviyorum. 
Dinleyicilerim de bunu seviyor ve 
istiyor.

n Modayı takip ediyor 
musunuz?

Modayı seviyorum, günlük 
aktiviteler veya fotoğraf 
çekimleri için kendi kıyafetlerimi 
hazırlamayı tercih ediyorum. 
Ancak hayal ettiğimden emin 
olmak için bir stilist ekibim var.

n Son turneniz nasıl geçti? 
Turlarımdan bir sürü 

güzel anı var. Eğer turnede 
gittiğimiz ülkeyi ilk kez ziyaret 
ediyorsam, oranın ruhundan 
çabuk etkiliyorum. Örneğin 
Meksika’yı ilk ziyaretimde yerel 
sanatçılardan biriyle şarkı 
söylerken bir kız ağlamaya 
başladı. Onun samimiyeti 
kalbime dokundu ve ben de 
onunla ağladım. Japonya’da 
ise kulise gelen genç kızların o 
anki heyecanları… Nihayetinde 
müzik olmadan hayatımı hayal 
edemiyorum ve bu turneler de 
bana çok şey katıyor.

Inna, 6 Ekim 1986 
doğumlu genç bir 

şarkıcı. Gerçek adı 
Elena Alexandra 

Apostoleanu… 2008 
yılında piyasaya 

çıkardığı “Hot” 
albümüyle sanat 

hayatına adım attı.
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Gedik Mühendislik

Birlikte 
BÜYÜYORUZ

TAM 24 YILDIR BAYMAK’IN VAN BAYİLİĞİNİ YAPAN 

MEHMET GEDİK, BU ÇEYREK ASIRLIK SERÜVENİN 

VE VAN’IN İŞ POTANSİYELİNİ ANLATIYOR.  
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Van, 
Türkiye’nin 
en doğusunda 
ve Van 
Gölü’nün 
kıyısında, 
nüfusu 1 
milyonu 

aşan, doğal güzellikleri ve tarihi 
mirasıyla dikkat çeken bir kent. 
Ekonomik ve coğrafi zorluklarına 
rağmen Van’ın merkezi, batıdaki 
kentleri aratmayacak seviyede 
gelişmiş durumda. Son yıllarda 
özellikle sınır komşusu İran’dan 
gelen turistlerle turizm sektöründe 
hareketlilik yaşayan Van’da 
Baymak’ın bayiliğini Gedik 
Mühendislik yürütüyor. Gedik 
Mühendislik’in ortakları, her ikisi 
de makine mühendisi olan Mehmet 
Gedik ve oğlu Kadir Gedik. Mehmet 
Gedik’in diğer oğlu Özhan Gedik 
ise firmanın genel müdürlüğünü 
yürütüyor. 

Mehmet Gedik, 1973 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun 
olmuş. Birkaç yıl Karayolları’nda 
mühendis olarak çalıştıktan 
sonra 1975’te istifa edip Van’ın 
ilk mühendislik bürosunu açmış. 
Uzun yıllar “Mehmet Gedik 
Mühendislik Bürosu” adı altında 
taahhüt işleri yapmış. 1993’te 
ise Baymak bayiliğini alınca 
kurumsallığa adım atmış. Firma 
şu anda Van’ın merkezinde, 
Hastane 2’nci Cadde’de yaklaşık 
180 metrekarelik mağazasında 
faaliyet gösteriyor. Ayrıca yine 
kent merkezinde yaklaşık 500 
metrekarelik deposu bulunuyor. 
Deneyimli bir mühendis ve 
işadamı olan Mehmet Gedik, 
neredeyse çeyrek asırdır Baymak 
ile çalışmaktan memnun olduğunu 
söylüyor. Baymak’ın Van’da güçlü 
bir marka haline gelmesinde 
kendi çabalarının önemli bir etken 
olduğunu ifade eden Mehmet 
Gedik, diğer yandan firmasının 
kurumsallaşmasını ve büyümesini 
büyük ölçüde Baymak bayiliğine 
bağlıyor. Gedik, “Bizi Van’da daha 
çok Gedik Mühendislik olarak değil 
Baymak olarak tanırlar” diyor.

n Baymak ile nasıl tanıştınız?
1990’ların başında taahhüt işleri 

yaparken Van’da kat kaloriferine 
yönelik bir talep doğmuştu. Bu 
talebi o yıllarda bir başka firma 
karşılıyordu. Biz de sektörde 
yer almak için 1993’te Baymak’a 
bayilik başvurusu yaptık. Çünkü 
Baymak’ın kat kaloriferi konusunda 
gelişmiş ürünleri vardı. Baymak 
yetkilileri Van’a geldiler, yaptıkları 
incelemelerin ardından bize 
bayilik verdiler. Hemen Gedik 
Mühendislik’i kurarak kurumsal 
bir yapıyla çalışmaya başladık. O 
dönem genellikle merkezi sistem 
kazanlar ve kat kaloriferleri 
üzerine çalışıyorduk. 

n Baymak bayiliğine ilk 
başladığınız yıllardan günümüze 
kadar, sizin açınızdan neler 
değişti?

1993’te Baymak ile çalışmaya 
başladığımızda Van bu kadar fazla 
nüfusa sahip değildi. Yıllık kazan 
satışımız 15-20’yi geçmiyordu. 
O dönem küçük bir depomuz ve 
bir büromuz vardı. Uygulama 
yoktu, sadece satış yapıyorduk. 
1998’de kiracı olduğumuz bir 
işyerinde hem teşhir hem de 
uygulamaya başladık. Bundan 
sekiz yıl önce de bugünkü ofisimizi 
satın aldık. Şu anda yaptığımız 
cironun yüzde 80’ini Baymak 
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Gedik 
Mühendislik’in 

ortakları, 
her ikisi 

de makine 
mühendisi 

olan Mehmet 
Gedik ve oğlu 

Kadir Gedik. 

Mehmet Gedik, 
“Baymak ile 

ilişkimiz hem 
markaya hem 

bize faydalı 
oldu. Bir 

yandan Baymak 
markası Van’da 
güçlendi, diğer 
yandan Gedik 

Mühendislik 
olarak biz 

büyüdük. Şu 
anda ciromuzun 

yüzde 80’ini 
Baymak 

ürünleriyle 
yapıyoruz” 

diyor.



28

Te
m

m
uz

 - 
Ağ

us
to

s 
20

17

n Van’da tüketiciler daha 
çok hangi ürünleri tercih 
ediyor?

V
an’da havalar soğuk 
ve evler de genellikle 
büyük olduğu için 
yoğuşmalı kombi 
talebi çok oluyor. 
Yoğuşmasızlar 

sadece 1+1 dairelerde tercih 
ediliyor. Diğerlerinde yoğuşmalı 
kullanmak gerekiyor. Bundan 
dolayı kalite ve uzun ömürlü 
olması önem kazanıyor. Müşteri, 
“alacağım kombi, kışın ortasında 
bozulmasın, beni günlerce 
soğukta bırakmasın” diye 
düşünüyor. Bu nedenle idee’ler 
çok tercih ediliyor. idee’den yok 
denecek kadar az şikayet gelmesi, 
tasarruflu yakıt tüketimi tüketiciyi 
memnun ediyor. Zaten en çok 
satış yaptığımız ürünlerin başında 
hidroforlar ve idee kombiler 
geliyor. Müşterilerimiz uzun 
ömürlü ve kaliteli oldukları için 
bu ikisinden çok memnun. Şu 
anda idee’ler kombi satışlarımızın 
yüzde 40’ını oluşturuyor. Diğer 
taraftan tercih edilen bir diğer 
ürün grubumuz ise panel 
radyatörler. Vanlı tüketiciler için 
panel radyatörün Baymak olması, 
satın alma kararını önemli ölçüde 
etkiliyor.

KOMBİDE REKABET  
SERT GEÇİYOR

n Markalar arasında 
rekabet, en çok hangi ürün 
gruplarında yaşanıyor?

Van’da özellikle kombide 
rekabet çok sert geçiyor. Çünkü 
piyasada çok marka ve satıcı 
var. Örneğin sadece doğalgaz 
işi yapan firmaların rekabeti 
sert oluyor. Böyle çalışan firma 
sayısı da çok... Rekabet genelde 
fiyat üzerinden oluyor. Özellikle 
müteahhitlere yönelik pazarda, 
fiyatı düşük olan satıyor, bireysel 
müşterilerde ise kaliteli iş yapanlar 
kazanıyor.
n Baymak’ın yeni ürünlerini 
nasıl buluyorsunuz? 
Tüketici memnun mu?

Yeni ürünlerden idee ile 
Magnus kazanlar öne çıkıyor. 
Van’da Magnus’u piyasaya yeni 
yeni sunmaya başladık. Ama her 
geçen gün daha fazla ilgi görüyor. 
Özellikle kamu kurumlarından 
gelen talep artıyor. Bunun da 
nedeni Magnus’’ların kolay 
kullanımı ve kurulumu, problem 
çıkarmaması... Lectus duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlarda da kapasite 
çeşitliliği elimizi güçlendiriyor.
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Gedik Mühendislik

ürünleriyle sağlıyoruz. . Baymak’ın 
genellikle merkezi sistem 
kazanlar, kombiler, termosifonlar 
ve hidroforlar gibi ürünlerini 
satıyoruz. Bunların uygulamasını 
da gerçekleştiriyoruz. Diğer 
yandan taahhüt işleri yapıyoruz. 
Büyük sitelerin ve apartmanların 
işini alıyoruz. Halen iki doğalgaz 
taahhüt işini sürdürüyoruz. Van 
dışında, Batı’da da faaliyetlerimiz 
oluyor. 2017’yi yüzde 20 büyümeyle 
tamamlayacağımızı düşünüyorum.

n Eski bir bayi olarak Baymak ile 
nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?

Van’da bizi daha çok Baymak 
olarak bilirler, Gedik Mühendislik 
olarak tanınmışlığımız o 
kadar fazla değildir. Hem 
Baymak markasına hem bizim 
deneyimimize ve ismimize bir 
güven vardır. Dolayısıyla Baymak 
ile iş ortaklığımız ilişkimiz hem 
markaya hem bize faydalı oldu. Bir 
yandan Baymak markası Van’da 
güçlendi, diğer yandan Gedik 
Mühendislik olarak biz büyüdük. Şu 
anda Baymak markası Van’da orta 
sıralarda...

n Vanlıların Baymak markasına 
bakışı nasıl?

Baymak, Van’da uzun yıllardır 
iyi bir imaja sahip. Kaliteli ve 
çeşit sayısı yeterince yüksek olan 
ürünleri uygun fiyatlarla sattığı 
biliniyor. Dolayısıyla bilinçli 
tüketici Baymak’ı tercih ediyor. 
Ancak başka markaların yaptığı 
fiyat rekabeti özellikle yeterince 
bilgi sahibi olmayan müşteriler 

MÜŞTERI, 
“ALACAĞIM 

KOMBI, KIŞIN 
ORTASINDA 

BOZULMASIN, 
BENI GÜNLERCE 

SOĞUKTA 
BIRAKMASIN” DİYE 
DÜŞÜNÜYOR. BU 

NEDENLE İDEE’LER 
ÇOK TERCİH 

EDİLİYOR.
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karşısında bizleri zorluyor. 
Yine de Baymak markasının 
gücüyle Van’da iyi bir noktadayız. 
Kentte ekonominin daha da 
hareketlenmesiyle sıralamada 
daha üstlere çıkacağımızı 
düşünüyorum. Şu anda bile 
turizmde biraz hareketlenme 
başlayınca, otellerden gelen talepte 
artış oldu. İnşaat sektöründeki 
canlanma da bize olumlu yansıyor. 
Baymak markasıyla, daha da 
büyüyeceğimize inanıyorum.

n Baymak’taki gelişmeleri nasıl 
görüyorsunuz?

