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Ünlü ekonomist 
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İşOrtağım
Vodafone kurumsal çözüm hizmetlerini kullanabilmek için ses ve internet erişiminin olması gerekmektedir. Servislerin 
kullanımından oluşan ses ve internet ücretlendirmesi müşterinin tarifesinden yapılmaktadır. İnternet hızı, coğrafi 
koşullara, baz istasyonuna uzaklığa, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye, şebeke yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Servisler üçüncü partilere kullandırılamaz. Bilgi için: yarinahazirim.com

“Vodafone tüm mobil ve sabit 
iletişim ihtiyaçlarımızı karşılıyor, 

bize özel sunduğu MPLS, datacenter 
ve güvenlik çözümleriyle dijital 

büyümemize katkı sağlıyor.”

Cenk Tabakoğlu
Genel Müdür

Unico Sigorta’nın tüm teknoloji 
ihtiyaçları Vodafone’dan
Vodafone İş Ortağım, işletmenizin tüm iletişim ve 
teknoloji ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor, 
büyümenize destek oluyor.

Arayın, gelelim: 0850 542 42 42

Vodafone

Vf_IO_UniCO 20,5x27,5cm.indd   1 18/08/17   18:37
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Y
az aylarını geride 
bırakıp ısıtma sezonuna 
giriş yaparken 19’uncu 
sayımızla karşınızdayız. 
Baymak olarak her 
zaman olduğu gibi bu 
yeni sezona da hızlı giriş 

yapmaya hazırlanıyoruz. Sıcak geçen 
yaz aylarında klima satışlarımızı yüzde 
40 gibi sektörün oldukça üzerinde bir 
oranla artırarak rekor kırdık. Isıtma 
sezonunda da benzer rekorları yoğuşmalı 
kombide kıracağımızdan şüphemiz yok. 
Bu yolda, tüm ekibimizle, bayilerimizle, 
servislerimizle, üretimimizle kısacası 
müşterilerimize en iyiyi ve mükemmeli 
sunmak için “Tam Kadro” hazırız. Bilindiği 
gibi Enerji Verimliliği Direktifi’nin (ErP) 
hayata geçmesine beş ay kaldı. Yüksek 
verimli yoğuşmalı kombi ailesiyle yıllar 
öncesinden bu yeni döneme hazırlanan 
Baymak, her geçen gün pazardaki 
konumunu daha da güçlendirecek. 

Olmazsa olmazımız servis konusuna 
gelince… Bu konuda çok iddialıyız ve 
iddialı olmaya devam edeceğiz. Yılın 
ilk altı ayında 15 farklı kentte 17 servis 
açtık ve toplamda 290 servise ulaştık. 
Zaten sektörün en fazla servis yatırımı 
yapan firmasıyız. Yılın ikinci yarısında 
da birçok ilde servis yatırımı yapmaya 
devam edeceğiz. Servis eğitimlerinde ise 
yılın ilk yarısında adeta zirveye çıktık. 
Bin 200 kişiye 628 saat eğitim verdik. 
Eğitimlerimiz sadece teknik servilerle 
sınırlı olmadı. Yılın ilk yarısında bayi 
kanalı da 80 farklı üründe eğitimlerini 
tamamladı. İlk altı ayda 24 farklı kentte 
toplam 273 saat eğitim yapıldı. Sadece 
Baymak değil, rakip firmalardan da 
tesisatçıların bulunduğu bin 200’ün 
üzerinde tesisatçı eğitimlere katıldı. 
Önümüzdeki dönemde de Tesisatçı 
Buluşmaları’na yoğun bir şekilde devam 

edeceğiz. Konuyla ilgili detaylı haberi, 
dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz… 

Dergimizin bu sayısında da, 
Baymak olarak son dönemde attığımız 
adımların yanısıra dopdolu bir 
içerik sizleri bekliyor. En yüksek 
ciroya ulaşan 20 bayimizle altı ayda 
bir gerçekleştirdiğimiz “Zirve 20” 
toplantımızın üçüncüsünü temmuz 
sonunda yaptık. Toplantımıza katılan, 
Türkiye ve dünya ekonomisinin bir 
fotoğrafını çeken DNG Danışmanlık 
kurucusu ekonomist Fatih Keresteci’nin 
yorumlarını ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyorum. 

Baymak ihracat pazarlarını genişletme 
yolunda ısıtma-soğutma sektörünün 
dünyadaki en büyük fuarlarında bir bir 
boy göstermeye devam ediyor. Temmuz 
ayındaki durak Nijerya’ydı. Kasım ayında 
ise Dubai BIG 5 fuarındayız. 

Bu sayımızda, Iğdır’da 1980 yılından 
bu yana Baymak bayiliği yapan Parlar 
Ticaret, Ankara merkezli Altınok 
Mühendislik ve yine Ankara’da faaliyet 
gösteren yetkili servimiz Ersa Elektrik 
röportajlarını keyifle okuyacağınızı 
düşünüyorum. 

Gayrimenkul sektörü röportajımızın 
misafiriyse sektörün öncü firmalarından 
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan 
Elmas. Elmas, yeni yasal düzenlemelerle 
birlikte 2018’in gayrimenkul sektörünün 
en parlak yılı olabileceğini ifade 
ediyor. Geçen yıla damgasını vuran ve 
reytingleri altüst eden “İçerde” dizisinin 
yıldızı duru güzelliği, mütevazılığı ve 
yeteneğiyle son dönemin en popüler 
genç kadın oyuncusu Bensu Soral’ın 
Baymaklife’a özel verdiği röportajı da 
keyifle okuyacağınızı umuyorum. 

Sözlerimi bitirirken hepinize sağlık 
ve mutluluk dolu günler diliyor, Kurban 
Bayramı’nızı kutluyorum.

ENDER ÇOLAK

Tam Kadro Hazırız 

Baymak CEO
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Rakamların Dili  
Baymak’ın son dört senedeki 
kusursuz performansında Satış 
Sonrası Hizmetler bünyesindeki çağrı 
merkezinin rolü büyük. 
 
Ideale Yolculuk  
Baymak’ın en yüksek ciroya 
ulaşan 20 bayisi ile altı ayda 
bir gerçekleştirdiği “Zirve 20” 
toplantılarının üçüncüsü İstanbul 
Swiss Otel’de yapıldı.  
 
Ankara Hareketi
Baymak’ın dağıtıcı ana bayisi Altınok 
Mühendislik’in yeni mağazası ve 
Biçer Yapı’nın Orange Store açılışları 
vesilesiyle Ankara’daydık.  

Ailece Piknikteydik   
Baymak, tüm çalışanlarının katılımıyla 
Village Park Country’de düzenlediği 
piknikle ‘aile’ ruhunu pekiştirdi.
 

Eski Dünya’nın Fethi   
Baymak ihracat pazarlarını genişletme 
yolunda ısıtma-soğutma sektörünün 
dünyadaki en büyük fuarlarında bir bir 
boy göstermeye devam ediyor.

Çünkü En Iyisiyiz    
Gayrimenkul sektöründeki tüm 
oyuncularının en prestijli projelerinde 
Baymak’ı tercih etmesinin temel 
bir nedeni var: İşimizi A’dan Z’ye iyi 
yapıyoruz.  

Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?   
Ekonomist Fatih Keresteci, 
Türkiye ve dünya ekonomisinin bir 
fotoğrafını çekti. 

Rüzgarlı’nın Hakimi
Baymak’ın en yeni dağıtıcı ana 
bayilerinden Ankara merkezli Altınok 
Mühendislik, henüz bir yıl bile dolmadan 
hedeflerinin iki-üç katına ulaştı.  

En Parlak Yılın Arifesinde  
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan 
Elmas, 2018’in gayrimenkul sektörünün 
en parlak yılı olabileceğini ifade ediyor. 

Büyük Değişim Zamanı  
Enerji Verimliliği Direktifi’nin (ErP) hayata 
geçmesine beş ay kaldı.

Kombilerin 
Günü Geldi   
Kışa girmeye 
hazırlandığımız şu 
günlerde kombi bakımına 
ağırlık vermenin tam zamanı. 

Büyük Tecrübe  
Baymak’ın 37 yıllık Iğdır bayisi Parlar 
Ticaret’in sırrı hizmet kalitemizden 
ödün vermemek.

Işık Doğu’dan Yükselir  
Türkiye’nin en doğusundaki Iğdır 
ovası, yaylaları, anıtları ve tabii ki 
Ağrı Dağı’nın mistik tadıyla sizleri 
bekliyor.

Işi Kalbinle Yapmak  
Ankara’da faaliyet gösteren Ersa 
Elektrik, müşteri memnuniyetine 
odaklanmanın meyvelerini topluyor. 

Değişen Dünyamız  
Dört tekerlekli tutkumuzu hızla bir 
akıllı telefona dönüştüren teknolojik 
gelişmelerden mahrum kalmak 
istemeyenler için zengin bir aparat 
dünyası oluşmuş durumda.  

Sağlık Köşesi  
Mide rahatsızlıklarına dikkat!
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08.

12.

14.

15.

16.

18.

24.

32.

36. 58.

38.

Milyarlık Ayaklar Sahaya Indi
Futbol piyasasında yılın en büyük olayı 

Neymar’ın transferiydi kuşkusuz.

38.

54.

48.

50.

44.
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56.

Duru güzelliği, mütevazılığı ve 
yeteneğiyle son dönemin en 

popüler genç kadın oyuncusu 
Bensu Soral, bu yılki 

Pantene Altın Kelebek 
Ödülleri töreninde de 

“Yıldızı Parlayanlar” 
ödülünü aldı. 

Teorik olarak artık sonbahardayız 
ve yazın sıcağında yapılmasına 
elvermeyen birçok aktivitenin tam zamanı. 

Skoda, klasiği 
Octavia’nın tasarımını 
tamamen yenilendi. 

20. Saf Güzellik

Yaz Biterken

Güçlü Dokunuş
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B
aymak Satış 
Sonrası Hizmetler 
Departmanı’nın 
anayasası, 
“Kaliteyi üretmek 
kadar korumak, 
devamlılığını 
sağlamak ve 

yaşatmak da önemlidir” cümlesiyle 
başlar. Ve sonra şöyle devam eder: 
“Bir işletmenin üretim kanadı 
kaliteli ürün üretebilir. Ancak 
ürün ne kadar kaliteli olursa 
olsun eğer satış sonrası verilen 
hizmet kalitesi düşükse üründen 
beklenen verimlilik ve performans 
alınamaz. Satış sonrası verilen 
hizmetin kalitesi, o hizmeti veren 

personelin teknik ve idari hizmet 
kalitesiyle ölçümlenir. Koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilkemize 
bağlı olarak Satış Sonrası Hizmet 
Birimleri kendilerini bu konuda 
üzerine düşenleri zaman mevhumu 
tanımadan ve mazeret üretmeden 
yapmak zorunda hissetmeli 
ve daima önce temsil ettikleri 
firmanın ve markanın prestij ve 
saygınlığını korumalıdır.” Satış 
Sonrası Hizmetler Departmanı’nın 
bu ilkelerinin en kusursuz işlediği 
birimlerden biri Çağrı Merkezi. 
Isıtma-soğutma sektörünün bir 
numarası olan çağrı merkezinin 
performansını rakamların diline 
bırakıyoruz… 

ÖNEMLI NOT: Haberde kullanılan veriler 1 Ocak-16 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki dönemi içermektedir.  

217 bin 568

574 bin 408

Günlük Yarış - 958 

Bizden Kaçmaz

Baymak Çağrı Merkezi’ne 2017’nin 
ilk sekiz ayında gelen çağrı sayısı. 

Çağrı merkezleriyle ilgili en önemli verilerden biri de aktif 
müşteri sayısıdır. Bu da üçer aylık dönemlerde en az bir 
kez arayan farklı müşteri sayısı hesap edilerek elde edilir. 
Baymak’ta bu rakam tam tamına 574 bin 408 kişi.

Baymak Çağrı Merkezi’ne 2017’nin ilk sekiz 
ayında günlük ortalama gelen çağrı sayısı.

Baymak Çağrı Merkezi 
çalışanlarının gelen 

çağrıları karşılama oranı 

gibi Türkiye 
ortalamasının hayli 
üstünde bir rakam.%94,9
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39’uncu Büyük Kent

10 bin 032SAAT

Dünya Turu

Mars Yolculuğu

Hız Yapıyoruz

Eğer Baymak Çağrı Merkezi’nin toplam aktif 
müşteri sayısından bir kent  kursaydık bu 

Türkiye’nin 39’uncu büyük kenti olurdu. 

Baymak Çağrı Merkezi çalışanlarının 2017’nin 
ilk sekiz ayında müşterilerine hizmet vermek 

amacıyla telefon başında geçirdikleri süre. 

Dünyanın ekvatordaki 
çevresi yaklaşık olarak 

40 bin kilometre. 
Baymak Çağrı Merkezi 

çalışanlarının telefonda 
geçirdikleri sürede 

‘uçakla’ tam 

Bugüne kadar Mars’a giden uzay 
mekikleri içinde en hızlısı 131 günde Kızıl 

Gezegen’e ulaşmayı başaran Mariner 
7. Baymak Çağrı Merkezi çalışanlarının 

telefonda geçirdikleri sürede Mariner 7, 

Dünya üzerinde 0’dan 100 km’ye en hızlı ulaşan binek 
otomobil Porsche 918 Spider. Baymak Çağrı Merkezi’ne 

gelen çağrıların ortalama çalma süresiyse sadece 1,1 saniye.  

209

3

KEZ DÜNYA TURU 
YAPILABILIRDI. 

KEZ 
MARS’A 
GIDEBILIRDI.
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İDEALE YOLCULUK 
BAYMAK’IN EN YÜKSEK CİROYA ULAŞAN 20 BAYİSİ İLE ALTI 
AYDA BİR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “ZİRVE 20” TOPLANTILARININ 

ÜÇÜNCÜSÜ İSTANBUL SWİSS OTEL’DE YAPILDI.

B
aymak’ın 
en yüksek 
ciroya ulaşan 
20 bayisi 
ile altı ayda 
bir gerçek-
leştirdiği 
“Zirve 20” 

toplantılarının üçüncüsü 
İstanbul Swiss Otel’de 
yapıldı. Hatırlanacağı gibi 
“Zirve 20” toplantılarının 
ilki geçen yıl temmuz ayında 
yine Swiss Otel’de, ikincisi 
ise Ocak 2017’de Belgrad’ta 
gerçekleşmişti. İlk toplantıdan 
bu yana Baymak yönetiminin 
amacı, Zirve 20’lerde, şirketin 
şeffaflık ve her zaman 
bayilerine karşı açık olma 
politikası çerçevesinde geçen 
altı ayın değerlendirmesini 
yapmak... Toplantılarda, 

Baymak’ın geleceğini 
şekillendirecek bayileriyle 
mevcut durum analiz ediliyor; 
önümüzdeki döneme yönelik 
iş planları sahanın sesi olan 
bayiler dinlenerek yoğruluyor; 
bayilerinden gelecek fikirler 
değerlendirilip atılacak adımlar 
bu fikirleri de içeren şekilde 
planlanıyor. Zaten İstanbul’daki 
son “Zirve 20” toplantısında da 
tüm bayiler söz hakkı alarak bir 
yandan bölgesinde Baymak’ı 
ileriye taşıyacak görüş ve 
önerilerini paylaşırken bir 
yandan da yaşanan sıkıntıları 
ve çözüm yollarını tartıştı. 
Baymak yönetimi Zirve 
20’lerde geçen altı aya yönelik 
değerlendirmesinin yanısıra 
şirketin önümüzdeki altı ayına 
yönelik hedef ve stratejileri 
Türkiye’nin dört bir yanından 

gelen dağıtıcı ana bayileriyle 
şeffaf bir şekilde paylaşıldı. 

% 30 BÜYÜYECEĞIZ 
Zirve 20 toplantısının 

açılışında konuşma yapan 
Baymak CEO’su Ender Çolak, 
2017’nin ilk yarısındaki 
performansı değerlendirirken 
önümüzdeki döneme ilişkin 
yol haritasının da ipuçlarını 
verdi. İlk altı ayda geçen yılın 
aynı dönemine göre toplam 
cironun yüzde 26 büyüdüğünü 
belirten Çolak, bu oranın 
sektörün oldukça üzerinde 
olduğunu ifade etti. Çolak, bu 
büyümeyi özelikle yoğuşmalı 
kombi satışlarının önemli 
oranda desteklediğinin altını 
çizdi. Bu büyümenin arkasında 
büyük bir hikaye olduğunu 
vurgulayan Çolak, “Gerçekten 
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Baymak, 2013’ten bu yana her 
çeyrek büyümeye devam ediyor. 
Bunu da her zaman ortalamanın 
üzerinde gerçekleştiriyor” diye 
belirtti. Çolak, 2017 genelinde 
ise yüzde 30’a yakın bir büyüme 
gerçekleştireceklerini söyledi. 

 Yazımızın bundan sonraki 
kısmında Ender Çolak’ın yaptığı 
konuşmanın önemli noktalarını 
bulacaksınız: 

‘NE KADARI SAĞLIKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBILIR?’

Büyüme rakamlarından öte 
büyümeyi sağlayan gerekçelere 
önem veriyoruz. Asıl önemli olan 
konu bu büyümenin ne kadar sağlıklı 
ve sürdürülebilir olduğu. Baymak’ın 
büyümesinin arkasında yatan ana 
unsur, satışlarının yüzde 40’ını 
kombiden, yüzde 27’sini klimadan, 
yüzde 9’unun radyatörden, 
yüzde 8’inin kazan grubundan, 
yüzde 6’sının termosifon ve 
termo boylerden, yüzde 4’ünün 
pompa hidrofor, yüzde 6’nın ise 
kalanlardan olması... Bu dağılım, 
Baymak’ın sağlıklı ve sürdürülebilir 
büyümesinin resmini gösteriyor. 
Eğer bir firmanın satışları tek 
başına panel radyatöre veya 
kombiye ya da başka bir ürüne bağlı 
olsaydı, bu büyüme ya da şirketin 
sağlığı konusunda her zaman 
şüphe oluşurdu. Oysa Baymak, bu 
dağılımla aslında Türkiye’de eşi 
benzeri olmayan bir firma hüviyeti 
gösteriyor. 

AILEMIZ BÜYÜYOR
Satışlarımız ve ciromuzdaki 

büyümeye paralel olarak Baymak 
Ailesi de her geçen gün büyüyor. 
İlk altı ayda aramıza 96 yeni bayi 
katıldı.  Satışların artması ve bayi 
ağının hızla büyümesinin ana 
nedenlerinden biri ürün grubuna 
getirdiğimiz renklilik ve canlılık.   
İşte ürün gamındaki bu çeşitlilik 
sürekli büyümeyi getiriyor. Baymak 
sektörün üzerinde büyümeyi 
sürdürürken buna katkı sağlayan 
bayilerini de ödüllendiriyor. 
Baymak yönetimi, ilk yarı yılda 
bayilerine geçen yılın dört katı 
prim hak edişi gerçekleştirdi. 