Son dönemde 
Baymak’ta olumlu 
değişimler var. Yeni 
yönetim anlayışında 
bayiler dinleniyor ve 
işleri büyütmemiz 
amacıyla her 
türlü destek 

veriliyor. Eski dönemin aksine 
yaşadığımız zorluklarda çok 
esnek davranıyorlar. Örneğin 
CEO’muz Ender Bey, Van’a 
geldiğinde sorunlarımızla yakından 
ilgilenmesinden mutlu olduk. 
Bunun dışında teknik olarak da 
olumlu gelişmeler yaşanıyor. 
Eskinden sipariş süreci amatörce 
yapılıyordu. Şimdi her süreci takip 
edebileceğimiz merkezi bir sistem 
var. Bu sistemle hedeflerimizi,  
limitlerimizi, risklerimizi görüyoruz. 
Kredi kartıyla dokuz taksitli satış 
yapabiliyoruz. Eskiden kendi 
posumdan çekiyordum. Şu anda 
müşterimin kartıyla Baymak’a 
ödeme yapabiliyorum. 

n Van ekonomisinin 
genel durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

V
an’da 
ekonomik 
hayat 
genellikle 
kamu 
yatırımlarına 

dayalı olarak devam eder. 
Sanayi yok denecek kadar 
az. İnşaat sektöründe 
canlılık var ancak bu daha 
çok işin ‘arz’ bölümünde. 
Yani Van’ın birçok yerinde 
inşaat yatırımları olsa 
da işin satış aşamasında 
sorun çıkıyor. Çünkü 
bölgenin güvenlikle ilgili 
risklerinin hala sıfıra 
inmemesi, insanların uzun 
vadeli yatırım yapmaktan 
çekinmesine yol açıyor. 
Örneğin müteahhitlerin 
yaptığımız iş karşılığı 
verdiği daireleri ya 
satmakta zorlanıyoruz 
ya da çok ucuza satmak 
zorunda kalıyoruz. Bu 
nedenle daire karşılığı 
iş tekliflerine sıcak 
bakmıyoruz. Van ekonomisi 
şu anda canlanmaya 
başlamış durumda ama asıl 
gelişmeler uzun vadede 
olacaktır. Son yıllarda 
turizmde ciddiye alınması 
gereken gelişmeler 
görüyoruz. Özellikle İranlı 
turistler sayesinde Van 
turizmi gelişmeye başladı. 
Yeni yatırımlarla daha iyi 
şeyler olacaktır.

Baymak’ın Van’da 
güçlü bir marka 
haline gelmesinde 
kendi çabalarının 
önemli bir etken 
olduğunu ifade 
eden Mehmet 
Gedik, diğer 
yandan firmasının 
kurumsallaşmasını 
ve büyümesini 
büyük ölçüde 
Baymak bayiliğine 
bağlıyor. Gedik, 
“Bizi Van’da 
daha çok Gedik 
Mühendislik olarak 
değil Baymak 
olarak tanırlar” 
diyor.

Van ekonomisi şu 
anda canlanmaya 
başlamış durumda 
ama asıl gelişmeler 
uzun vadede 
olacaktır. Son 
yıllarda turizmde 
ciddiye alınması 
gereken gelişmeler 
görüyoruz. Özellikle 
Iranlı turistler 
sayesinde Van 
turizmi gelişmeye 
başladı.
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Bizimkisi bir 
aşk hikayesi, 
Siyah-Beyaz 
film gibi biraz…” 
Evet, tahmin 
edebileceğiniz 
gibi bu sözler, 
Nisan 2015’te 

kaybettiğimiz ünlü sanatçı 

Kayahan’ın 2000 yılında çıkardığı 
“Gönül Sayfam” albümünün çıkış 
parçalarından birine ait. Ancak 
bu şarkıyı hep gündemde tutan 
ve muhtemeldir ki uzun yıllar 
daha dillerden düşmeyecek 
olmasının en önemli nedeni, 
çıktığı ilk günden bu yana 
Beşiktaş taraftarının marşı haline 
gelmesi. Beşiktaş’ın özellikle son 
10 yılda içinden geçtiği sürecin 
ardından iki yıl üst üste alınan 
şampiyonluk göz önüne aldığında 
yaşananlar tam da bu şarkının 
sözlerindeki gibi Siyah-Beyaz bir 
film hikayesini andırıyor. 

Kara Kartal, Süper Lig’de 
2016-2017 sezonunu şampiyon 
tamamlayarak üst üste 
ikinci, toplamda ise 15’inci 
şampiyonluğuna ulaşarak 
üçüncü yıldızı göğsüne taktı. 
Üstelik son iki yıl elde edilen 
şampiyonluklarda açık ara ligin 
en iyi futbolunu oynayarak 
ve taraflı tarafsız herkesin 
beğenisini kazanarak elde 
edildi. Bunun yanısıra bu sezon 
Avrupa’da oynadığı Şampiyonlar 
Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 
maçlarında toplam 12 maçta 
sadece iki kez kaybeden Kara 
Kartal, Lyon’a penaltılarda 
elenerek yarı finalin kapsından 
döndü. 

ÇARŞIDA BİLE İNANACAK 
KİMSE BULUNAMAZDI

Şimdi gelin isterseniz, mutlu 
sonla biten bu siyah beyaz 
filmin kısa bir özetini birlikte 
izleyim: Çok değil, bundan sadece 
dört sene önce, Beşiktaş’ın üst 
üste iki yıl şampiyonluk ipini 
göğüsleyeceğini ve Avrupa’da 
da hatırı sayılır başarı elde 

   ÇOK DEĞİL BEŞ YIL ÖNCESİNE KADAR BANKALARA VE 
FAKTORİNG KURUŞLARINA OLAN YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK 
BORCU VE BÜTÜN GELİRLERİ İPOTEK ALTINDA OLAN, KENDİ 
SAHASI BİLE OLMAYAN BEŞİKTAŞ, NASIL OLDU DA SON İKİ 

SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLAYABİLDİ?  
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edileceğini söyleseler, Beşiktaş 
Çarşısı’nda bile inanacak birini 
bulmak mümkün olmazdı. 
2003’te kazanılan 100’üncü 
yıl şampiyonluğundan sonra 
uygulanan yanlış transfer 
politikaları nedeniyle her yıl adeta 
yapboz tahtasına dönen takıma 
her sezon onlarca yeni transfer 
yapılması, bir yandan sportif 
başarıyı ‘hayal’e dönüştürürken 
bu politika nedeniyle her sezon 
harcanan 10 milyonlarca euro da 
kulübün mali yapısının temeline 
yerleştirilen bir dinamite 
dönüştü. Bu dönemde 2009’da 
bir şampiyonluk daha elde edilse 
de, sportif başarı sürdürülebilir 
kılınamadı. Mart 2012’de ise uzun 
süredir görevde olan yönetim 
gitmiş, dümene Fikret Orman 
geçmişti. Ancak bu sürede de 
deyim yerindeyse deniz bitmiş ve 
Beşiktaş bir yandan kasasında tek 
kuruşu olmayan, öte yandan ise 
adeta uçan kuşa borcu olan bir 
kulüp haline gelmişti. 

İşte özetini anlattığımız bu 
durumdan dolayıdır ki, yakın 
geçmişte bu kadar batmanın 
eşiğine gelen bir kulübün, yeşil 
sahalarda adım adım kendini 

yeniden var edip son iki yıldır da 
şampiyonluğa ambargo koyacağı 
kimsenin aklının ucundan bile 
geçmezdi.

“FEDA” DÖNEMİNDEN “SEFA” 
DÖNEMİNE UZANAN YOL 

Bankalara ve faktoring 
kuruşlarına olan yüz milyonlarca 
lira borçlar, bütün gelirlerin ipotek 
altında olması yeni yönetimin 
elini konulunu bağlarken biraz da 
zorunluluktan başlatılan “FEDA” 
dönemi bir anlamda tünelin 
sonunda ışığın görülmesini 
sağladı. Teknik Direktör Samet 
Aybaba yönetimiyle takımın 
gençleştirilmesi, ardından iki 
sezon Slaven Biliç yönetimiyle 
genç kadronun olgunlaşması ve 
duayen hoca Şenol Güneş’in elinin 
değmesiyle zaferlerin kaçınılmaz 
hale gelmesi… “Feda”dan “Sefa” 
dönemine uzanan yolda ‘istikrarın’ 
altını kocaman bir çizgi çekildi. 
İnönü Stadı’na veda edilerek 
gurbette geçen üç sezon, bir 
yandan taraftarın sportif başarı 
beklentilerini törpülerken bir 
yandan da takımın olgunlaşması 
ve futbolcuların kendilerine olan 
özgüvenlerinin artmasını sağladı. 
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Biraz da UEFA’nın Finansal 
Fair Play kılıcının korkusuyla, 
kadroya yapılan akıllıca 
takviyeler, sportif anlamda her 
yıl üstüne koyan bir Beşiktaş’ı 
ortaya çıkardı. Bütün bunlara 
yeni stada kavuşmanın verdiği 
coşku da eklenince Kartal, 
özellikle kendi evinde adeta bir 
“Yenilmez Arma”ya dönüştü. 

FUTBOLCULAR İÇİN 
CAZİBE MERKEZİ OLDU

Bu dönemde hem yönetimin 
hem de teknik kadronun akılcı 
politikaları takımdaşlık ruhunu 
zirveye taşırken Beşiktaş 
yavaş yavaş yeniden Metin-
Ali-Feyyaz’lı dönemdeki “Kolej 
Takımı” havasına bürünmeye 
başladı. Öyle ki, futbolunun son 
demlerini yaşayan Querasma 
adeta futbola yeni başlamış gibi 
özverili oynarken 32 yaşındaki 
Adriano performansıyla sanki 
Barselona’da Şampiyonlar Ligi 
maçındaymışçasına iştahlı 
oynuyordu. Bu örnekleri 
takımın tamamı için yazsak 
itiraz eden çıkmaz elbet. 
Beşiktaş’ta oluşan bu hava, 
geçmiş yıllarda gelmek için 

adeta bin dereden su getirten 
ve sözleşmelere ağır tazminat 
maddeleri koyduran futbolcular 
için adeta, bir dönemin 
Avrupa’daki Ajax’ı gibi futbolcu 
parlatıp satan bir cazibe 
merkezi haline geldi. Hal böyle 
olunca futbolcuların aldığı 
ücretler bazında kadro maliyeti 
hem Galatasaray hem de 
Fenerbahçe’nin oldukça altında 
kalırken daha yüksek sportif 
başarılar geldi. 

AVRUPA’NIN EN 
DEĞERLİLERİ LİSTESİNDE 

Beşiktaş’ın son yıllarda 
yaşadığı bu değişim ve elde 
ettiği başarılar Avrupa’nın 
da gözünden kaçmadı. Kara 
Kartallar dünyaca ünlü 
danışmanlık şirketi KPMG’nin 
haziran ayı başında açıkladığı 
Avrupa’nın en değerli 32 takımını 
kapsayan “Football Clubs 
Valuation: The European Elite 
2017” listesine Kara Kartal, 219 
milyon euro’luk şirket değeriyle 
bu yıl ilk defa girdi ve 30’uncu 
sırada yer aldı. Rapora göre Kara 
Kartal yüzde 85,2 ile hisseleri en 
çok değer kazanan kulüp oldu.

 Avrupa futbolunda siyah-beyaz 
fırtınanın estiği bir başka ülke 
de İtalya. Ülkenin köklü takımı 
Juventus, bu yıl da şampiyon 
olurken 2011-2012 sezonundan 
bu yana aralıksız kazanmayı 
sürdürdüğü Serie A’da daha 
önce hiçbir takımın yapamadığını 
gerçekleştirerek, peş peşe altı 
lig şampiyonluğunu kazanma 
başarısı gösterdi. Resmi kayıtlara 
göre, 1897-1898 sezonundan bu 
yana aralıklarla olsa da, oynanan 
Serie A’yı en çok kazanan takım 
unvanını taşıyan Juventus, kupa 
sayısını 33’e yükseltti. Altı yıllık 
seri şampiyonluğun ilk üçünü 
teknik direktör Antonio Conte 
ile kazanan Juventus’a son üç 
yıldaki başarısını yakalatan isim 
ise teknik direktör Massimiliano 
Allegri oldu. Siyah Beyazlılar 
sadece kendi ligleri değil, bu yıl 
Şampiyonlar Ligi’nde de tarih 
yazdı. Yarı finalde Messi, Suarez 
ve Neymarlı Barselona’yı kupanın 
dışına iten Juventus, finalde ise 
Real Madrid’e yenilerek kupayı 
müzesine götüremedi. Siyah 
Beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nde 
2014-2015 sezonunda da final 
oynamış ancak bir başka İspanyol 
devi Barselona’ya elenmekten 
kurtulamamıştı.
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Beşiktaş yavaş yavaş yeniden Metin-
Ali-Feyyaz’lı dönemdeki “Kolej Takımı” 

havasına bürünmeye başladı. 

Beşiktaş 
ligdeki son 

maçında stada 
deniz yoluyla 

gelirken, 
binlerce taraftar 

da teknelerle 
şampiyona 

eşlik edince 
bu muhteşem 

gorüntüler 
ortaya çıktı.  
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EYLÜL’Ü 
Bekleyin!