Son dönemde 

gerçekleştirdiklerimize kısaca 
değinecek olursak; SAP projesini 
bir yılda tamamlayıp fatura 
kesen nadir şirketlerden olduk. 
Denetlenebilirlik ve hesap 
verilebilirlik anlamında çok 
önemli olan bu sistem, Baymak’ın 
bundan sonraki 10 yılını verimlilik 
anlamında garanti altına alacak. 
Yine sanal POS uygulaması ilk altı 
ayda çok iyi bir şekilde kullanıldı. 
İkinci altı ayda bu rakamların 
daha yukarı çıkacağı şimdiden 
gözükmeye başladı. Öte yandan 
hem mevcut bayilerde hem de yeni 
bayilerde tabela değişimlerine 
ciddi destek verdik ve bu sektörde 
büyük ses getirdi. Yine Orange 
Store bayi yapılanmamız tüm 
Türkiye’de devam ediyor. 

IKI BINDEN FAZLA 
PROJEYE ULAŞTIK’

Markalı konut projelerine ise 
ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 
Bu projeler, son dört-beş yılda 
Baymak için hiç olmadığı kadar 
önem kazandı. Şu anda 2 binden 
fazla projeye ulaştık. Bunlar üç-
beş dairelik değil, oldukça büyük 
ölçekli... Zaten büyük projelerin 
ilk üç markasından biriyiz. Emlak 
Konut projelerinde ise ciddi bir 
ivme yakaladık ve hemen hemen 
tüm Emlak Konut projelerinde 
ilk tercih edilen ve aranan marka 
haline geldik. Bunun sonucu olarak 
proje satışlarında ilk altı ayda yüzde 
28’e yakın büyüdük. 

Olmazsa olmazımız servis 
konusuna gelince… Bu konuda 
çok iddialıyız ve iddialı olmaya 
da devam edeceğiz. Yılın ilk altı 
ayında 15 farklı kentte 17 yeni yetkili 
servis açtık ve toplamda 290 yetkili 
servise ulaştık. Zaten sektörün 
en fazla servis yatırımı yapan 
firmasıyız. Servis eğitimlerinde 
ise yılın ilk yarısında adeta zirveye 
çıktık. 1100 kişiye 628 saat eğitim 
verdik. Eğitimlerimiz sadece teknik 
servilerle sınırlı olmadı. Yılın ilk 
yarısında bayi kanalı da 80 farklı 
üründe eğitimlerini tamamladı. İlk 
altı ayda 24 farklı kentte toplam 
273 saat eğitim yapıldı. Sadece 
Baymak değil rakip firmalardan da 
tesisatçıların bulunduğu 1200’ün 
üzerinde tesisatçı eğitimlere katıldı. 
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Zirve 20 toplantısında geçen altı aya 
yönelik değerlendirmeler ve önümüzdeki 

altı aya ilişkin hedef ve stratejiler 
tartışılırken kahve molalarında ise keyifli 

sohbetler yapıldı. 

“İLK ALTI AYDA 
BAYMAK, BDR 

THERMEA GROUP 
İÇİNDE EN FAZLA 
BÜYÜYEN ŞİRKET 

OLDU. BUNUN 
TÜRKİYE’YE 

DAHA FAZLA 
YATIRIM ÇEKMEK 

ANLAMINDA ÇOK 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU 

DÜŞÜNÜYORUM.”
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Öte yandan Baymak Akademi’yi yılın 
ikinci yarısında hayata geçireceğiz. 
Burada sadece teknik servisler değil, 
sahada ihtiyacı olan tüm taahhütçü 
bayiler de teknik eğitim alacak. 

HAYALIMIZ GERÇEKLEŞIYOR 
Bütün bu gelişmelere rağmen 

Baymak asla yerinde saymıyor. Yılın 
ikinci yarısında ürünlerimizle ilgili 
yenilikler olacak. Tüm ürün gamımız 
artık yenilendi. Gururla söylemek 
istiyorum ki, ürettiğimiz kombilerin 
bir kısmı Brötje markasıyla Batı 
Avrupa’ya gitmeye başladı. Bilindiği 
gibi bugüne kadar kombide Batı 
Avrupa ülkeleri Baymak kapsamında 
değildi. Bu yıl ilk defa başladık. Bu 
da Baymak ürünlerinin artık kalite 
ve memnuniyette Avrupa Birliği 
standartlarını yakaladığını gösteriyor. 

Yine bu yıl ilk defa BDR 
Thermea’nın Hollanda merkezli 
Ar-Ge Birimi ile bir kombi projesi 
başlattık. Bu proje sonucunda ortaya 
çıkacak yeni kombiler yoğuşmalı 
olacak ve sadece Türkiye’de değil, 
tüm Avrupa’da satılmak üzere 
üretilecek. 2019’da bitmesi planlanan 
proje yaklaşık bir buçuk yıl saha 
testinden geçecek ve hem Türkiye 
hem de Avrupa’da aynı anda satışa 
sunulacak. Bu benim idealimdi. 2011’de 
Baymak’a ilk başladığımda BDR 
Thermea’ya “Burada üretimi de Ar-
Ge’yi de artıracağız’ diye söylemiştim. 
Bu proje bizi 50’inci yaşımızla 
birlikte gelecek yıllara taşıyacak. 
Projenin en önemli aşaması ise kombi 
üretiminin Türkiye’de yapılması. Bu, 
Türkiye’de üretilen kombi sayısının 
katlanarak artacağı anlamına geliyor. 
Avrupa’nın da birçok ülkesine kombi 
üretimi Türkiye’den yapılacak. Bunu 
gerçekleştirirsek o zaman gerçek 
anlamda idealimize kavuşacağız. 
Hem yeni istihdam hem de üretim 
anlamında... 

Öte yandan tedarikçilerimizi 
yurtdışında kombi üretimine yan 
sanayi olmaya yönlendireceğiz. 

Aslında biri geçen yıl başladı. Ciddi 
anlamda BDR Thermea’nın bütün 
firmalarına parça sağlıyor. İkincisini 
de bu yeni projede devreye alacağız. 
Eğer bunu başarırsak gerçekten 
yan sanayimize de ciddi katkı 
sağlamış olacağız. Bu da büyük 
uğraşlarla oluyor. Tabii bu hamleleri 
Hollanda’nın yoğun desteğiyle 
yapıyoruz.

Örneğin bir kombi grubunu 
İtalya yerine Türkiye’ye kaydırdık. 
Şimdi BDR Thermea’nın 1,5 milyon 
kombisinin en az 1 milyonuna 
parça sağlayan bir yan sanayimiz 
olacak. Bu da bana göre ülkemize 
yapacağımız önemli katkılardan 
biri. Benim için satıştan, rakamsal 
değerden çok daha büyük anlam 
ifade ediyor. Çünkü hem burada 
mühendis ve Ar-Ge olarak daha 
iyi olduğumuzu hem de yan 
sanayimizin kalite ve rekabet 
açısından çok daha üst standartlara 
ulaştığını göstermiş olacağız.

Baymak’ta 
önümüzdeki 

döneme yönelik 
iş planları 

sahanın sesi 
olan bayilerini 

dinleyerek 
yoğruluyor. 
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ALTINOK MÜHENDİSLİK
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BAYMAK, EN GÜÇLÜ OLDUĞU KENTLERDEN 
ANKARA’DA BAŞLATTIĞI BÜYÜK YENİDEN 

YAPILANMASININ MESAJINI İKİ YENİ MAĞAZA 
AÇILIŞIYLA TÜM SEKTÖRE İLAN ETTİ.

Ankara Hareketi 
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BİÇER YAPI TESİSAT

Açılış

Y
aptığı mağaza 
açılışları ve 
yenilemeleriyle 
adım adım Türkiye’yi 
dolaşan Baymak’ın, 
Baymaklife’ın 
geçen sayısında 

yer verdiğimiz İzmir ve Denizli 
açılışlarından sonraki durağı başkent 
Ankara oldu. Baymak ağustos 
ayında ‘çıkarma’ yaptığı Ankara’da 
hem Orange Store konsepti hem 
de yenilenen dağıtıcı ana bayisiyle 
yeni yüzünü sektöre adeta gövde 
gösterisiyle tanıttı. Zaten Baymak 
CEO’su Ender Çolak’ın da katılımıyla 
gerçekleşen açılışlara sektörün tüm 
çevrelerinden yoğun ilgi vardı. 

Açılışların ilkinde, Baymak’ın ana 
dağıtıcı bayisi Altınok Mühendislik’in 
ısıtma-soğutma ve inşaat sektörünün 
Ankara’daki merkezi Rüzgarlı 
Sokak’taki 450 metrekarelik 
gösterişli mağazası hizmete açıldı. 
Canlı müzik grubu eşliğinde, 200’e 
yakın katılımcıyla gerçekleştirilen 
kurdele kesimi sonrasında Altınok 
Mühendislik’in sahibi Hamit Altınok 
ile yenilenen mağazayı gezen CEO 
Çolak yeni mağazanın iç tasarımını 
çok beğendiğini dile getirdi. Açılışta 
konuşan Ender Çolak, “Bizim için 
Ankara’nın önemi çok büyük. 
Ankara demek Baymak demek, 
Baymak demek Ankara demek... 
Altınok Mühendisliği bu açıdan 
tebrik ediyorum. Hamit Bey’in azimli 
çalışmaları meyvelerini vermeye 
devam ediyor. Kendisini kutluyor 
yeni mağazanın hayırlı olmasını 
diliyorum” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TESISATÇILIKLA 
BAŞLAYAN SERÜVEN 

Ankara çıkarmasının ikinci 
adresi ise Biçer Yapı Tesisat oldu. 
Ankara’nın 12’inci, Türkiye’nin ise 
29’uncu Orange Store konseptinin 
açılışı yine CEO Ender Çolak’ın 
katılımıyla gerçekleşti. Yüksek 
enerji verimli ve yenilenebilir 
enerjiye yoğunlaşan ürünlerin 
ön planda konumlandırıldığı 
Biçer Yapı Tesisat’ın yeni Orange 
Store mağazasının açılışı 100 
kişilik katılımcı grubuyla yapıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Çolak, 
“Yıllar önce, Biçer Yapı yola Biçer 
tesisatçılıkla başlamıştı. 