TEKNİK YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKAN 

YARDIMCISI VE ŞİRKETİN İKİNCİ KUŞAK 

YÖNETİCİSİ UMUT DURBAKAYIM PİYASADA 

İYİ BİR HAREKETLİLİK OLDUĞUNU VE EYLÜL-

EKİM AYLARINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BİR 

HAMLE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYOR.

S
on dönemde İstanbul, 
Fikirtepe’de hayata 
geçirdiği kentsel 
dönüşüm projeleriyle 
dikkat çeken Teknik 
Yapı bu sene içinde 
ikisi Kartal, ikisi 
Fikirtepe, biri de 

Maltepe’de olmak üzere beş 
yeni projeye başlayacak. Toplam 
hacmi 2,1 milyar lirayı bulan bu 
yatırımlar Teknik Yapı’nın sektöre 
olan inancını gösterirken şirketin 
ikinci kuşağı Umut Durbakayım, 
referandum öncesi yavaşlamanın 
dağıldığını anlatıyor. Özellikle 
Emlak Konut GYO’nun 
düzenlediği kampanyaların ülke 
çapında gayrimenkul sektöründe 
sinerji yarattığını, satışlara 
hareket geldiğini söylüyor ve 
referandum durgunluğundan 
etkilenmediklerini ifade ediyor. 

“Son haftalarda yine piyasada iyi 
bir hareketlilik gözlemliyoruz. 
Siyasi istikrarla birlikte taşlar 
yerine oturmaya başladı. 
Eylül ekim aylarında inşaat 
sektörünün bir hamle yapacağını 
düşünüyorum” diyor. 

Bu sözler inşaat sektöründe 
43 yılı deviren Kayserili 
Nazmi Durbakayım tarafından 
kurulan ve sektörün en 
saygın şirketlerinden Teknik 
Yapı’dan gelmesi ayrı bir önem 
taşıyor.  Teknik Yapı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği’ni 1973’te bitiren 
Nazmi Durbakayım’ın iki yıl 
boyunca iş bulamaması sayesinde 
kuruldu. Bu aslında oldukça 
ilginç bir hikaye. Zira üniversite 
mezunlarının parmakla 
gösterildiği 1970’lerde İTÜ’den 
mezun birisinin iş bulamaması 
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imkansız gibi görülebilir. O da 
yakın zamandaki bir söyleşisinde 
“nedenini hala çözebilmiş 
değilim” diye yorumlamıştı 
bu gizemi… Ama bu sayede 
bir ağabeyinin desteğiyle 
müteahhitlik yapmaya başlayan 
Durbakayım, İstanbul, Bağdat 
Caddesi’nin sahil kenarındaki 
yalıları ve köşkleri alıp apartman 
yapmış. 1977’de ortağından 
ayrılıp kendi yolunu çizen 
Durbakayım, bir taraftan fabrika 
inşaatları diğer taraftan eski 
eserleri restore ediyormuş. 
1980’de de Teknik Yapı kurmuş. 

Kamuoyunca Varyap ile 
ortaklaşa gerçekleştirdiği Uphill 
Court projesiyle tanınan Teknik 
Yapı aslında bu döneme kadar 
yaklaşık 2 milyon metrekare 
inşaat yapmıştı. Varyap ile bir 
proje daha gerçekleştirdikten 
sonra ortaklık bitti ama Teknik 
Yapı, “Up” serisi projeler 
gerçekleştirmeye devam 

etti. 2010 sonrasında tek 
seferde bir inşaat şirketi 
tarafından yapılan en 
büyük konut projesi 
olan “Evora”ya başlayan 
Teknik Yapı’nın yönetim 
kurulu başkan yardımcısı 
ve yüzde 15 hissedarı 
Umut Durbakayım, 

inşaat sektörünün 
önümüzdeki dönemini 
Baymaklife’a 
yorumladı. 

n Kentsel dönüşümün 
simgesi Fikirtepe’de 
sıkıntılar olduğu 
iddia ediliyordu. 
Sizin açınızdan işler 
nasıl gidiyor?

Fikirtepe’de ilk 
teslimi yaptık. Satın 
alanların yaklaşık 
yüzde 10-15’i de 
yaşamaya başladı. 
Altyapı çalışmaları 

hızlandı. Fikirtepe 
şu an son hızla 

gidiyor. Eylül ayı gibi 
birçok bölgesi oturmuş 

hale gelecek. Biz de bu 
sene bölgede iki yeni 

projeye daha başlayacağız. 
Önümüzdeki yıllarda da 

diğer başlayan projelerin 
bitmesiyle Fikirtepe bugünün 

Maslak’ını geçecek diye 
düşünüyoruz. 
n Fikirtepe dışında yeni projeler 
var mı?

Maltepe-Kartal Bölgesi’nde 
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ITÜ mezunu olan Mehmet Fatih Keresteci 
yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe üst 

düzey yöneticilik yapıyor. 

Teknik Yapı 
Yönetim 

Kurulu Başkan 
Yardımcısı Umut 

Durbakayım, 
bu yıl içinde 

2,1 milyar lira 
değerinde beş 

yeni projeye 
başlayacaklarını 

söylüyor. 
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büyük bir projeye başlayacağız. 
Yine Kartal Bölgesi’nde iki 
kentsel dönüşüm projesi daha 
gündemimizde. Bu yıl içinde 
başlayacağımız 54 yeni projenin 
yatırım değeri 2,1 milyar lira. Bu 
arada yeni yerlere de bakıyoruz. 
Geçen günlerde Ankara’daydım, 
orada da bazı görüşmelerimiz 
oldu. Trabzon da gündemimizde... 
Senenin ortasındayız. Başka 
sürprizler de olabilir. 
n Bodrum’da da arazileriniz 
vardı…

Evet, Bodrum’un güney 
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n Bu aralar gündemde 
bir de demir konusu 
var. Sektörün iş bırakma 
ihtimali dahi gündeme 
getirildi. Ne olacak bu 
demir konusu?

İ
nşaat sektöründe 
bazen demirde bazen 
çimentoda bazen de 
betonun hammaddesi 
agrega (kum, çakıl) sıkıntı 
olur. Ancak bunlar hiçbir 

zaman, sektörü iş bırakma 
noktasına getirecek sıkıntılar 
değildir. Demire yüzde 
30 zam gelmesinin inşaat 
maliyetine etkisi ancak 
yüzde 1-1,5 seviyesinde. 
Diğer yandan herkes demire 
gelen zamdan bahsediyor. 
Ancak kimse çimentodaki 
indirimden söz etmiyor. Daha 
önce çimentoda demirdekine 
benzer bir sıkıntı vardı, şimdi 
çimento fiyatları 10 lira 
civarında ucuzladı. Demir 
fiyatları bugün çıkar, yarın 
iner. Siz bir inşaata başlarken 
bu tip aksaklıklar olabileceğini 
öngörmek zorundasınız. 
Aslında ortada panik havası 
yaratacak bir durum yok. 
Önümüzdeki dönemde 
fiyatlar tekrar düşecektir.‘K
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tarafında kendimize ait yerlerimiz 
var. Burada uzun dönem 
kiralamalı, yanında da turizm 
tesisi olan bir proje planlıyoruz. 

CADDE’YE İNŞAAT  
KISITLAMASI GELİYOR 
n Yıllardan beri Bağdat 
Caddesi denince akla gelen ilk 
firmalardan biri Teknik Yapı. 
Bağdat Caddesi şu anda bir 
şantiye görünümünde. Bölgenin 
en eskilerinden biri olarak bu 
durumu nasıl karşılıyorsunuz 
ve şu anda Cadde’de projeleriniz 
var mı?

Bağdat Caddesi’nde şu anda 
dört projemiz var. Bunlardan biri 
Cadde’nin en büyük projelerinden 
Suadiye Sahil Sitesi. Evet, 
kentsel dönüşümden dolayı 
Cadde biraz sıkıntılı. Ancak 
duyumlarımıza göre bu sorunu 
çözmek için buradaki inşaatlara 
bazı kısıtlamalar gelecekmiş. 
Biz yıllardır, bu bölgenin en 
eski müteahhitlerindeniz ve 
inşaatlarımızı hiç bu şekilde 
yapmadık. Çevreye hep saygılı 
olduk. Valilikten izin almadan hiç 
sokağı kapatmadık. Şimdi durum 
öyle değil, insanlar mağdur oluyor. 

n Cadde biraz prestij kaybetti mi 
bu süreçte… Fiyatların düştüğü 
söyleniyor?

İnşaatlar bittiği gün, o prestiji 
geri gelecektir. Şu anda ne 
cumartesi ne pazar dinleniyor, 
ne de sabah akşam. Biz de belli 
kısıtlamalar gelmesinden yanayız.  
Bence ağır iş makinelerinin 
haftasonları kesinlikle 
çalışmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Fiyatlar ise 
düşmedi ama eski evlerle yeni 
projeler arasında uçurum açıldı. 
Yeni projelerde fiyatlar eski 
evlerin iki katı...

KARTAL’A SANAYİ MÜZESİ 
n Teknik Yapı sosyal sorumluluk 
projeleriyle de dikkat çeken bir 
şirket. Yeni projeler var mı?

Önümüzdeki günlerde 
Kartal’da bir kentsel dönüşüm 
projesi yapacağız. Bölgenin çok 
bilindik bir tekstil fabrikası yerine 
bir proje geliştiriyoruz. 
Bu markanın anısına proje 
içinde bir sanayi müzesi 
yapacağız. Bu tekstil fabrikasında 
kullanılan ekipmanı, tarihi 
makineleri ve bu makinelerin 
tarihsel dönüşümünü 
sergileyeceğiz. Yani bu kentsel 
dönüşüm projesi içinde eskiyi 
yaşatacağız.

Teknik Yapı’nın 
Istanbul, Fikirtepe’deki 

Concord Istanbul, 
Türkiye’deki 

yönetmeliklere ek 
olarak California ve 

Avrupa Birliği Deprem 
Şartnamesi’ne uygun 

olarak geliştirildi. Ayrıca 
Yeraltı tomografisine 

uygun olarak 
bloklarda deprem 

açısından güvenli olan 
konvansiyonel sistem 

tercih edildi.
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SON HAFTALARDA 
YİNE PİYASADA İYİ 
BİR HAREKETLİLİK 
GÖZLEMLİYORUZ. 

SİYASİ İSTİKRARLA 
BİRLİKTE TAŞLAR 

YERİNE OTURMAYA 
BAŞLADI. EYLÜL EKIM 
AYLARINDA INŞAAT 
SEKTÖRÜNÜN BIR 

HAMLE YAPACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM.

Teknik Yapı
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BAYMAK’IN TÜKETİCİLERDEN GELEN GERİ BİLDİRİMLERİN 

IŞIĞINDA BAŞLATMIŞ OLDUĞU PROJE TAMAMLANDI VE TAM 

OTOMATİK, KOMPAKT, KONFORLU, YENİLİKÇİ KATI YAKITLI 

KAZAN AİLESİ LİNYİT COMFORT SAHNEYE ÇIKTI. 

İÇ
İN

İ A
ÇT

IK Linyit Comfort

BİR 
BAYMAK KLASİĞİ

Yüksek güvenlikli olmasıyla beraber Linyit 
Comfort Serisi kazanların kullanımı kolay 

olacak şekilde tasarlandı. Dijital kontrol panosu 
üzerinde “On/Off”, istenen kazan sıcaklığını 

ayarlamak için “aşağı ve yukarı sıcaklık ayar”, 
fan otomatik veya manuel seçim ile manuel fan 

hızı ayarı düğmeleri bulunuyor.
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B
aymaklife’ın 
14’üncü sayısında 
yani bundan 
yaklaşık altı ay 
önce, “İçini Açtık” 
bölümümüzde 
katı yakıtlı kazan 
ailesi Linyitomat’ı 

anlatmıştık. O yazıda,  Baymak 
Isıtma Grubu Ürün Sorumlusu 
Emre Koçkan, katı yakıtlı kazan 
Ürün Ailesi’nin geliştirilmesi 
amacıyla yeni bir projeye 
başlayacaklarından söz 
etmişti. Tüketicilerden gelen 
geri bildirimlerin ışığında 
son hazırlıkları yapılan proje 
kapsamında katı yakıtlı kazan 
Ailesi tam otomatik ,yenilikçi ve 
daha konforlu hale gelecekti. 
Yeni Linyit Comfort kazanlar 
otomatik kül boşaltma ve 
ateşleme özelliğinin yanısıra 
yeni bir tasarıma sahip olacaktı. 
Özetle Koçkan, “Otomatik, 
kompakt, konforlu ve yenilikçi 
bir cihaz olacak” demişti. 