Bu serüven yıllar içinde 
tecrübeyle yoğrularak gelişti, 
büyüdü ve şimdi Orange Store 
konseptiyle taçlandı. Bayi sahipleri 
Hakan ve Orhan beyleri özverili 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ediyorum’’ dedi.
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Başarısını ekip 
çalışması, beraberlik ve 
uyumdan alan Baymak, 
tüm çalışanlarının 
katılımıyla Village Park 
Country’de düzenlediği 
piknikle ‘aile’ ruhunu 
pekiştirdi. 

Aileleriyle beraber 
Polenezköy’ün 
yolunu tutan Baymak 
çalışanlarını müzik 
eşliğinde Baymak 
eğlence ekibi karşıladı. 
Kısa bir piknik alanı 
tanıtımından sonra, 
lezzet durağı kahvaltı 
büfesi oldu. Kahvaltıda 
enerji depolayan 
çalışanlar, kendilerini 
bir anda eğlencenin 
içinde buldu. Küçük 
sincaplar ise kendileri 
için ayrılan özel 
alanlarda oyunlar, 
palyaçolar ve onlar 
için orada bulunan 
animasyon ekibiyle 
eğlenceli vakit 
geçirirken büyük 
sincaplar yetişkin 
animasyon ekibiyle 
adeta çocukluklarına 
geri döndü.

TAKIM RUHU 
VE BAŞARI 

Öğleden önce 
tavla turnuvasına 
ilgi büyüktü. Baymak 
CEO’su Ender Çolak’ın 
bizzat katılımıyla 
gerçekleşen ritim 
atölyesi ise adeta 
profesyonel bir 
orkestrayı andırıyordu. 

Öğle yemeği sonrası 
organizasyon koca 
ayak, yürüyen yol, çuval 
yarışı ve karikatür 
çizimleriyle devam etti. 
Ender Çolak piknik de 
yaptığı kısa konuşmada, 
yıllardır takım ruhu 
ve birliktelikle elde 
ettikleri başarıların 
devam edeceğine 
inancının sonsuz 
olduğunu vurguladı. 
“Hep beraber yüksek 
motivasyonumuz ve 
tükenmeyen enerjimizle 
yepyeni başarılara imza 
atacağımıza eminim” 
diyen Çolak, tüm 
çalışanlarla aile olmanın 
bir bütün halinde 
başarıyı getireceğini 
dile getirdi. 

Baymak çalışanlarından Sefa Telli 
büyük bir başarılara imza atarak 
göğsümüzü kabartmaya devam 
ediyor. 2011’de atletizm branşında 
milli sporcu unvanını kazanan, aynı 
yıl 100 ve 200 metrede Türkiye 
şampiyonu ve rekortmeni olan 
Telli sonraki yıllarda da birçok kez 

Türkiye şampiyonluğu başarısını 
tekrarladı. Gedik Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 1.sınıf 
öğrencisi olan Telli, son olarak yine 
atletizm branşında birinci oldu ve 
“yılın sporcusu” olarak ödüllendirildi. 
Kendisini Baymaklife olarak kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Ailece Piknikteydik

Yılın Sporcusu Sefa Telli 
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B
aymak ihracat alanında 
her gün yeni pazarlara 
ulaşıyor böylece Türkiye’ye 
sağladığı katmadeğeri 
sürekli artırmaya çalışıyor. 
Kuşkusuz yeni pazarlara 
ulaşmanın en iyi yolu da 

uluslararası fuarlar… Baymak’ın bu alandaki 
adımlarının son örneğini 13-15 Temmuz 
tarihleri arasında Nijerya’da düzenlenen 
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım ve Arıtma Sistemleri 
Fuarı’na (HVACExpo) katılarak sergiledi. 

Afrika son dönemde dünya genelinde 
hemen her sektörün varolmak için büyük 
mücadele verdiği pazarlardan. Zira çok bakir 
üstelik geçmişin iç savaşlarının ve darbelerinin 
verdiği olumsuz ortam birçok Afrika ülkesinde 
istikrara doğru evriliyor. Bu da uluslararası 
firmaların dikkatini gelecek vaat eden Afrika 
ülkelerine yöneltiyor. Bu açıdan Nijerya hem 
nüfusu hem de ekonomik potansiyeliyle en 
önemli ülkelerden. Bu bakış açısıyla HVACExpo 
pazara girmek ve devamlılığı sağlamak isteyen 
firmalar için önemli fırsatlar sunuyor. Zaten bu 
nedenle fuarda dünyanın farklı ülkelerinden 
sektörün öncü firmaları yer aldı. 13 farklı 
ülkeden 68 katılımcı şirketin yer aldığı Nijerya, 
Lagos’taki fuara ilk kez katılan Baymak, 
HVACExpo’nun en büyük stant alanıyla ilgi 
odağı oldu. 

4 bin yerel ve uluslararası ziyaretçinin 
katıldığı fuarda, potansiyel alıcılar ve ortaklar 
biraraya geldi. Fuar boyunca 420 kurumsal 
görüşme gerçekleşirken yeni iş fırsatları da 
konuşuldu. Baymak, Hvac salonunun girişinde 
60 metrekare alanla ürünlerini ve projelerini 
tanıttı. 150’den fazla iş insanıyla görüşme yapan 
Baymak yetkilileri, yenilenebilir enerji üzerine 
de bilgi alışverişinde bulundu.

ARAP YARIMADASINA GIDIYORUZ
Baymak’ın HVACExpo sonrasındaki 

durağı kasım ayında düzenlenecek “The Big 
5 Show Dubai” fuarı olacak. Her yıl giderek 
artan uluslararası katılımcı ve ziyaretçi firma 
portföyüyle sektörün önemli fuarları arasına 
giren “The Big 5 Show Dubai”, Libya, Suudi 
Arabistan, Katar, Mısır, İran, Bahreyn gibi 
pazarlara açılan bir kapı konumunda. Fuar, 
Dubai International Convention & Exhibition 
Center’da yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda 
düzenleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
devam eden büyük inşaat projeleri, kısa vadede 
ihracını Ortadoğu pazarına yönelik olarak 
geliştirmek isteyen Türk yapı ve inşaat sektörü 
açısından da büyük önem taşıyor. Bu yıl, 38’ncisi 
düzenlenecek olan fuarda, 200’e yakın Türk 
şirketinin yanısıra 59 farklı ülkeden 3 binin 
üzerinde katılımcı stant açacak. Ziyaretçi 
sayısının ise bu sene yaklaşık 100 bin kişi olması 
öngörülüyor. 

Baymak’ın kendi standıyla yer alacağı 
fuarda, son teknolojili, yüksek enerji verimli 
kombilerinden PV sistemlerine, termosifondan 
inverter klimalarına kadar geniş ürün 
yelpazesini tanıtacak.

ESKİ DÜNYA’NIN FETHİ
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ÇÜNKÜ EN İYİSİYİZ
EMLAK KONUT’TAN TOKİ’YE TÜRKİYE’NİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ 
TÜM OYUNCULARININ EN PRESTİJLİ PROJELERİNDE BAYMAK’I TERCİH 
ETMESİNİN TEMEL BİR NEDENİ VAR: İŞİMİZİ A’DAN Z’YE İYİ YAPIYORUZ.

Emlak Konut güvencesi ile Gür Yapı taahhüdü 
altında inşa edilen Ayazma 1. Etap projesi 140 bin 
metrekare alan üzerine kurulu. 17 blokta toplam bin 
236 konut ve üç ticari birim olarak hayata geçirilecek 
projede hedef, daire sahiplerinin mükemmeli yaşaması. 
Konu mükemmellik olunca, elbette ki projenin ısıtma 
sistemleri de Baymak’a emanet edildi. Isıtma sistemi 
için Lectus duvar tipi kazanlar tercih edilirken 161 
adet duvar tipi yoğuşmalı kazan ve kaskad kontrol 
ekipmanları kullanıldı.

 44 bin metrekare alan üzerine, sekiz blokta toplam 
800 konut olarak inşa edilen Marin City projesi, 180 
bin metrekare inşaat alanına sahip. Fitness salonu, 
sosyal tesis, sauna, basketbol ve voleybol sahası, tenis 
kortu ve çocuk oyun alanları, dinlenme alanları da 
bulunan Tuzla’nın en prestijli projesinde 24 adet 
Baymak duvar tipi yoğuşmalı kazan ve kaskad kontrol 
ekipmanları tercih edildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) tarafından Ankara’nın Sincan İlçesi Saraycık 
Mahallesi’nde “Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi” kapsamında inşaatına başlanan 
projede 966 konut ve iki ticaret merkezi inşa ediliyor. 
Türkiye’nin birçok yerindeki TOKİ projelerinde olduğu 
gibi yine Baymak’ın geniş ürün yelpazesindeki ürünlerin 
kullanıldığı projede 89 adet duvar tipi yoğuşmalı kazan 
ve kaskad kontrol ekipmanları tercih edildi. 

İstanbul, Kartal’da inşaatına başlanan Cordella Kartal 
projesi 7 bin metrekare alan üzerine 25 katlı üç bloktan 
oluşuyor. “Hayallerinizdeki Proje” sloganı ile yola çıkan 
Cordella Kartal’da toplam 215 adet konut, üç ticari birim, 
yüzme havuzu ve fitness salonu bulunuyor. Kartal’daki 
bu prestijli projenin de ısıtma sistemi Baymak’a emanet. 
Projede toplam 19 adet Lectus duvar tipi yoğuşmalı 
kazan ve kaskad kontrol ekipmanları kullanıldı. 