Doğalgazsız bir hayatı 
hatırlamayan çoğumuz için eski 
bir teknolojiyi çağrıştıran ‘katı 
yakıt’ kazanlara yatırım yapmak, 
üretim maliyetleri hesabına göre 
çoğu şirket için doğru kabul 
edilmez. Ama Baymak hiçbir 
zaman kömürü geçmiş bir yakıt 
sistemi görüp katı yakıtlı kazan 
üretimini arka plana atmadı. 
Son teknoloji ve yenilikleri 
Linyit Comfort katı yakıtlı kazan 
ailesine uyguladı ve bu cihazları 
sürekli geliştirdi. Bunu da “her 
mevsimin, her ayın ve her yerin” 
ihtiyacına cevap verebilmek 
için yaptı. Böylece hem 
doğalgazın olmadığı bölgelerdeki 
müşterilerin ihtiyaçlarına 
cevap verdi hem o bölgelerdeki 
bayilerini rakiplerinin önüne 
geçecek teknolojilerle destekledi. 

İşte bu iş ahlakının ve altı ay 
önce başlanılan projenin sonucu 
olarak ortaya çıktı: “Linyit 
Comfort Ailesi” … 

GÖZ ALICI TASARIM 
Linyit Comfort Ailesi 

görünüm olarak eskilerin 
aklımızda kalan kir pas 
içindeki, biçimsiz kazanlarına 
hiç benzemiyor. Gayet şık bir 
tasarıma sahip, turuncu ve siyah 
renkleriyle gayet gösterişli 
görünüyor. Baymak’ın Tuzla’daki 
tesislerinde kendi Ar-Ge ekibi 
tarafından tasarlanmış katı 
yakıtlı Linyit Comfort serisi 
kazanlar, çelik sac olarak üretim 

bandına giriyor ve mamul olarak 
çıkıyor. Yani A’dan Z’ye Baymak 
teknolojisinin gücünü taşıyor. 
Ayrıca elektrostatik toz boyalı 
dış kaplama da cihaza uzun ömür 
sağlıyor.

DAHA KONFORLUYUM
Linyit Comfort serisi kazanları 

rakiplerinden ayıran önemli 
özelliklerinden biri manuel 
modellerin yakıt yükleme 
ağzının büyük olması. Bu sayede 
kullanıcılar, yakıtlarını zorluk 
çekmeden rahatlıkla kazana 
yükleyebiliyor. Diğer taraftan 
Linyit Comfort serisi kazanlar 
iki kapaklı olarak tasarlandı. 
İki tarafa da açılabilen kazan 
kapakları iki kademeli emniyet 
kilidi sayesinde hem güvenlik 
hem de tam sızdırmazlık sağlıyor. 
Alttaki kapak kül boşaltma ve 
temizleme kapağı. Üst kapakta 
ise yakıt doldurma, yanma odası 
ve duman boruları bulunuyor. 
Kazan yanma odasından sonra 
ilave bir geçiş ile aleve tam 
üç geçiş yaptırılıyor. Buna ek 
olarak duman boruları içinde 
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Baymak’ın yeni nesil 
Linyit Comfort serisi 

kazanlar 20.000 kcal/h 
ve 40.000 kcal/h olmak 

üzere iki kapasitede 
üretildi. Projenin devamı 

olarak 2017 yılı içinde 
60.000 kcal/h, 80.000 

kcal/h ve 100.000 kcal/h 
kapasiteli kazanlar da 

satışa sunulacak.

Baymak Linyit Comfort 
Ailesi’nde güvenliğe özel 
önem veriyor. Öncelikle 
kazan kapağında özel 
izolasyon koruyuculu 
malzeme bulunuyor. 
Bu sayede yanma odası 
ve duman borularında 
oluşan ciddi ısının kapağa 
geçmemesi sağlanıyor. 
Kapağa yanlışlıkla dokunan 
bir kişi zarar görmüyor. 
Ayrıca özel fitillerle gazın 
sızması önleniyor. 

Diğer taraftan yanmayı 
kolaylaştırmak amaçlı kazan 
üzerine fan monte edildi. 
Bu kullanım kolaylığının 
yanısıra çalışma sırasında 
da güvenlik sağlıyor. Şöyle 
ki; kazan ayar termostatı 
kaç dereceye ayarlanmış 
ise fan, kazan suyu sıcaklığı 
o dereceye gelene kadar 
çalışır. Kazan suyu sıcaklığı 
istenen dereceye geldiğinde 
fan otomatik olarak durur 
ve kazan suyu sıcaklığı set 
edilen değerin 5 derece altına 
düştüğünde tekrar devreye 
girer. Kazan suyu sıcaklığı 
istenen dereceye gelene 
kadar tekrar çalışır ve bu 

çevrim devam eder. Linyit 
Comfort Ailesi 85 dereceyi 
aşmayacak şekilde tasarlandı. 
Kontrol kartında oluşabilecek 
bir arıza durumuna karşı 
ek emniyet tedbiri olarak 
kazana mekanik emniyet 
termostatı eklendi. Kazanın 
sıcaklığı aşırı yükselmesi 
durumunda emniyet 
termostatı devreye girerek 
fan ve otomatik modellerde 
stoker motorlarına giden 
gücü kesiyor. 

Öte yandan üretim 
bandından çıkan her ürün 
4,5 bar hidrostatik su basınç 
testine tabi tutuluyor. Bu 
sayede kazanların yüksek 
mukavemeti test ediliyor. 
Ayrıca Baymak, Linyit 
Comfort Ailesi’nde TSE 
tarafından belirlenen 
değerlerde sac kalınlığı 
kullanıyor.
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“Turbülatör” denilen türbülans 
sağlayıcılar var. Bunlar, alevin 
kazanı hızla terk etmemesi 
için bir türbülans oluşturuyor. 
Böylece alev çarpa çarpa 
turbülatörler içinden geçiyor 
ve daha uzun süre kazanın 
içinde kalıyor hem de daha fazla 
sıcaklık üretiyor. Yani verimi 
yükseltiyor. Diğer taraftan 
Linyit Comfort kazanlarda baca 
klapesini ayarlamak ve istenen 
pozisyonda kalmasını sağlamak 
adına sabitlemeli ve ayarlanabilir 
baca klapesi kullanılıyor. Çekişin 
çok fazla olduğu durumlarda 
klapeyi kısarak yanmanın daha 
düzgün olması sağlanabiliyor. 

HER YERİ ISITIRIM
Katı Yakıtlı Linyit Comfort 

serisi kazanlar ağırlıklı olarak 
doğalgazın olmadığı il, ilçe 
merkezleri ile kasaba ve köylerde 
tercih ediliyor. Yaygın servis 
ağı ile 81 ilde hizmet veren 
Baymak servis departmanı 
ile müşterilerin ihtiyaçlarına 
anında cevap verebilen 
Baymak’ın Linyit 
Comfort serisi 
kazanları bireysel ve 
merkezi ısıtmada da 
kullanılabiliyor. 

DEV 
KAPASİTELİYİM 

Baymak’ın yeni 
nesil Linyit Comfort 
serisi kazanlar 
20.000 kcal/h ve 
40.000 kcal/h olmak 
üzere iki kapasitede 
üretildi. Projenin devamı 
olarak 2017 yılı içinde 
60.000 kcal/h, 80.000 
kcal/h ve 100.000 kcal/h 
kapasiteli kazanlar da 
satışa sunulacak. Öte 
yandan Linyitomat Serisi 
katı yakıtlı kazanlarda 500.000 
kcal/h kapasiteye kadar ürünler 
bulunuyor.

TAM OTOMATİĞİM 
Kömür kazanları “manuel” ve 

“otomatik” yüklemeli olarak ikiye 

ayrılır. Elle yüklemeliler adından 
da anlaşılacağı üzere yakıtın elle 
yüklendiği kazanlar. Otomatik 
kazanlarda ise kazana montajlı 
bir yakıt haznesi bulunuyor ve 
kazan panosundan ayarlanan 
değerlere göre kazan ihtiyacı 
olan yakıtı hazneden kendisi 
alıyor. Manuel kazanlarda yakıt 
ilavesi için gün içinde belli 
aralıklarla kazan yanına gitmeniz 
gerekirken otomatik yüklemeli 
kazanlarda ise ısı ihtiyacınıza 
göre değişmekle beraber yakıt 
ilavesi için daha az kazan yanına 
gitme ihtiyacı duyarsınız. 
Baymak’ın yeni nesil katı 
yakıtlı kazanlarında, otomatik 
yüklemeye ek olarak otomatik 
ateşleme ve otomatik kül 
boşaltma özelliği de eklenecek. 
Böylece tüketicilerin rahatlığı 
ve konforu maksimum seviyeye 
ulaştırılacak.
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YYüksek güvenlikli 
olmasıyla beraber Linyit 

Comfort Serisi kazanların 
kullanımı kolay olacak 

şekilde tasarlandı. Dijital 
kontrol panosu üzerinde 

“On/Off”, istenen kazan 
sıcaklığını ayarlamak için 

“aşağı ve yukarı sıcaklık 
ayar”, fan otomatik veya 

manuel seçim ile manuel 
fan hızı ayarı düğmeleri 

bulunuyor. Stokerli 
modellerde yakıt yükleme 

için bekleme, yakıt besleme 
süreleri ile sıcaklık set 
değeri pano üzerinden 

kolayca ayarlanabiliyor. 

KURULUM NASIL 
YAPILMALI? 
Diğer önemli bir 

konu, katı yakıtlı kazan 
tesisatında kullanılması 

gereken malzemeler. Katı 
yakıtlı kazan tesisatında 

su, borularda yüksek 
sıcaklıkta dolaştığı için 
tesisatta bir genleşme, 

aşırı ısınma oluştuğunda 
önlem amaçlı tesisatta açık 

genleşme tankı (imbisat) 
kullanılması zorunludur. 

Açık genleşme tankı 
tesisattaki en üst seviyedeki 

radyatörün minimum 
3 metre yukarısına 

konumlandırılmalı. Açık 
genleşme tankı ile kazan 
arasındaki imbisat gidiş-

dönüş ve haberci boruları 
mutlaka yüksek sıcaklığa 

ve basınca dayanıklı 
malzemeden olmalı...   
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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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baymak_baski.pdf   1   18.04.2017   16:42
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TATİLE ÇIKIYORUZ
NİHAYET HAVALAR ISINDI, BAYRAMI DA ETTİK, ARTIK 

BİRAZ DİNLENME ZAMANI… PLANLAR YAPILMAYA 

BAŞLANDI. HER BÜTÇEYE UYGUN, BİR KISMI ALTERNATİF 

BİR KISMIYSA BİLİNEN AMA VAZGEÇİLEMEYEN TATİL 

ALTERNATİFLERİNDEN BAZILARINI SİZİN İÇİN DERLEDİK… 

B
u yaz farklı bir kıtaya giderek 
değişiklik yapacak ancak uzun 
saatlerini yolculukta harcamak 
istemeyenler için Tunus biçilmiş 
kaftan. Afrika kıtasının kuzeyinde 
yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan 
Tunus’a, İstanbul’dan direkt ya 
da aktarmalı uçuş imkanı var 

ve yolculuk sadece 3 saat sürüyor. Güney kısmı 
Büyük Sahra Çölü ile kaplı olan ülkeye deniz 
tatili için gidecekler yaz aylarını, çöl bölgesini 
gezmek isteyenler ise sonbaharı tercih edebilir. 
Tarihi, denizi ve egzotik çöl bölgesinin yanısıra 

Tunus aynı zamanda festivalleriyle de ünlü. Çoğu 
yaz aylarında gerçekleşen bu festivallerden 
temmuz ayında başlayıp ağustos ayında da 
devam eden Uluslararası Kartaca Festivali antik 
Roma amfi tiyatrosunda yapılıyor. Yine temmuz 
ayında başlayıp ağustosta sona eren ve Cerbe’de 
düzenlenen Uluslararası Ulysse Festivali de 
görülmeye değer eğlenceler ve kültürel etkinlikler 
sunuyor. Tunus her bütçeye uygun konaklama 
alternatifi sunuyor. Eğer kültürümüze yakın 
müthiş yemekleri denemek ve tarihle yoğrulmuş, 
denizi de harika olan otantik bir tatil istiyorsanız 
Tunus gitmeniz gereken ilk yerlerden…

1
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FARKLI BİR DİYAR
TUNUS 
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KOMŞU’YA GİDİYORUZ
MİDİLLİ 

Yunan adalarına kapıda 
vize uygulaması tatilcilerin 
sayısında ciddi bir artış 
yaratırken Midilli Adası en 
çok tercih edilenlerden biri 
haline gelmişti. Uygulamaya 
bir sene daha devam 
edilecek olması tatilciler 
için yeni fırsatlar doğurdu. 
Ayvalık’tan Midilli’ye kalkan 
karşılıklı feribotlarla iki kıyı 
birleşmeye devam ediyor. 
Orijinal adıyla Lesvos (Midilli 
Adası) doğası, plajları, bisiklet 
parkurları, su sporları 
ve şifalı kaplıcalarıyla 

ziyaretçilerine oldukça 
geniş bir aktivite yelpazesi 
sunuyor. Petra, Anaxos, 
Vatera, Molivos, Baloutsas 
kumsal ve plajları en 
etkileyici olanlardan sadece 
birkaçı. Tarihi zenginliğiyle 
de dikkat çeken Midilli’de 
eski çarşı Sigri ve Midilli 
kaleleri, Agiasos Köyü, Midilli 
Antik Tiyatrosu gezilmesi 
gereken başlıca yerler. 
Adada konaklayabileceğiniz 
tesislerin çoğu merkez olan 
Mitilini, Skala, Mistegnon 
bölgelerinde bulunuyor.