HEDEF MÜKEMMELLİK

TUZLA’NIN YILDIZI

TOKİ’NİN GÖZDESİ

‘HAYALLERDEKİ PROJELER’DEYİZ

EMLAK KONUT – GÜR YAPI AYAZMA 1. ETAP 

TUZLA MARİN CİTY

SİNCAN SARAYCIK TOKİ EVLERİ

KARTAL CORDELLA
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S
on bir yıldır sadece 
Türkiye’de değil, 
dünyada da ekonomiyi 
çok yakından 
ilgilendiren çok 
önemli gelişmelere 
şahit oluyoruz. 

İçeride bizler büyük bir darbe 
girişimi atlatırken bir yandan da 
Olağanüstü Hal ile geçen bir süreç 
yaşıyoruz. Bu dönemde dünyada 
ise İngiltere, Avrupa Birliği’nden 
ayrıldı. Herkes “AB dağılıyor mu” 
diye beklerken aslında gelişmeler 
pek öyle olamadığını gösteriyor. 
Ama dünyanın majör bir değişimden 
geçtiği aşikar. ABD’de Donald 
Trump’ın başkan seçilmesi ve 
sonrasında dünya siyasetinin ciddi 
bir çatışma ortamına sahne olması, 
Suriye ve Irak’ın içinde bulunduğu 
felaket durum, Ortadoğu’da Suudi 
Arabistan’ın başını çektiği ülkelerin 
Katar’a karşı uyguladığı izolasyon, 
Almanya ile Türkiye arasında 
tırmanan gerginlik, Uzakdoğu’da 
Kuzey Kore ile olan nükleer silah 
gerginlikleri ve daha niceleri... 
Bunun yanısıra her coğrafyada 
tırmanan terör saldırıları ve ticari 
anlamda da hızla yaygınlaşmaya 
başlayan korumacılık…

DÜNYA NORMAL BIR 
DÖNEMDEN GEÇMIYOR

Şöyle hafif geriye yaslanıp resmin 
bütününe bakıldığında dünyanın 
normal bir dönemden geçmediği 
net bir şeklide görülüyor. Yani 
aslında dünyada kırılgan bir denge 
var ve deyim yerindeyse bıçak 
sırtı bir dönemden geçiliyor. Böyle 
bir ortamda finansal piyasaların 

karşı karşıya olduğu durumsa tam 
anlamıyla bir ‘irrasyonel coşku’ 
olarak tanımlanabilir. Yani bir coşku 
var ama bu coşkuyu adlandırmakta 
zorlanıyoruz. Örnek vermek 
gerekirse; ABD’de siyasi bir kriz var, 
Trump başkan ama Trump’ın her an 
görevden alınması ihtimali de var. 
Böyle bir siyasi ortamda ABD’de 
borsa endeksleri tarihi seviyelerini 
görüyor. Türkiye’de de benzer bir 
durum söz konusu. Borsa İstanbul 
her gün yeni rekorlar kırıyor. 

Evet, 2008’den bu yana başta 
FED olmak üzere merkez bankaları 
sisteme inanılmaz likidite vermişti. 
Şöyle ki, 2008’den bu yana FED’in 
bilançosu 5,2 kat arttı. Yani 800 
milyar dolardan, 4,4 trilyon dolara 
çıktı. Aynı dönemde Avrupa Merkez 
Bankası’nınki 2,4 kat, Japonya 
Merkez Bankası’nınki 4,5 kat, Çin 
Merkez Bankası’nınki ise 2,2 kat 
büyüdü. Merkez bankalarının bu 
hamleleri tam yeterli olmayınca 
da uzun süreli bir negatif reel faiz 
dönemi yaşandı. Gelinen noktada 
ekonomik büyüme tarafına 
bakıldığında bütün bu önlemler 
işe yaramış görünüyor. Yani hasta 
tedavi edildi. Sokağa çıkıp yürümeye 
başladı ama büyüme tarafında hala 
kriz öncesi rakamlara ulaşılmadığı 
için hasta hala koşamıyor. 

Reel tarafta hal böyleyken 
finansal piyasalarda ise durum 
biraz daha farklı… Hasta sokağa 
çıkmış, koşmaya başlamış hatta Bolt 
gibi rekorlar kırıyor ama ortada 
bir tutarsızlık var. Reel sektöre 
baktığınız zaman hala sıkıntılı, 
kırılgan. Oysa finans sektörü 
adeta “atı almış, Üsküdar’ı geçmiş” 

durumda. İşte bu tutarsızlıklar kafa 
karıştırıyor. 

“BIR DIRHEM ET, 
BIN AYIBI ÖRTER”

Türkçemizde “bir dirhem et 
bin ayıbı örter” diye güzel bir 
atasözümüz vardır. Finansal 
piyasalarda da “bir dirhem likidite 
bin ayıbı örter” durumu yaşanıyor. 
Yani ortada çok fazla para olduğu 
için finansal piyasalara baktığınız 
zaman riski göremiyorsunuz. Özetle 
dünyadaki piyasalar ile gerçek 
arasında bir bağlantı yok ve işin 
sonunda sıkıntı olacağa benziyor. 
Gün gelecek ABD Merkez Bankası 
(FED), “Arkadaşlar, ben o parayı çok 
bastım, kusura bakmayın bir kısmını 
çekmek zorundayım’ diyecek. FED 
bunu dediği noktadan itibaren 
piyasalardaki iyimserlik, yerini 
yavaş yavaş karamsarlığa bırakacak 
ve ürün fiyatları dengelenmeye 
başlayacak. Türkiye gibi dışarıdan 
ucuza finansman bulan ülkeler de 
dışarıdan eskisi kadar kolay ve ucuza 
borçlanamayacak. 

Dünya ekonomisi korumacı 
bir yapıya doğru evriliyor. Bunun 
nedeni de dünyanın artık yüzde 5-6 
değil, yüzde 2-3 oranında büyümesi. 
Yani pasta küçülüyor. Dünyada 
yaşanan bu kırılgan tablo nedeniyle 
önümüzdeki üç-beş yıl içinde 
dünya ekonomisi için bazı sıkıntılı 
dönemlere rast gelebiliriz.

Dünyadaki büyük resme 
baktıktan sonra Türkiye 
ekonomisinin gerçeklerine gelince… 
Yaşanan bazı sorunların biraz da 
dünyadaki büyük resmin bir parçası 
olarak görmekte fayda var. Türkiye 
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FATIH KERESTECI

Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?

DNG Danışmanlık Stratejisti

İSTANBUL SWISS OTEL’DE DÜZENLENEN “ZİRVE 20’’DE, DNG DANIŞMANLIK 
KURUCUSU EKONOMİST FATİH KERESTECİ, TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNİN BİR 

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ. KERESTECİ, DÜNYANIN NORMAL BİR DÖNEMDEN GEÇMEDİĞİNİ 
SÖYLÜYOR. İŞTE KERESTECİ’NİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLERİ…
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2017 yılına zayıf başladı. Dolar/TL 
3,94’ü gördü; borsa endeksi 72 bin 
puanlardaydı; şirketler arasında 
ödemeler sorunu yaşanıyordu. 
Aslında Türkiye ekonomisi uzun bir 
zamandır ivme kaybediyor. 2010-
2011 yıllarında ekonomimiz yüzde 
8-9 civarı bir büyüme kaydediyordu. 
Kademeli bir şekilde yavaşladık, 
geçen yıl hain darbe girişimi 
zamanında da daraldık. 

SIYASI BELIRSIZLIKLERI 
KALDIRMIYORUZ

Sonrasında biraz toparladık 
ama geçmiş dönemleri de analiz 
ettiğimizde, şu net bir biçimde 
görülüyor: Türkiye ekonomisi 
siyasi belirsizlikleri kaldıramıyor. 
Önümüze bir siyasi belirsizlik 
çıktığı zaman diyoruz ki “hele bir 
görelim.” Nisan ayındaki referandum 
öncesinde bunu yakından yaşadık. 
Yani Türkiye ekonomisindeki 
büyümedeki ivme kaybının nedenin 
siyasi belirsizlikler olduğunu 
söylemek yanıltıcı olmaz. 

İkinci olarak Türkiye yüzde 
8-9 büyürken dünya ekonomisi 
de 5,5 büyüyordu. Önümüzdeki 
dönemde dünya ekonomisi zayıf 
kalmaya devam edecek. Öte yandan 
içeride de 2019 seçimlerine kadar 
siyasi belirsizlik devam edecek. 
Bu da Türkiye ekonomisinin 
büyümesinin zayıf kalmaya 
devam edeceğini gösteriyor. Yani 
yüzde 3-4 büyümeyle gideceğiz.  
Bazıları bu oranlara “iyi” diyebilir 
ama demografik yapıdan dolayı 
Türkiye’nin yüzde 4’ün altındaki 
büyümelerde işsizlik sorunu 
yaşadığını unutmamak gerekiyor. 
Türkiye bu sorunu istihdam 
seferberliği gibi uygulamalarla 
çözmeye çalıştı. Devlet destekli 
yapılan bu uygulamayla istihdam bir 
miktar toparlandı ama bu ‘hormonlu’ 
oldu. 