Adeta bağımlılık yapan Bozcaada 
yaz tatillerinin yanısıra hafta sonu 
kaçamakları için de tercih edilebilecek 
doyumsuz bir yer. Ayazma Plajı, Beylik 
Koyu, Sulubahçe Koyu, Akvaryum 
Koyu denizin ve güneşin tadını 
çıkartabileceğiniz birkaç seçenek. 
Bozcaada Kalesi, Ayazma Manastırı, 
Polente Feneri ve Meryem Ana 
Kilisesi ve adanın en yüksek noktası 
olarak bilinen Göztepe görülmeye 
değer yerler. Ada mutfağında deniz 
ürünlerinden zeytinyağlılara pek çok 
lezzeti belki ilk kez tadacaksınız. 

Klasik deniz- kum-güneş 
üçlemesinden sıkılan 
ve biraz daha serin, 
kültürel ve Avrupai hava 
arayanlar için İrlanda 
önemli bir seçenek. 
İrlanda denildiği zaman 
akla ilk gelen yer elbette 
başkent Dublin. Ancak 
Dublin dışında da gezecek 
birçok yer olduğu akıldan 
çıkartılmamalı. Özellikle 
Cork’ta bulunan tarihi 
Balarney Kalesi, Clare’de 
yer alan ve Atlantik 
Okyanusu üzerinde 
bulunan 230 metre 
yüksekliğindeki Cliffs of 
Moher ilk akla gelenler. 
Bunların yanında Kilkenny 
antik kenti binaları, gece 
hayatı, katedralleri ile 
ziyaretçilerin gözde yerleri 
arasında bulunuyor. 
Dublin’e dönecek olursak 
İrlanda Ulusal Müzesi, 
St. Patrick Katedrali, 
Dublin Kalesi gibi gezilip 
görülecek birçok alternatif 
mekan bulunuyor. 
İstanbul’dan direkt uçuşlar 
ile gidebileceğiniz İrlanda 
da konaklama ücretleri 
Avrupa ülkeleri ortalaması 
düzeyinde. Dublin’i 
merkez alarak çevre turları 
yapılması İrlanda’nın 
müthiş yeşilliklerini ve 
mimarisini keşfetmenin en 
kolay yolu.

SERİN  
HAVALAR

İRLANDA

4

DİKKAT, BAĞIMLILIK YAPAR
BOZCAADA 

3
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uğla’ya bağlı bir 
yarımada olan Datça, 
Ege ve Akdeniz sularının 
kesişme noktasında 
bulunuyor. Palamutbükü, 
Hayıtbükü, Obabükü 

koylarının yanısıra kumluk Kara İncir, 
Aktürkamping, Billurkent ve Taşlık 

plajları denizin tadını çıkartabileceğiniz 
yerler... Tarihi yarımadada Knidos 
antik kentini ziyaret edebilir, eski 
Datça’nın dar sokakları arasında yöre 
sakinlerinden tarihi evlerin hikayelerini 
dinleyebilirsiniz. Datça tatili dönüşü 
sevdiklerinize en tatlı hediye, meşhur ballı 
badem karışımları olacaktır. 

5
HER ZAMAN GÜZEL
DATÇA 

Cumbalı taş evleri Arnavut 
kaldırımlı rengarenk sokakları, 
altın sarısı kumsalları ve serin 
sularıyla tatilcilere unutulmaz 
bir tatil sunan Alaçatı’da taş 
yel değirmenlerin kurulu 
olduğu tepeye çıkarak nefis 
manzara eşliğinde gün 
batımını izleyebilirsiniz. 
Ege otları ve zeytinyağlı 
yemeklerin yanı sıra kömür 
ateşinde pişen balık kumru ve 
sakızlı dondurma unutulmaz 
lezzetler. Konaklama için 
Alaçatı’nın ruhunu yansıtan 
taş butik oteller tercih 
edilebilir. 
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UNUTULMAYACAK 
BİR TATİL

ALAÇATI 

6
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ASYA’NIN KEŞFİ
PHUKET ADASI 

Asya’yı keşfetmek 
istiyorsanız başlangıç 
noktasını Phuket olarak 
belirleyebilirsiniz. Hint 
Okyanusu’nun bir parçası olan 
Andaman Denizi’nde bulunan 
Phuket’i  her yıl ortalama 5 
milyon kişinin ziyaret ediyor. 
Phuket uzun yıllar Portekiz’e 
bağlı kaldığından Çin-Portekiz 
karışımı özgün bir mimariye 
sahip. Adada toplam 41 plaj 
bulunuyor. Patong Beach, 
Kata Beach, Karon Beach, 
Kamala Beach en gözdeleri... 
Phuket’in bir avantajı da 

etrafını çevreleyen irili ufaklı 
39 ada bulunması. Kimi dalış 
için idealken kimi küçük bir 
kumsaldan ibaret. Adaların 
bazılarında konaklama imkanı 
da bulunuyor. Bütçenize 
göre salaş bir bungalow’da 
da kalabilirsiniz 5 yıldızlı bir 
otelde de. Yaklaşık 14 saatlik 
-aktarmalı- bir uçuşu göze 
alabiliyorsanız hemen her 
bütçeye uygun konaklama 
imkanları ve muson ikliminin 
getirdiği avantajlarla sizi 
bekliyor. Phuket’e Türkiye’den 
direkt uçuş bulunmuyor. 

Kalkan, Antalya’nın Kaş 
ilçesine bağlı doğal dokusunu 
kaybetmemiş bir tatil kasabası. 
Dünyaca ünlü plajlara sahip 
Kalkan’da bulunan Caretta-
Caretta kaplumbağalarının 
üreme bölgesi olan Patara Plajı 
ve Kaputaş Plajı görülmeye 
değer güzellikte. Tatil için 
Kalkan’ı tercih ederseniz 
çevresini de keşfetmeyi ihmal 
etmeyin. Likya medeniyetlerine 
ait antik şehirler, İslamlar 
Köyü, Kekova ve Demre keşif 
gezinizde olmalı. Dalış su 
sporları ve yamaç paraşütü gibi 
aktiviteler de tatilinize renk 
katacaktır.

YOK BÖYLE PLAJ
KALKAN 

8

Büyük tatil bölgelerindeki klasik 
tatil konsepti dışında farklı bir 
arayıştaysanız Ayder Yaylası 
tüm ihtişamıyla sizi bekliyor. 
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine 
bağlı Ayder, doğa turizminin 
en gözde yerlerinden. Ayder’de 
huzurlu ve sakin bir tatilin 
yanısıra şifalı kaplıcalardan da 
faydalanabilirsiniz. Rafting ve 
trekking meraklıları için de 
güzel bir fırsat olan yaylada 
Kavruk Yaylası, Polaçkur Yaylası 
ve Zil Kalesi’ni de görebilirsiniz. 
Eğer her sene düzenlenen 
festival tarihlerine denk 
gelirseniz sabahlara kadar ateş 
başında tepilen horon eşliğinde 
Ayder’in eğlenceli ve şenlikli 
yönüne şahit olabilirsiniz.

FARKLILIK ARAYANLARA
AYDER YAYLASI

10
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MYaz Rotaları

SAKLI CENNET 
KABAK KOYU

Fethiye, Ölüdeniz’in 16 km 
doğusunda bulunan Kabak 
Koyu saklı bir cennet. Kızılçam 
ormanları içinde bulunan 
koy dünya gezginlerince 
“dünyanın en güzel beş 
yerinden biri” olarak anılıyor. 
Eşsiz doğası ve sakinliğiyle sizi 
kucaklayan Kabak Koyu’ndaki 
Kelebekler Vadisi ve Mavi 
Mağara görülmeye değer. 
Doğası ve tertemiz deniziyle 
olduğu kadar mutfağıyla da 
göz dolduran koyda Ölemeç, 
Tingil Çorbası, Leğen Böreği 
ve Sündürme mutlaka 
denemeniz gereken yerel 
lezzetler... 

7
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BRÜLÖR, MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KAZANLARIN CAN 
DAMARIDIR ZİRA SICAK SUYUN ÜRETİLMESİNİN, EVİMİZDEKİ 

RADYATÖRLERİN ISINMASINI SAĞLAYAN BAŞLICA 
EKİPMANDIR. İŞTE BU DENLİ ÖNEMLİ BİR ÜRÜNDE BAYMAK 

YENİ “BGE SERİSİ” GAZ BRÜLÖRLERİ İLE SEKTÖRDE 
TEKNOLOJİ VE KOMPLE HİZMET PAKETİYLE FARK YARATIYOR. 

B
rülör, merkezi 
sistem çelik 
kazan ile 
ısınan apart-
manların 
hepsinde 
olmasına 
rağmen çoğu 

insanın pek karşılaşmadığı 
için tanımadığı, kelime 
olarak da ne olduğunu 
bilmediği bir cihazdır. 
Dolayısıyla brülör kelimesini 
kullandığınızda aldığınız 
cevap genellikle bir soru 
olur: “O nedir?” Açıklayalım: 
Merkezi sistem çelik kazan 
ile ısınan apartmanlarda 
kullanılan doğalgaz yakıtlı 
kazanların ateşleme ve 
yanma işlevini yerine getiren 
elektronik aletlere brülör 
denir. Başka bir ifadeyle 
gazın havayla uygun oranda 
karıştırılarak düzgün ve 
yüksek verimli yanmayı 
sağlayan cihazlardır. 
Evlerimizin musluklarını 
açtığımız zaman sıcak su 
gelmesinin, kış aylarında 
radyatörlerimizin ısınmasını 
sağlayan yani yanma sonucu 
sisteme sıcak su sağlayan 
cihazlardır. 

İÇ
İN

İ A
ÇT

IK BGE Serisi Gaz Brülörleri

BRÜLÖRÜN HASI
N

AS
IL

 Ç
AL

IŞ
IR

? Brülör  
çalış 
komutunu 
aldıktan 
sonra  hava 
damperi 
maksimum 
pozisyonda 
açılır. Brülör 
emniyet amaçlı 
belirlenen 
sürede ön 
süpürme yapar. Ön 
süpürme işleminden 
sonra servomotor hava 
klapesini yavaşça kapatarak 
başlangıç pozisyonuna getirir. 
Gaz hattından gelen gaz, havayla 
uygun oranda birleşerek yüksek verimli, ideal 
bir karışım oluşturulur . Böylece yüksek verimli 
ideal bir karışım, düzenli bir yanma ve yakıttan 
maksimum tasarruf etmeyi sağlamaktadır. Hava 
ve gaz karışımından sonra ateşleme elektrotları 
ateşlenerek yanma gerçekleşir. Yanma işleminden 
sonra brülör istenen su sıcaklığına ulaşılana kadar 
yanma devam eder ve ısınan su sistem sirkülasyon  
pompaları vasıtasıyla sisteme gönderilir. 
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BGE Serisi Gaz Brülörleri

İÇ
İN

İ A
ÇT

IK

Baymak brülör 
konusunda Türkiye’nin 
önde gelen markalarından. 
İnternet’te kısa bir gezinti 
yaptığınızda zaten en iyi 
brülör markaları içinde 
“Baymak” ismini hep 
ilk sırada görebilirsiniz. 
Baymak bu alandaki 
gücünü ve teknolojik 
üstünlüğünü 2017’nin ilk 
çeyreğinde ürün ailesine 
katılan “BGE serisi gaz 
brülörleri” ile perçinliyor. 
“TS EN 676+A2” ve 
“2009/142/EG” Avrupa 
standartlarına uygun ileri 
İtalyan teknolojisine sahip 
yeni BGE brülör ailesi üç 

ana segmentte ( “BGE 1 
Serisi Tek Kademeli”, “BGE 
2 Serisi Çift Kademeli” ve 
“BGE 3 Serisi Oransal”) 
toplam 48 farklı modelle 
satışa sunuldur. Bu geniş 
yelpaze her ihtiyaca cevap 
verecek güç aralığında 
sunuluyor. Öyle ki yeni BGE 
brülör ailesi 17 ile 5.000 
kW (14.620 – 4.300.000 
kCal/h) kapasite aralığında, 
21 mbar ve 300 mbar gaz 
basınçlarında çalışabilen 
ürünlerden oluşuyor. 
Ayrıca LPG dönüşüm kiti 
sayesinde, doğalgazdan 
LPG’ye kolaylıkla 
dönüştürülebiliyor. 

Baymak yeni brülör 
ailesinde, kullanıcılarının 
ekstra ekipmanlara ihtiyaç 

duymayacağı hazır bir 
paket sunuyor. BGE 
serisi gaz brülörleri 
standart olarak 
kontrol ve kumanda 
elemanları, gaz 

hattı 

armatürleri ile komple 
sunuluyor. Yani cihazla 
birlikte Siemens 
elektronik kumanda 
rölesi; Dungs minimum 
gaz ve hava presostatları; 
ateşleme ve alev kontrolü 
(iyonizasyon) elektrotları; 
Dungs veya Siemens gaz 
hattı ekipmanları ( filtre, 
regülatör, çalışma ve 
emniyet selonoidlerinden 
oluşan multiblok) standart 
olarak sunuluyor.

BRÜLÖR DENİNCE BAYMAK

HERŞEYİM HAZIR

Baymak’ın yeni 
brülör ailesindeki ürünler 

üzerine monte edilen 
elektronik röle ve kumanda 
sistemi, minimum hava ve 
gaz basınç presostatları ile 
tam otomatiktir. Güvenlik 
konusunda da üç aşamalı 
tam koruma sağlıyor. 
Şöyle ki; yanma odası 
ön süpürme, otomatik 
ateşleme sistemi ve 
iyonizasyon alev kontrolü 
ile yanmada güvenlik 
önlemleri alınıyor. 

Buna ek olarak 
Baymak BGE serisi gaz 
brülörlerinde yanma, 

iyonizasyon çubuğu ile 
kontrol edilirken brülörün 
kontrolü ise brülör üzerine 
montel edilmiş “otomatik 
kontrol panosu” ile 
yapılıyor. Ayrıca güçlü fan 
yapısı sayesinde yüksek 
kazan karşı basınçlarını 
dahi yenebiliyor ve ideal 
baca çekişini sağlıyor. 

Özel tasarım flanşı 
ise montaj ve özellikle 
bakımda yanma 
kafasındaki önemli 
tüm parçalara kolayca 
ulaşılmasına imkan veriyor. 
Bu da servis kolaylığı 
sağlıyor. 

SON 
TEKNOLOJİ 
ÖZELLİKLER
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Ursa Enerji 

İŞİ BİLEN 
Baymak’ı tercih eder
DOĞU AKDENİZ’DEKİ DÖRT BÜYÜK KENTE HİZMET VEREN 

ANA DAĞITICI BAYİ URSA ENERJİ HENÜZ ALTI AYLIK 
BAYMAKLI. 5 MİLYON LİRA YATIRIMLA SEKTÖRE GİRİŞ 
YAPAN ŞİRKET, GELECEKTE YENİLENEBİLİR ENERJİDE 
BÖLGENİN EN GÜÇLÜ OYUNCUSU OLMAK İSTİYOR.

Firmanın 
yönetimini 
büyük ölçüde 
Mustafa 
Demirel 
yürütüyor.  
Ayrıca satış 
müdürü 
olarak 
da görev 
yapıyor.
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M
ersin’de 
faaliyet 
gösteren 
çiçeği 
burnunda 
–henüz 
altı aylık 
Baymak 

bayisi Ursa Enerji’nin Mersin’in 
hızla gelişen ve en modern 
yerleşim alanlarından biri 
olma yolunda ilerleyen Ali 
Kaya Mutlu Caddesi’ndeki 
750 metrekarelik merkezinde, 
şirketin üç kurucu ortağından 
Mustafa Demirel, “Sektöre 
yatırım yaparken kafamız hiç 
karışmadı” diyor ve ekliyor: “En 
baştan beri düşündüğümüz 
marka Baymak’tı. Sektörü bilen 
insanlarız. Bu işi bilenin aklına 
gelen ilk marka Baymak’tır.”

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği mezunu 
Mustafa Demirel, stajını 
ısıtma-soğutma sektörünün 
önemli firmalarından birinde 
tamamlamış. Üniversiteyi 
bitirir bitirmez de askere 
gitmiş. Tezkere aldıktan sonra 
staj yaptığı firmaya geri 
dönen Demirel’in ilk görevi, 
Ankara’da satış temsilciliği 
olmuş. Henüz yedi ay olmasına 
rağmen başarıları sayesinde 
bir firmanın yönetim kurulu 
üyelerinden birinin yanında 
asistan olarak görev yapmaya 
başlamış. İstanbul’da yönetim 
kurulu üyesinin ve eş zamanlı 
olarak CEO’nun asistanlığı, 
İstanbul Asya Bölge Şefliği gibi 
görevlerde bulunmuş.

Ama aklında girişimci olup 
kendi işini kurmak varmış. Bu 
yolcuğuna da ısıtma-soğutma 
alanında Mersin’de kendi 
firması olan makine mühendisi 
ve 20 yıllık sektör deneyimine 
sahip kuzeni Bora Delibaş 
ile kuyumculuk ve inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 
işadamı Zeynel Aydemir 
katılmış. Birkaç ay boyunca 
ısıtma-soğutma sektörüne 
yatırım yapmak üzerine 
görüşmüş, araştırma ve hazırlık 
yapmışlar. Sonunda Baymak’ın 

distribütörlüğünü almaya karar 
vermişler.

Baymak’ın Doğu Akdeniz 
distribütörü olan Ursa Enerji 
sektöre 5 milyon liralık yatırımla 
güçlü bir adım attı. Şu anda 10 
kişi çalışıyor. 

n Sektöre yatırım yapma ve 
Baymak’ın distribütörlüğünü 
üstlenme fikri nasıl ortaya 
çıktı?

Aslında bu, ortak aklın 
ürünü... Ortaklarımla uzun 
zamandır bu işi kurmak 
üzerinde konuşurduk. Zira 
bölgede boşluk vardı. Baymak’ın 
bölgede bilinirliği çok fazla. 

Ürün gamı da çok geniş 
-hidroforu, denge tankı, ısı 
pompası, foto voltaik paneli, 
panel radyatörleri, kombisi, 
şofbeniyle... Böylece hızlı bir 
şekilde hizmet verebiliyorsunuz, 
müşterinin ihtiyaçlarına 
yetebiliyorsunuz. Hem bayiler 
hem tüketici bu sayede 
sıkıntı yaşamıyor. Dolayısıyla 
kafa karışıklığı yaşamadık 
ya da ikileme düşmedik. En 
baştan beri Baymak üzerinde 
yoğunlaşmıştık. Sektörü 
bildiğimiz için bir yatırım 
yapılacaksa bunda Baymak’ın 
en doğru tercih olacağından 
emindik. Isıtma-soğutma 
sektörünü bilen, işten anlayan 
herkes Baymak’ı tercih eder. Biz 
de böyle yaptık. Sektörü, bölgeyi, 
Baymak’ı ve diğer firmaları 
bildiğimizden distribütörlük için 
Baymak’a başvurduk.

HAYATIMDA SATMADIĞIM 
ÜRÜNLERİ SATTIM
n Baymak distribütörlüğünde 
umduğunuzu buldunuz mu?

Şu anda satışlar çok iyi. 
Isıtma-soğutma sektöründen 
gelen biri olarak hayatımda 
satmadığım ürünleri sattım. 
Üstelik Baymak’taki birçok ürün 
benim için yeni... Baymak’taki 
avantaj, stoklarında ürün 
olması. Ürünlere kolayca 
erişebiliyoruz. Bu yüzden 
de kolayca satabiliyorsunuz, 
beklemiyorsunuz. Dolayısıyla 
yeni bir şirket için satışlarımız 
gayet güzel. Ancak taahhüt 
satışı yapmıyoruz, sadece 
bayiler üzerinden ilerliyoruz ki 
bu da zaman alan bir proje. Yine 
de rahatlıkla söyleyebilirim ki şu 
anda beklentilerimizi karşıladık. 
Baymak yönetimi de sağolsunlar 
işlerimizi kolaylaştırmak için 
ellerinden gelen her şeyi 
yapıyor.

n Ursa Enerji olarak 
hedefleriniz nedir?

Uzun vadede asıl hedefimiz 
yenilenebilir enerjide büyümek. 
Dünyada ve Türkiye’de bu 
alan orta ve uzun vadede çok 
gelişecek. Bütün araçlarımızda, 

BA
Y

İL
ER

İM
İZUrsa Enerji 

ISI POMPASI, 
KASKAD, HIDROFOR 

VE FOTOVOLTAIK 
SISTEMLERDE 

UZMANLAŞMAK 
ISTIYORUZ. BU 

ÜRÜNLERIN DÖRDÜ DE 
BAYMAK’TA VAR. BAYMAK 

ÜRÜNLERİ BU HEDEFİ 
GERÇEKLEŞTİRMEKTE 

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ 
OLACAK.
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dokümanlarımızda “yenilenebilir 
enerjide çözüm ortağınız” yazar. 
Isı pompası, kaskad, hidrofor 
ve fotovoltaik sistemlerde 
uzmanlaşmak istiyoruz. Bu 
ürünlerin dördü de Baymak’ta 
var. Özetle ileri teknoloji 
ürünlere odaklanmak istiyoruz ve 
Baymak ürünleri de bu hedefleri 
gerçekleştirmekte en büyük 
destekçimiz olacak. 

60’A YAKIN BAYİYE 
ÜRÜN GÖNDERİYORUZ
n Baymak’ın hangi ürünlerini 
bayilere ulaştırıyorsunuz?

Bizde ısıtma soğutma üzerine 
tüm ürün grupları mevcut. 
Baymak’ın ürün grubunda 
bir ürün varsa o ürünü başka 
markadan almıyoruz. Şu anda 
depomuzda 1.500’e yakın kalemde 
ürün çeşidi bulunmakta.  Doğu 
Akdeniz bölgesine dağıtım 
yapıyoruz. Şu anda biz yeni bir 
firma olduğumuz için toplamda 

60’a yakın bayimiz var. Bu sayı 
günden güne artmaya devam 
ediyor. 

n Bölgede Baymak’a ve 
ürünlerine bakış nasıl?

Bölgemizde tüketici açısından 
Baymak’ın bilinirliği çok yüksek. 
Hatta ilk marka diyebiliriz. 
Kalitesine göre uygun fiyata 
sahip ürünler sunuyor. Tedarik 
sürecinin kısalığı da büyük bir 
avantaj. Bayiler de bizden şu anda 
memnun. Ayrıca bayilerimize, 
tıpkı bizimki gibi bir showroom 
yapıyoruz. Şimdiye kadar dokuz 
showroom yaptık. Maliyetini biz 
karşılıyoruz. Baymak da destek 
veriyor. Böylece bayilerimiz, yük 
altına girmeden güzel mağazalara 
kavuşmuş oluyor. 

n Doğalgazın yaygınlığı 
ve kullanımı Mersin’de ne 
durumda?

Mersin’de doğalgaz yavaş yavaş 
yaygınlaşıyor. Çünkü burada 
kışlar kısa ve hafif geçtiği için 
insanlar klimayla geçiştirmeye 
çalışıyor. Ama yavaş yavaş 
bu durum değişmeye başladı. 
Önceden doğalgazı gereksiz 
görenler, konforu görünce 
artık bir ihtiyaç olarak kabul 
etmeye başlıyor. Başka illere 
doğalgaz gelir, sektörde yoğun bir 
hareketlilik olur, üç yıl sonra bu 
hareketlenme durur. Mersin’de 
ise yavaş yavaş ilerliyor. İnsanlar 
bilinçlenerek doğalgaz kullanıyor. 
Bilinçsizce saldırmıyor. Bu da 
bizim gibi firmalar için bir avantaj.

n Sektörünüz açısından bakacak olursanız, 
Mersin ekonomisini genel hatlarıyla nasıl 
özetleyebilirsiniz?