Sene başında Türkiye ekonomisi 
yıllık yüzde 1,5-2 gibi bir büyümeyle 
giderken şimdi yüzde 4,5-5’i 
konuşuyoruz. Bu büyüme Kredi 
Garanti Fonu (KGF) kredileriyle 
gerçekleşti. Aslında KGF hep 
vardı ama miktarı çok düşüktü. 
Şubat ayında miktar 250 milyar 
liraya çıktı. KGF ile oluşan bu kredi 
genişlemesi özünde işe yaradı. Bu 
şekilde sisteme bir cansuyu geldi 
ve bu, sistemdeki ödeme vadelerini 
180’den 90 güne geri çevirdi. 
KGF’ye negatif bakmıyorum, ama 
daha iyi yapılabilirdi. KGF’nin yan 
etkisi olarak mevduat faizleri yüzde 

15’lere fırladı ve bu da normal kredi 
faizlerini yüzde 15’lerin üzerine 
çıkardı. Yani KGF bir sorunu çözdü 
ama başka bir sorunu beraberinde 
getirdi. 

Bir diğer sorun ise vergi 
indirimleri ve teşvikler gibi 
uygulamaların bütçe açığını 
beraberinde getirmesi. Türkiye 
devletinin borcu çok düşük. Bu 
nedenle devlet ekonomideki 
yavaşlamayı önlemek için bu tarz 
önlemler alabilir. Bakıldığında 
alınan bu önlemler işe yaradı 
ve ekonomide çarklar dönmeye 
başladı. Başladı ama bunun kalıcı 
olup olmayacağı önemli. Yani siz 
bu hormonlu büyümeyi sonsuza 
kadar sürdüremezsiniz. O nedenle 
bir yerden ekonominin tekrar 
kendi ayakları üzerinde durması 
gerekiyor. Aksi takdirde bütçe 
açığı bir yerden sonra sorundur. 
Bir ekonominin uzun vadede kalıcı 
büyümesi için özel sektörün ve 
kamunun mutlak bütçe fazlası 
vermesi lazım. Yoksa kalıcı 
büyüyemezsiniz. Türkiye son altı 
aydaki toparlanmada hem özel 
sektör hem de kamu açık verdi. 
Bu bir felaket değil, büyüme için 
bunu yaptık. Geçici sürede sorun 
olmaz ama önemli olan bunun 
kalıcı hale gelmesi. Bu nedenle 
Türkiye ekonomisinin rengi bence 
şu anda gri, grinin hafif koyuya 
çalan tonu... Önemli olan altı ay 
sonra kendi ayaklarımız üzerinde 
durmaya başlamamız... 

Kur cephesine bakıldığında 
ise başımıza beklenmedik birşey 
gelmediği sürece önümüzdeki 
dönemde çok ciddi hareketler 
beklemiyoruz. Geçen yıl şirketler 
için sorun kambiyo zararları yani 
kurdu. Bu yıl ise sorun finansman 
gideri. Çünkü mevduatta faizler 
KGF’nin yan etkisiyle yüzde 
15’lere dayandı. Bu faizleri aşağı 
çekmek gerekiyor. Çünkü bu tablo 
şirketlerin finansman giderlerinde 
sorun yaratıyor.      

Son olarak bir ekonominin uzun 
vadede başarılı olması ne kadar 
katmadeğer yarattığıyla ilgilidir. 
Örneğin Almanya’da ortalama 1 
kg ihracattan elde edilen katma 
değer 3,5 dolar iken Türkiye’de 
bu rakam 0,8 dolar. Türkiye’nin 
artık dönüşümünü yapıp daha 
teknolojik ürünler üretebilmesi 
lazım. Aksi takdirde ekonomide 
belli aralıklarla karşılaştığımız 
inişli çıkışlı döngüleri hep 
yaşayacağız.
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DÜNYADA 
YAŞANAN 

KIRILGAN TABLO 
NEDENİYLE 

ÖNÜMÜZDEKİ 
ÜÇ-BEŞ YIL 

İÇİNDE DÜNYA 
EKONOMİSİ İÇİN 

BAZI SIKINTILI 
DÖNEMLERE RAST 

GELEBİLİRİZ.

Baymak CEO’su Ender Çolak’ın 
davetlisi olarak ‘Zirve 20”ye katılan 
Fatih Keresteci, ekonomiye yönelik 
beklentilerini anlatırken, Baymak 
bayilerinin sorularını yanıtladı.  
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Bensu Soral

Bensu Soral 
İçerde dizisinde 
Kebapçı Celal’in 
kızı ile Sarp’ın 
sevgilisi avukat 
Melek rolünü 
oynadı.
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SAF GÜZELLİK 
BİRÇOKLARI ONU İÇERDE DİZİSİNDEKİ KEBAPÇI CELAL’İN 

KIZI İLE SARP’IN SEVGİLİSİ AVUKAT MELEK ROLÜYLE 
TANIDI. DURU GÜZELLİĞİ, MÜTEVAZILIĞI VE YETENEĞİYLE 

SON DÖNEMİN EN POPÜLER GENÇ KADIN OYUNCUSU 
BENSU SORAL, BAYMAKLIFE’A PLANLARINI ANLATTI.

SÖ
Y

LE
ŞİBensu Soral

Arama motoru 
Google yılda 
iki kez, her bir 
ülke için en 
çok aranan 
kelimeleri 
kategori 
bazında 

açıklıyor. Bu senenin ilk yarısı 
(Ocak-Temmuz) için Türkiye’de 
en çok aranan kelimeleri de 
geçen ay yayımladı. Bu listenin 
“dizi”  kategorisinin ilk sırasında 
iki sezon boyunca tv ekranlarında 
fırtınalar estiren “İçerde”nin final 
bölümü var. Çetin Tekindor, Bulut 
Aras İyinemli, Çağatay Ulusoy 
gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 
dizi, bir dönemin İkinci Bahar, 
Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, 
Ezel, Karadayı gibi yapımlarıyla 
benzer şekilde ülkeyi ekran 
başına kilitledi; günlerce üzerine 
sosyal medyada tartışmalar 

döndü. Üst kalite dizilerin en 
önemli özelliklerinden biri, 

eğer kumaşı kaliteliyse 
ve yetenekliyse yan 

karakterlerini de bir anda 
zirveye taşımasıdır. 

İçeride de bunu 
yaptı ve birçok 

genç oyuncuyu 
vitrine çıkardı. 

Bu isimlerden 
kuşkusuz 

en çok 

gündemdeki isim, dizinin en 
önemli kadın karakteri olan ve 
Kebapçı Celal’in kızı ile Sarp’ın 
sevgilisi avukat Melek rolünü 
oynayan Bensu Soral. 

“İçerde” dizisi kariyerinde ünü 
perçinleyen mihenk taşlarından 
biri kuşkusuz... Ama henüz 22 
yaşındaki genç oyuncu aslında 
hayatımıza 2012’de TRT1’de 
yayınlanan “Yol Ayrımı” dizisiyle 
girdi. Sonrasında “Vicdan”, 
“Boynu Bükükler” ve “Tatlı 
Küçük Yalancılar” dizilerinde 
rol aldı. Bursa, İnegöllü olan ve 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 
Bölümü’nü bitiren Bensu Soral, 
sanatçı bir aileden geliyor. 
Çalıkuşu ve Yılanların Öcü 
dizilerinden hatırlayacağınız 
Hande Soral ablası. İkiz kardeşi 
Bedirhan Soral da oyuncu. Buna 
rağmen çocukluğunda hatta ilk 
gençliğinde bile oyuncu olmayı 
düşünmemiş. Ablası ve ikizi 
Bedirhan’ın temposunu gördükçe 
“mümkün değil, bu işi yapamam” 
diye düşünüyormuş. Ama “Yol 
Ayrımı” dizisi sonrasında kendi 
ifadesiyle “oyunculuğa aşık 
olmuş” ve şimdi hayatı boyunca 
oyunculuk yapmak istiyor. Hatta 
ilerde New York’ta oyunculuk 
eğitimi alıp bir ayağının hayatı 
boyunca New York’ta olmasını 
planlıyor. 
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DOĞAL GÜZELLİĞİ VE 
GÜNLÜK HAYATINDA HİÇ 

MAKYAJ YAPMAMASI 
İLE TANINAN BENSU 

SORAL’İN SIRRI GÜNEŞ 
KREMİ KULLANMAYI 

VE BİTKİSEL MASKELER 
YAPMAYI ASLA İHMAL 

ETMEMESİ. SADECE 
GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI 
ORTAYA ÇIKARMAK 

İÇİN MAKYAJ YAPIYOR 
VE ÇOK FAZLA ÜRÜN 

KULLANMAMAYA DİKKAT 
EDİYOR. BAL, KAHVE VE 
LİMONLA HAZIRLADIĞI 

MASKELER HERKESİN 
DİLİNDE. SORAL’A GÖRE 
CİLDİNİN GÜZELLİĞİNİN 

ESAS SIRRI BU.

Genç yıldızların ortak özelliği 
olan kendine güven hali Bensu 
Soral için de geçerli. Kendini 
anlatırken çok net: “Biriyle ilk 
defa tanışıyorsak önyargılarım 
olmaz. İnsancılım ve sıkı bir 
hayvanseverim. Dilimin kemiği 
yoktur. Herkese her şeyi rahatlıkla 
söyleyebilirim. Başta bu durum 
kötü bile karşılansa sonrasında ‘ne 
kadar dürüst’ yorumları alırım.” 

Diğer taraftan sabah erken 
kalkmaktan hoşlanmadığı gibi 
her şeyi unutmasıyla ünlü... 
İzlediği filmi de unutuyor, bir 
akşam önce yediği yemeği 
de… Bir arkadaşı kendisine 
haksızlık yaptığında onu anında 
defterden silebiliyor. Bu kadar 
net olmasını da Koç burcu 
olmasına bağlıyor. Arkadaşlık 
ilişkisi sona erdiğinde güzel, 
mutlu anları anında kafasından 
siliyor sadece üzüldüğü anlara 
odaklanıyor ki bir daha “kara 
kaplı defterini temize çekmek 
zorunda kalmasın”.  Yetişkinlerin 
geçmişi, bugünü ve yarını sürekli 
düşünerek hayatı kendine zindan 
etme hali onda yok. O sadece 
yaşadığı anlara ve yarına odaklı. 

Son dönemin en popüler genç 
kadın oyuncusu Bensu Soral, 
Baymaklife’a hayallerini ve 
kendini anlattı.   

n Sizinle ilgili hep pozitif 
yorumlar duyduk. Sektörde çok 
seviliyorsunuz ve çok heyecanlı, 
biraz da hiperaktif olduğunuz 
söyleniyor!

Gerçekten doğru. Yeni şeyler 
konusunda çok heyecanlı 
oluyorum. İşler yoluna girene 
kadar heyecanım dinmiyor. 
Tabii bu nedenle kalp atışımı 
yükselten sporları yapamıyor ve 
nefes gerektiren müzik aletlerini 
çalamıyorum. 

n Başınıza kötü şeyler geldiğinde 
kendinizi nasıl toparlıyorsunuz? 

Kaderci bir yapım var. Bu 
nedenle korkunç şeyler yaşasam 
bile “her şeyin hayırlısı, belki 
de başıma bunlar gelmesi 
gerekiyordu ki daha iyi şeylerin 
yolu açılsın” diyorum. Bu 
hayatımın da güzelleşmesini, 
pozitif olmasını sağlıyor. 

Bursa, İnegöl 
doğumlu 22 

yaşındaki 
Bensu Soral 

Ablası Hande 
Soral’ın 

deneyimiyle 
ona hep 

ufuk açtığını 
söylüyor. 

Bensu Soral, İçerde dizisinde Çağatay 
Ulusoy ile birlikte rol aldı.
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Bensu Soral
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n Çok detaycı olduğunuz doğru 
mu? 

Sevgilimle buluşacaksam ya da 
önemli bir davete katılacaksam 
her eşyam, makyaj malzemelerim 
bile dağılmış oluyor. Ama evden 
çıkmadan önce her detayı 
düzenleyerek çıkarım. Çünkü 
dağınık eve dönmek istemem. 
Bacağımı bir yere çarpsam, diğer 
bacağımı da duvara çarpıyorum 
ki hayatım, bedenim eşitlensin. En 
çok uğursuzluktan korkarım…  

n Bu kadar zayıf olmayı nasıl 
başarıyorsunuz? 

Bu genetik değil tamamen 
kendi çabam. Öğrenciyken yemek 

yemekten hiç korkmazdım ama 
zayıflamaya karar verdiğimde 
ilk önce yemek yemeyi bıraktım. 
Uzun bir süre doğru dürüst 
yemek yemeden yaşadım ve 
bu beni mahvetti. Doktorum o 
sene epilepsi teşhisi koydu. Bir 
sene ilaç tedavisi uygulandı ama 
meğerse yanlış teşhis. Kalbimle 
ilgili her zaman taşıyacağım bir 
problem varmış. Bu yüzden kalp 
atışlarımı hep normal seviyede 
tutmaya çalışıyorum. 

n Hayvansever olduğunuz 
biliniyor. Evde evcil hayvanınız var 
mı? 

Olmaz mı! Beş kedim var. 
Onların da evlattan farkı yok 
benim için. 

n Aşkla ilgili durumunuz nedir? 
Çok ilgilenebilen, sırılsıklam 

olabilen bir kişiliğim yok. Aşık 
olsam, sürünsem bile bunu zor 
belli ederim. Bana aşık olan 
kişinin uzun süre çabalaması 
gerekir ve en önemlisi pes 
etmemesi. Elbette işime, 
hayatıma, arkadaşlarıma ve 
aileme saygı duyması gerekiyor. 

n Oyunculuk çocukluk hayaliniz 
miydi? 

Hayır, değildi. Hatta ablam ve 
ikizim Bedirhan’ın temposunu 
gördükçe “mümkün değil bu işi 
yapamam” diyordum. Fakat teklifler 
geldikçe ve “Yol Ayrımı” dizisinde 
rol aldıktan sonra oyunculuğa aşık 
oldum. Ablam deneyimiyle bana 
hep ufuk açtı. Teklifler arttıkça 
kendi yolumu da çizmiş oldum. 
Şimdi hayatım boyunca oyunculuk 
yapmak istiyorum. 

n Oynadığınız karakterler 
birbirine yakın roller. Neyi 
değiştirmek isterdiniz? 

Evet, haklısınız ama tavırları 
net olan kadınları canlandırmayı 
seviyorum. Kötü bir karakteri 
oynamak istemezdim çünkü o 
yafta yıllarca insana yapışabiliyor 
ve izlerini silmek pek kolay 
olmuyor. 

n Bu yılki Pantene Altın 
Kelebek Ödülleri töreninde, “Yıldızı 
Parlayanlar” ödülü aldınız!

Yolumu açan, beni yeni 
ufuklara sevk eden bir ödül oldu. 
Artık hayatımda beni daha iyi 
şeylerin beklediğini biliyorum. 

“Tavırları net 
olan kadınları 

canlandırmayı 
seviyorum. Kötü bir 

karakteri oynamak 
istemezdim çünkü o 
yafta yıllarca insana 

yapışabiliyor ve 
izlerini silmek pek 

kolay olmuyor.” 

SÖ
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LE
ŞİBensu Soral
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Altınok Mühendislik

RÜZGARLI’NIN HAKİMİ
BAYMAK’IN EN YENİ DAĞITICI ANA BAYİLERİNDEN ANKARA 

MERKEZLİ ALTINOK MÜHENDİSLİK, HENÜZ BİR YIL BİLE 
DOLMADAN HEDEFLERİNİN İKİ-ÜÇ KATINA ULAŞTI. ŞİRKETİN 

KURUCUSU HAMİT ALTINOK İSE BU SENEYİ GEÇİŞ YILI 
OLARAK GÖRÜYOR VE “BİZİ ASIL 2018’DE GÖRÜN!” DİYOR.

Altınok Mühendislik’in 
42 yaşındaki kurucusu 
Hamit Altınok 20 
yıldır ısıtma-soğutma 
sektörünün içinde.



25

Ey
lü

l -
 E

ki
m

 2
01

7

A
ntalya’da 
gerçekleşen 
“Büyük 
Buluşma”nın 
gala gecesinde 
Hamit Altınok, 
“2014 Yılı 
En Başarılı 

Gold Center” ödülünü almak 
üzere sahneye çıktığında 
Ankara merkezli şirketi Altınok 
Mühendislik, 15 yıllık Baymak 
bayisiydi ve cirosu 10 milyon lira 
seviyesindeydi. Yıllarca faaliyet 
gösterdiği Demetevler’deki 150 
metrekarelik şubesinin üzerine 
çok yeni olarak Rüzgarlı’da 80 
metrekarelik bir mağaza açmıştı. 22 
yaşından bu yana bu işin içindeydi 
ve ilk kez Demetevler sınırlarının 
dışına çıkıyordu. Geçen ağustos 
ayında Baymaklife’a verdiği 
söyleşi sırasındaysa ellerinde beş 
haneli euro’ların olduğu faturalar 
bulunan çalışanlarının birinin girip 
diğerinin çıktığı 450 metrekarelik 
mağazasında otururken artık 
Baymak’ın dağıtıcı ana bayisiydi. 
Şirketiyse henüz bir sene bile 
dolmadan 4 bin kombi satışına ve 
15 milyon lira ciroya koşar hale 
gelmişti. Geçen ay açılışı yapılan 
muhteşem iç tasarımlı mağazasının 
Rüzgarlı’ya hakim ofisinde Hamit 
Altınok, “Ben, Ender Bey ile 
beraber Rüzgarlı’ya şube açıp Gold 
Center olduğum” diyor ve devam 
ediyor: “Demetevler’deki mağazayı 
Orange Store yaptığımda yine 
Ender Bey vardı. Ana bayi oldum 
yine Ender Bey vardı. Tüm büyük 
adımlarımı Ender Bey zamanında 
yaptım. Beni filizlendiren büyüten 
onun yönetimindeki Baymak’ın 
vizyonu ve desteği oldu.” 

Baymak’ın Ankara’daki yeniden 
yapılanmasında da aktif bir rol 
üstlenen Hamit Altınok, ana dağıtıcı 
bayi olmasının üzerinden henüz 
bir yıl geçmeden alt bayi sayısını 
hedefin üç katına çıkarmış ve 
satışlarını da ikiye katlamış durumda. 
Bu yeniden yapılanmada aktif bir 
rol üstlenmek istediğini ve nedenle 
yatırıma yöneldiğini anlatan 42 
yaşındaki Altınok, Baymak’ın ısıtma-
soğutma sektöründe Ankara’nın 
en büyük iki oyuncusundan biri 
olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: 
“Bundan sonraki en büyük 
hedefim Baymak’ı birincilikten hiç 
indirmemek. Birinciliği alacağız ve 
bırakmayacağız.”

Hamit Altınok ile Ankara’yı, 
Baymak’ın kentteki yeni 
yapılanmasını ve geleceğe dair 
planlamasını konuştuk. 

n Öncelikle açılışı temmuz 
başında yapılan yeni 
mağazanızdan başlayalım. 
Herşeyiyle çok güzel görünüyor. 
Bu çok ciddi bir yatırımla neyi 
hedeflediniz? 