Ş
u anda Mersin’in dört bir yanında 
çok sayıda inşaat devam ediyor. 
Modern ve büyük binalar yükseliyor. 
İnşaat sektörü Mersin’de çok canlı. 
Bu da bizim için iyi bir durum. Zaten 
Mersin ekonomisi genel olarak da 

hareketli. Çünkü burada liman ve serbest 
bölge var. Ticaret de gelişmiş durumda. 
Paralelinde lojistik sektörü Mersin’de 
çok güçlü. Büyük, köklü lojistik firmaları 
Mersin’de faaliyet gösteriyor. Diğer yandan 
turizm son yıllarda gelişiyor. Birçok otelin 
inşaatı sürüyor. Dolayısıyla turizm sektörüne 
de ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Mersin’deki bu 
dinamizm, uzun bir süre devam edecek gibi 
görünüyor. 

Mustafa Demirel, 
Mersin’de 

kendi firması 
olan makine 

mühendisi ve 
20 yıllık sektör 

deneyimine 
sahip kuzeni 
Bora Delibaş 

ve kuyumculuk 
ve inşaat 

sektöründe 
faaliyet gösteren 

işadamı Zeynel 
Aydemir’in 

kurduğu Ursa 
Enerji’de 10 kişi 

çalışıyor.  
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Ursa Enerji 
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VAN
Eski Dünyanın Başkenti

M.Ö. 830’lu yıllarda Urartu Kralı I. Sardur tarafından inşa ettirilen Van Kalesi’ni görülmesi gereken yerler listesinin ilk sırasına koyabilirsiniz.

VAN, BİR DÖNEMİN, BİR HALKIN VE ESKİ GÜZEL GÜNLERİN 
HATIRASINI TAŞIYOR. TARİHİ M.Ö. 7000’E KADAR UZANAN 
ŞEHİR, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÜZELLİKLER SUNUYOR.
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B
u sayımızdaki 
durağımız bayimiz 
Gedik Mühendislik 
vesilesiyle Doğu 
Anadolu’nun en 
güzel kentlerinden 
Van. Tarihi M.Ö. 

7000’e kadar uzanan ve o dönemde 
Urartulara başkentlik eden  
“Tuşpa”, rafting, yamaç paraşütü, 
kayak gibi çeşitli aktiviteleri 
sağlayan coğrafi yapısı ve Van 
Gölü ile Doğu Anadolu’nun en 
zengin turizm noktalarından… Bu 
algıyı destekleyen unsurlardan 
biri de sayısının çokluğu nedeniyle 
“Kaleler Şehri” olarak bilinen 
kentin, uzun tarihi dolayısıyla antik 
döneme ait çok fazla iz taşıması.  
Tabii yöresel kahvaltısı, kedisini de 
unutmamak gerekiyor.  

AKDAMAR ADASI VE KİLİSESİ 
MUTLAKA GÖRÜLMELİ

M.Ö. 830’lu yıllarda Urartu 
Kralı I. Sardur tarafından kente 
5 km uzaklıkta inşa ettirilen 
Van Kalesi’ni görülmesi gereken 
yerler listesinin ilk sırasına 
koyabilirsiniz. Van Kalesi’nin 
önünde bulunan Van Evi’ni de bu 
listeye ekleyin! 

Öte yandan Türkiye’nin en 
büyüğü Van Gölü ile üzerindeki 
dört adadan biri olan Akdamar 
mutlaka görülmesi gereken 
bir başka nokta olarak öne 
çıkıyor. Akdamar’ı doğal 
güzelliklerinin ötesinde özel 
yapan ise ünlü Akdamar 
Kilisesi… Başkale ilçesinde 
bulunan ve Kapadokya’daki Peri 
Bacaları’nın benzerleri de diğer 
görülmesi gereken yerlerden. 
Ortaçağ döneminden kalan 
ve Türkiye-İran yolu üzerinde 
bulunmasından dolayı zamanında 
stratejik bir öneme de sahip 
olan Hoşap Kalesi zengin tarihi 
kalıntılarıyla bir başka uğrak 
yeri. Bunların yanısıra Van Kedi 
Evi, Yedi Kilise, Şeytan Köprüsü 
ve Kümbetler gezilecek yerler 
olarak öne çıkıyor. 

NE YENİR? 
‘Van’da ne yenir?’ dendiği 

zaman kuşkusuz akla ilk olarak 
Van Kahvaltısı gelir. Hemen 
hemen kentin her yerinde 
kahvaltı salonları bulmak 

mümkün. Van Kahvaltısı’nı 
bu kadar ünlü kılansa yöresel 
otlu peynir ve cacık içermesi. 
Van Gölü dolayısıyla balıkçılık 
da geliştiği için yöreye ait İnci 
Kefali ile yapılan tandır balığı 
deniz ürünleri sevenler için 
mutlaka denenmesi gereken bir 
lezzet... Bunlara ek olarak uşgun 
ekşilisi, sengeser, kurut aşı, kurut 
köftesi, ayran aşı ve murtuğa 
Van mutfağının öne çıkan diğer 
lezzetleri... 

    
NE ALINIR? 

Van’da hediyelik olarak 
alınabileceklerin başında kilim 
ve gümüş gelir. Gümüşlerle 
yapılan kolye, kemer, bilezik 
özel bir teknikle üretiliyor: 
Yüzyıllar öncesine dayanan 
bir gelenek olan savat... Gümüş 
işlemeciliğinde Van savat işinin 
ayrı bir değeri vardır. Aynı 
şekilde kilimlerin dokuması yöre 
halkı tarafından yapılır. Binlerce 
yıldan bu yana sabırlı ellerde 
hayat bulan bu sanat eserleri; 
motifleriyle (Canbezar, Gülhazar, 
Lüleper, Gülsarya, Şahvani, 
Gülgever) adeta bir medeniyet 
müzesidir. 

Kedisi ve Otlu peyniri 
Van’ın ününe ün katan 
en önemli değerler… Peki 
nedir bunları bu kadar özel 
kılan? Otlu peyniri; 25 çeşit 
otun, Van meralarında 
beslenen koyunların sütüne 
katılmasıyla elde edilen çok 
özel bir tat. Otlu peynirde 
ot ve cacık peynirin 
karakteristik yapısını, tadını 
ve aromasını oluşturur. 
Bu lezzeti başka bir yerde 
bulmak adeta imkansızdır. 
Van Kedisi de yine kentin 
en önemli sembollerinden. 
En belirgin özelliği iki farklı 
göz rengine sahip olması. 
Bir gözü sarı, bir gözü mavi, 
bazen de bir gözü mavi, 
bir gözü yeşil. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi bünyesindeki 
Kedi Evi’nde genetik 
koruma altına alınan Van 
Kedisi, suyu seven tek kedi 
türüdür.

KE
N

Tİ
N

 S
EM

BO
LL

ER
İ: 

KE
D

İ V
E 

O
TL

U
 P

EY
N

İR
İ 

G
EZ

İ

Van Kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
bünyesindeki Kedi Evi’nde genetik 

koruma altına alınmış. 

Akdamar’ı doğal güzelliklerinin ötesinde 
özel yapan ise ünlü Akdamar Kilisesi’dir.  

‘Van’da ne yenir?’ dendiği zaman kuşkusuz 
akla ilk olarak Van Kahvaltısı gelir. 
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İŞ DÜNYASINDAKİ ÇOĞU ÇALIŞAN KENDİNE VAKİT 
AYIRAMAMAKTAN ŞİKAYET EDİYOR. BİR HOBİ YA DA 

KEYİF ALACAĞI BİR UĞRAŞ ARIYORUZ. İŞTE ‘KEYFE’ BİRAZ 
PARA HARCAMAYI GÖZE ALIRSANIZ, EĞLENCELİ VAKİT 

GEÇİRMENİZE YARAYACAK VE ÇOK HAVALI OYUNCAKLAR… 

BÜYÜKLERE 
OYUNCAKLAR

Hangimiz bir adası olsun 
istemez ki? ORSOS Island 
isimli bir yat şirketi, insanların 
bu hayalinden beslenen bir yat 
konsepti geliştirmiş. İstediğiniz 
yere götürebileceğiniz 
bu yatların dış görünüşü 
tamamen bir adayı andırıyor. 
Üzerindeki tropikal ağaçlar ve 
zemininde kullanılan malzeme 
de bu hissiyatı sağlamak üzere 
üretilmiş. 900 metrekarelik 
alana sahip “yat ada” enerjisini 
üzerindeki rüzgar tribünleri ve 
güneş panellerinden sağlıyor. 
Altı kamara, özel banyolar, 
mutfak, oturma odası, 
oyun ve sinema salonu ile 
akvaryumdan oluşan bu adaya 
sahip olmanın bedeliyse 9,5 
milyon dolar.

Seyahat eden herkesin en büyük sorunu ya da korkusu 
bavullarının kaybolmasıdır. Mosafer firmasının geliştirdiği akıllı 
valiz “Blue Smart” işte bu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı vaat ediyor. 
Şöyle ki; IOS sistemiyle senkronize özel yazılımı sayesinde valizi 
takip etme, uzaktan kumandayla kilitleme ve açma, kilosunu 
ölçümleme, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarı şarj edebilme 
özelliklerine sahip. Seyahat asistanı uygulamasıyla yolculuk 
bilgilerini de hatırlatan Blue Smart’ın fiyatı 2.160 lira…
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HELİKOPTER 
ALIYORUZ

Bugün bir helikopter sahibi 
olmak için minimum birkaç 
milyon doları gözden çıkarmanız 
gerekiyor. Ama uçmayı seviyor 
ve bu zevkinizi tatmin edecek bir 
araca sahip olmak istiyorsanız, 
168 bin dolarlık etiket fiyatıyla 
Canadian Home Rotors’un 
geliştirdiği “Safari” helikopterleri 
düşünülecek bir alternatif olabilir. 
İki kişilik bu helikopter, 180 beygir 
gücünde, eksi-artı 37 derecelik 
sıcaklıklara dayanıklı, maksimum 
325 kilogram taşıyabiliyor ve 70 
derecelik görüş açısına sahip ön 
camıyla güvenli bir uçuş keyfi 
sunuyor. Üstelik sadece 20 saatlik 
test uçuşu sonrasında helikopter 
kullanılabiliyor.

DENİZALTINDA 
SEYAHAT

Kişiye özel mini denizaltılar 
bugünlerde Avrupa ve ABD’de 
oldukça popüler. Ama sahip olma 
bedelleri milyon dolarları geçiyor. 
Uluslararası Denizaltı Yarışları 
için 2009’da geliştirilmeye 
başlanan ve sonrasında ticari 
bir projeye dönüşen “Scubster 
Nemo” bu fiyat problemini 
aşmaya yönelik bir deneme. Pedalı 
vasıtasıyla insan gücüyle çalışan 
Scubster’da iki elektrik motoru ve 
iki pil hareketi sağlıyor. Karbon 
fiber malzemeden yapılan araç 
10 km hıza çıkabiliyor ve 6 metre 
derinliğe inebiliyor. 

BİLARDO BÖYLE OYNANIR
Gerçek bir Ford Mustang veya Corvette 

üzerinde bilardo oynamak ister miydiniz? 
Bu fanteziyi “Car Pool Tables” isimli bir 
şirket gerçeğe dönüştürdü. Jant, far, 
tekerlek gibi tüm parçaların aracın kasası 
da dahil olmak üzere orijinal olduğu bu 
bilardo masalarının 1965 Ford Mustang, 
Shelby GT-350, 1959 Corvette ve 1969 
Camaro modelleri de bulunuyor. Fiyatlarsa 
10 – 25 bin dolar arasında değişiyor. Ama 
Shelby GT-350 istiyorsanız 100 bin doları 
gözden çıkarmalısınız.
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Belli bir yaşın üzerinde 
olanlar mutlaka taşıma 
amaçlı kullanılan üç tekerlekli 
‘pırpır’ları hatırlayacaktır. Ünlü 
çizgi film karakteri Tom’un bir 
türlü yakalayamadığı Tweety’yi 
hatırlatan bu araçlar güvenlik 
nedeniyle artık üretilmiyor. Ancak 
ulaşım teknolojilerinin gelişmesi 
beraberinde trafiğin ciddi bir 
sorun haline gelmesiyle pırpır’ların 
modern ve bireysel kullanıma 
yönelik yeni versiyonları üretilmeye 
başlandı. Bunlardan biri de 

Arcimoto 
SRK… Elektrikli Arcimoto’lar 
maksimum 135 km hıza çıkabiliyor; 
100 km hıza 8 saniyeden kısa 
sürede ulaşıyor; 230 MPGe 
(verimlilik) güç üretiyor; 12 
kWh’lik pille 100 km gidebiliyor. 
Motosikletlerinkine benzer bir 
kumanda paneliyle kullanılan 
Arcimoto’ların etiket fiyatıyla 11 bin 
900 dolar.

SU İŞLEMEZ
Dünyanın ilk su geçirmez 
elektrikli matkabı Nemo 

özellikle su altı kullanımlar 
için tasarlanmış. Tuzlu suya 
da dayanıklı olan matkap tek 
pille iki saate kadar çalışma 
imkanı veriyor. Nemo, 650 - 

1,400 dolar arasında değişen 
fiyatlarla satılıyor.
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Değişim Yaramış!

Hyundai i30 1.4 T-GDI

GEÇMİŞTEN FAZLASIYLA DERS ÇIKARAN 
HYUNDAI, YENİ İ30 İLE TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİNE DAHA 

İYİ CEVAP VEREN BİR OTOMOBİL GELİŞTİRDİ.

Hyundai i30, tasarım 
konusunda selefinden 
çok farklı bir biçimle 
karşımıza çıktı. Araç 
daha yuvarlak ve düz 

hatlara sahip. Akıcı tasarımın 
desteklendiği bu durum göze 
hoş geliyor. Tavan çizgisiyse 
arkaya doğru daha geç alçalıyor. 
Ön bölümde farlar daha da 
inceltilmiş; altıgen ızgara formu 
yerini korurken dörtlü şerit 
çıtalar farklılaştırılmış. LED 
gündüz aydınlatmalarıysa sis 

farlarının hemen yanına dikey 
bir şekilde yerleştirilmiş. Arka 
bölüme geçildiğindeyse hiç 
kuşkusuz daha yakışıklı.

Stop grubu ön far sistemi 
gibi inceltilmiş. Tampon keskin 
hatlı tasarıma kavuşmuş. Hemen 
altında ise gövdeden farklı bir 
difüzör kullanılmış. 

YENİLENEN İÇ MEKAN
Hyundai i30’un kokpiti 

selefine göre daha modern. 
Gösterge panelleri dahil her 

şey elden geçirilmiş; direksiyon 
sistemi daha fit bir yapıya 
kavuşturulmuş. Eski nesilde alt 
kollara doğru uzanan butonlar 
kullanım konusunda sıkıntı 
yaratıyordu. Yeni nesilde bu 
sorun kumandaların yukarıya 
taşınmasıyla tamamen ortadan 
kaldırılmış. Klima sistemi 
kumandaları da daha derli toplu 
hale getirilmiş. 

KONFOR VE YOL TUTUŞ
Hyundai i30 selefine göre 
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konfor konusunda da önemli 
adımlar atmış. İyi ayarlanmış 
süspansiyon kasis ve benzeri 
geçişleri başarılı bir şekilde 
absorbe edebiliyor. Ayrıca sessiz 
çalışmasıyla da beğenimizi 
kazandı. Yalıtım konusunda da 
selefine göre daha iyi. Rüzgar, 
yol ve motor sesinin kabine 
yansıması optimum seviyede 
engelleniyor. Konforlu sürüş 
akıllara modelin yol tutuşundan 
ödün vereceğini düşündürse 
de, i30 bu konuda da başarılı. 
Özellikle virajlarda direksiyon 
sisteminin sürücüyle iletişimi 
başarılı. 

ALINIR MI ALINMAZ MI? 
Yeni i30 dersine fazlasıyla 

iyi çalışmış. Selefindeki tasarım 
çizgileri tamamen kaybolup 
daha çekici bir tasarım ortaya 
koyulmuş. İç mekanda da önemli 
yol alan Hyundai’nin, 1.4 litrelik 
turbo motoru alt devirlerde 
canlı yapısıyla başarılı.

Ancak en iyisi değil. Tüm 
özellikleri aldığınızda bir 
i30 124 Bin lirayı geçen fiyat 
etiketi karşımıza çıkıyor. Bu 
rakiplerine göre çok fazla... 
Keza rakiplerinin bu fiyatın 
daha altında dizel otomatik 
seçenekler var!

Hyundai i30 kalbinde yeni 1.4 litre T-GDI 
motora yer vermiş. 1353 cc hacminde olan 
bu motor 6.000 devirde 140 HP güç, 1500 

devir bandında ise 242 Nm tork değeri 
sunuyor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine 

edilen model 0-100 hızlanmasını 9,2 
saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum 

hızı ise 205 Km/s. Yakıt tüketimiyse 7,5 litre...

Hacim konusunda model önde 
bir sıkıntı yaşatmıyor. Arka tarafta 

ise baş ve diz mesafesi biraz sıkıntılı ama 
selefine göre daha iyi. 
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Hyundai i30, 44,4 cm uzunluğa, 17,95 cm 
genişliğe, 14,55 cm yüksekliğe ve 26,50 cm 
aks mesafesine sahip. Model bu değerlerle 
selefine göre 140 mm daha uzun, 15 mm 

daha geniş ve15 mm daha alçak. Ayrıca 10 
kg daha hafif... Diğer taraftan bagaj hacmi 

395 litre ki, selefine göre 17 litre daha 
geniş... 
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Sıcak yaz günlerinde 
güneşlenme ve 
güneşten korunma 
en önemli konu. 
Güneş ışığı ciltten 
D vitamini sentezi 
yapılması için 

gereklidir. D vitamini ise kemik 
sağlığında önemli rol oynar. 
Eksikliğinden çocuklarda kemik 
eğrilikleriyle seyreden raşitizm 
hastalığı ve sık enfeksiyonlar 
görülür. Diğer yandan güneş 
ışınları kanserojendir ayrıca 
ciltte lekelenme, erken yaşlanma 
gibi sorunlara sebep olur. Bu 
yüzden 11.00-15.00 saatleri 
arasında güneşte kalmamaya 
özen gösterilmeli. Güneşe ilk 
çıkılan günlerde 15 dakika güneş 
banyosuyla başlanıp takip eden 
günlerde bu süre yavaş yavaş 
uzatılabilir. Deniz kenarında 
gölgede otururken ve denizde 
geçirilen zamanlarda da güneşe 
maruz kalındığı unutulmamalı. 
Sarışın, kızıl saçlı ve çilli bireyler 
güneş ışınlarının zararlı etkilerine 
daha hassastırlar. 

MUTLAKA 
KORUNARAK ÇIKIN 

Güneşe çıkmadan 20 dakika 
önce en az 30F (açık tenlilerde 
ve bebeklerde 50F) UV 
koruyucu kremler sürülmeli, 
kremin etkisinin üç-dört saat 
olduğu ve suya girdikten sonra 
etkisinin azaldığı unutulmamalı. 
Giysiler bol, pamuklu ve 
açık renk kumaştan olmalı, 
geniş siperlikli bir şapka ve 
uygun UV korumalı gözlükler 
kullanılmalı. Güneş yanığı yaz 
aylarında karşılaşılan en önemli 
vakalardan. Birinci derece yanık 
ciltte kızarıklık, ikinci derece 
yanık ise ciltte kızarıklığa 
ilaveten su dolu kabarcıkların 
görülmesidir. 

Birinci derece yanıklarda 
ilk yapılacak kişinin güneşten 
korunmalı bir ortama alınması 

ve orada tutulmasıdır. 
Serin bir banyo ya da serin 
kompres faydalı olur. Cildi 
kapatacak hiçbir krem, hekime 
danışmadan yanık bölgeye 
hiçbir madde sürülmemelidir. 
Bir diğer önemli vaka ise güneş 
çarpmasıdır. Güneşe maruz 
kaldıktan saatler sonra şiddetli 
baş ağrısı, kusma, yüksek 
ateş, ciltte kızarıklık, kuruluk, 
çarpıntı, kas kramplarıyla 
kendini gösterir. Derhal serin 
banyo, ıslak çarşafa sarma 
gibi soğutma işlemlerine 
başlanır. Bilinç yerindeyse serin 
içecekler verilir. Deride terleme 
olana kadar soğutma işlemi 
yapılmalıdır.  

SIVI ALIMI KONUSUNDA 
NELERE DİKKAT EDELİM?

Yaz aylarında sıcaklık 
artışı nedeniyle insan, gerek 
buharlaşma, gerek terleme 
şeklinde çok miktarda sıvı 
kaybeder. Günde en az 2-2,5 
litre su tüketilmesi çok önerilir, 
kabaca her saat başı bir bardak 
su içilmeli. Özellikle kalp-damar 
hastaları için vücudun susuz 
kalması yani dehidrasyon ciddi 
riskler yaratabilir. Sıcaklarla 
birlikte bacak ve kollardaki 
damarlar genişleyerek, 
dolaşımda yavaşlamaya ve kalp 
hızında artışa neden oluyor. 
Kalp hızının artması aritmilere, 
venöz dolaşımın yavaşlaması 
ise kan basıncında düşmelere, 
pıhtılaşma eğiliminde artışlara 
sebep olup kalp krizi riskini 
artırır. Sıvı kaybının artması, 
dolaşımın yavaşlaması nedeniyle 
böbreğe gelen kan miktarının 
azalmasına ve idrar renginde 
koyulaşmaya ve miktarında 
azalmaya neden olur. Bu durum 
idrar yolu enfeksiyonu, taş 
oluşma riskinde artış, akut 
böbrek yetmezliğine kadar 
birçok ciddi sağlık problemine 
yol açabilir. 

Öte yandan bağırsak 
enfeksiyonları da yaz aylarında 
daha sık görülür. Bunu bir nedeni, 
su kaybının artmasına bağlı olarak 
susama hissinin artması ve bu 
gereksinimi karşılamak için de temiz 
olup olmadığına aldırmadan her türlü 
içeceğin daha fazla tüketilmesidir. 
Bir diğer nedeni de artan sıcaklık 
nedeniyle yiyeceklerin daha çabuk 
bozulmasıdır. Piknikte ya da plajda 
kaynağı bilinmeyen açık suların ve 
bunlarla yapılmış buzların kullanılması, 
bu sularla yıkanan sebze, meyvelerin 
tüketilmesi kusma, ishal ve sıvı kaybı 
ile seyreden enfeksiyonlara davetiye 
çıkarır. Aşırı sıcaklar nedeniyle 
gıdaların iyi saklanmamalarından 
ve yetersiz hijyenden kaynaklanan 
bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal 
gibi şikayetlerle ortaya çıkan besin 
zehirlenmelerine de yaz aylarında 
sıkça rastlanır. Tavuk, yumurta, süt 
içeren gıdalarda salmonella gibi 
bazı bakteriler bir-iki saat içinde 
hızla çoğalır ve yaz aylarındaki 
besin zehirlenmelerinin büyük bir 
çoğunluğunun kaynağını oluşturur. 
Mide asidi bu tür enfeksiyonların bir 
kısmını engeller fakat mide ülseri veya 
asidini azaltacak ilaç kullananlarda bu 
tür enfeksiyonlar daha sık rastlanır.

Deniz suyu göreceli olarak daha 
güvenilir. Fakat bununla beraber 
denize girilen bölgenin temizliği büyük 
önem taşır. Denize mutlaka temizliği 
ölçülmüş ve güvenilir olarak belirlenmiş 
mekanlarda girilmesini öneriyorum. 
Havuza girmek isteyenlerse mutlaka 
havuzun periyodik temizliğinin ve 
bakımının yapıldığından emin olmalı. 
Havuz temiz ve berrak görünmeli. 
Klor oranının düşük olması hijyen 
açısından tehlike oluştururken 
fazla olması da başka hastalıklara 
yol açabilir. Hijyen tedbirleri alınsa 
da, havuzlardan hepatit A, cilt 
mantarı, üriner infeksiyon, dış kulak 
yolu infeksiyonu, konjonktivit gibi 
infeksiyonların bulaşması mümkün. 
Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra 
duş alınarak vücuttaki klor veya tuzdan 
temizlenmeli,  mümkün ise yüzücü 
gözlüğü, kulak tıpası kullanılmalı, lensle 
havuza girilmemeli...

Sağlıklı ve güzel bir yaz mevsimi 
sizinle olması dileğiyle… 

BAĞIRSAK 
ENFEKSİYONLARINA 
DİKKAT 

SERİNLEMEK 
İÇİN HAVUZ MU 
DENİZ Mİ?
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GÖKMEN KUM

Yaza Birlikte Gülümseyelim

Kardiyoloji Uzmanı 
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi

So
ru

lar
ını

zı 
 sa

gl
ik@

ba
ym

ak
.c

om
.tr

  a
dr

es
ine

 g
ön

de
rin

, y
an

ıtla
ya

lım
.



59

Te
m

m
uz

 - 
Ağ

us
to

s 
20

17

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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