Bunun için biraz geriye gitmem 
gerekiyor. Demetevler’in ardından 
beş sene önce Rüzgarlı’da ikinci 
şubemizi açmıştık. Böylece 
Rüzgarlı’ya bir adım attık çünkü 
burası Ankara’da sektörümüzün 
kalbi. Üstelik sadece Ankara’ya 
değil çevre kentlere de hizmet 
veriyor. İnşaat sektörünün de 
kalbi burada atıyor. Dolayısıyla 
burada olmak, Ankara’yı, piyasayı 
buradan takip etmek istedik. 
Beş sene içinde işleyişi gördük, 
öğrendik. 2017 ile birlikte dağıtıcı 
ana bayi sözleşmesi imzaladıktan 
sonra pazara bakış açımız değişti 
doğal olarak. Sahaya indik,  bayileri 
gezdik, pazarlama elemanları 
aldık ve bu işin hacminin ne kadar 
büyük olduğunu gördük. Bunu 
anlayınca eski mağazamız ufak 
gelmeye başladı. Zaten satışlarımız 
ve gelen-giden artmaya başlamıştı. 
Dolayısıyla daha büyük mağaza 
açmaya karar verdik ve yer aradık. 
Başka lokasyonlara da baktık 
ama nihayetinde Rüzgarlı’dan 
kopmamız gerektiğini anladık. Zira 
rakiplerimiz dahil sektörümüzdeki 
her oyuncu burada… Burası 
Rüzgarlı’daki istisnasız en iyi 
mağaza. Bu büyüklükte ve 
konumda alternatifi olmayan 
bir yer. Tam merkezde, altında 
sevkiyat yapabileceğim depo alanı 
olan üç katlı 450 metrekarelik 
başka bir yer yok burada. Hiçbir 
rakibimizde de yok… 
n Anladığımız kadarıyla dağıtıcı 
ana bayi olmanın da bu yatırımda 
önemli bir rolü var. Nasıl karar 
verdiniz ana dağıtıcı bayi olmaya? 

Demetevler’deyken her üç-beş 
senede bir mağazayı yenilerdim. 
Zaten 2016’da da Orange Store 
konseptine geçtik. Bu her 
yenilemede iş hacmimiz ve karımız 
artardı. Böyle bakarsanız 18 yıldır 
Baymak ile çalışan, firmayı tanıyan 
ve 10 milyon lira ciroları görmüş 
bir firma olarak zaten gitmemiz 
gereken yer artık ana dağıtıcı 
bayilikti. Adım adım, üstüne 
koya koya bu noktaya yürümeyi 
hedeflemiştim. 18 yılın sonunda bu 
işin gideceği yer burası olmalıydı 
zaten. Özetle büyümek isteyen 
bir firma olarak bunun zamanı 
gelmişti. 

Bir de bilindiği üzere 
Ankara’daki büyük bayilerden 
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2018’DE GAZA 
BASACAĞIZ. 

ARTIK KENDİMİZİ 
İSPATLADIĞIMIZ, YOL 

ALMAYA BAŞLADIĞIMIZ 
SENE OLACAK. BU SENE 
KENDİMİZİ ANLATMAYA 

ODAKLANDIK. 
TOHUMLARI EKTİK, 
2018’DE BUNLARI 

BİÇEREK DAHA DA 
BÜYÜYECEĞİZ.
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biri geri çekilince Baymak adına bir 
boşluk oluştu. Büyük bir bayinin 
gitmesi, başka birinin de 2017 
başında çekilmesiyle pazarda 
boşluk oluşunca zamanın geldiğine 
inandım. Ayrıca Ankara’daki yeniden 
yapılanmada farklı bir rol üstlenmek 
istedik. Baymak’a, CEO’muz Ender 
Bey’e ve Ankara’da hem Altınok 
hem de Baymak olarak birşeyler 
yapmamız gerektiğine inanıyordum. 
Oluşan durumda birşeyler yapma 
ihtiyacı hissettim ve taşın altına elimi 
koymak istedim. Baymak yönetimine 
talepte bulundum, onlar da olumlu 
karşıladılar. Ne yapabileceğimiz 
konusunda oturduk konuştuk ve yola 
çıktık. 
n Henüz bir yıl olmadı ama işler 
nasıl gidiyor, beklediğiniz ivmeyi 
yakaladınız mı?

Ana bayi olabilmek adına 2 
milyon lira yatırım yapıp sermayemi 
güçlendirdim. İkinci olarak rakip 
firmalardan müşteri portföyü olan 
pazarlama ve satış elemanlarını 
transfer ettim. Şu anda bayi 
yapılanması için koyulan hedefin 
üç katına çıkmış durumdayız. 12 alt 
bayimiz var ve 2018 içinde 20’yi 
görmeyi planlıyorum. Satışlarda 
ise 2016’da 2 bin kombiyi gördük. 
Bu sene için hedeflenen 3 bin 
adediyse geçtim, yılsonuna kadar 4 
bini yakalayacağız. Diğer taraftan 
dağıtıcı ana bayi olduğumuzda fark 
ettiğimiz en önemli şeylerden biri 
teknik ürünlerdeki potansiyeldi. 
Özellikle ısı pompası, boyler, kazan 
ve tabii ki Lectus... Bu ürünlerde 
eskiden adetlerimiz çok düşüktü, 
şimdi hızla artıyor. Lectus’ta ilk ayda 
50 hedeflenmişti, 150 sattık. Yılın 
sonunda 350-400 adede çıkacağımızı 

n Öncelikle biraz geçmişe dönersek… 
Iş hayatına nasıl atıldınız?  

1
996’da Kırıkkale Üniversitesi, 
Meslek Yüksekokulu,  Makina 
bölümünü bitirdim. Üniversiteyi 
bitirir bitirmez bir doğalgaz 
firmasında işe başladım. Kısa 
sürede işi öğrendim. Satışı 

öğrenmenin yanısıra teknik eksikliklerimi 
de bu ilk iş yerinde tamamladım. Altı ay 
içinde işi tamamen öğrendim. Ardından 
artık işi bilen biri olarak başka bir firmaya 
geçtim. Burada da altı ay çalıştım. Yani 
okulu bitirdikten sonra bir yıl içinde 
doğalgaz sektörüne girmiştim. Bir yılın 
sonunda da kendi işimi kurdum. Tüm 
bunları yaparken 22 yaşındaydım.
n Neden Demetevler bölgesini 
seçtiniz?

O zaman Demetevler bölgesine 
doğalgaz yeni gelmişti. Doğalgaz hatları 
döşeniyordu. Nüfus yoğunluğu da oldukça 
fazlaydı. Bunun için bu bölgeyi seçtim 
ve ondan sonra da hiç ayrılmadım. Ben 
bu bölgede işyeri açtığımda bakkaldan, 
manavdan ve emlakçıdan çok doğalgaz 
firması vardı. Hemen her dükkan 
doğalgazcı olmuştu. Şu anda bu sayı beş 
işletmeyi geçmez. Başarılı olanlar, ileriyi 
düşünenler, müşteriyi kolay harcamayanlar 
ve hesabını iyi tutanlar ayakta kalabildi.
n Baymak ile nasıl tanıştınız?  

1997’de işimi kurduğumda seçtiğim 
şirket sektörden çekilince arayışlara 
girdim. Birkaç yabancı firmayla 
görüştüm. Bana “az iş yapacaksın çok 
kazanacaksın” dedi. Ben bulunduğum 
bölgeye ve iş hacmime baktım. Az iş 
yapıp çok kazanmak değil, çok iş yapıp 
az kazanmak, müşteri portföyümü 
genişletmek istiyordum. Bu nedenle 
1999’da Baymak’ı seçtim. Çok doğru bir 
seçim yaptığımı şimdi geçmişe baktığımda 
daha iyi görebiliyorum.
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Altınok Mühendislik
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Önceliğim 
mutlu bayilerim 

olması. 
Baymak’ı 

sevmelerini, 
münhasır 

çalışmalarını 
ve para 

kazanmalarını 
istiyorum. En 

önemli gösterge 
ise dürüst ticaret 

yapmaları…

hesaplıyoruz. Ciromuzun da 15 milyon 
liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Ancak 
şu anda geçiş dönemindeyiz. Bundan 
sonra katlanarak büyüyeceğiz. 
n Bu çok hızlı büyümeyi nasıl 
sağladınız, hangi adımları attınız?  

Tabii dağıtıcı ana bayilik başka 
bir lige çıkmak demek. Bu nedenle 
stratejinizin iyi olması gerekiyor. 
Biz öncelikle Ankara’yı ilçelere 
ayırdık ve pazarlama elemanlarımıza 
hangi markaya ait olursa olsun 
her mağazaya girmelerini, 
kendilerini, firmamızı tanıtmalarını, 
ürünlerimizden bahsetmelerini 
istedik. Her bayinin bir nevi raporunu 
çıkardık; kimle çalışıyor, yılda kaç 
adet kombi satıyor, ticaret ahlakı 
nasıl… Özetle Ankara’yı semt semt 
bölüp tek tek gezdik, girmediğimiz 
doğalgazcı kalmadı hatta özellikle 
rakiplerimizden seçtik. Bunun 
sonucunda bizi tanıyanlar, ana 
dağıtıcı olduğumuzu öğrendikten 
sonra ticaretlerini artırdılar ya da 
çalışmaya başladılar. Zaten temel 
amacımız kimlerle çalışabileceğimizi 
belirlemekti. Bunu yaptıktan sonra da 
işler kolaylaştı. 

Diğer taraftan pazarda boşluk 
olması da hızlı yol almamızı sağladı. 
Bir de “Altınok” isminin piyasada 
bir değeri olduğunu gördük. Şöyle 
ki; 18 yıllık Baymaklı’yım ve 20 
yıldır da sektördeyim. Rakiplerim 
dahi ana bayi olmamdan dolayı 
mutlu olduğunu, Baymak’a emek 
verdiğimi anlatıp hakkımda tek bir 
kötü söz duymadıklarını söylüyorlar. 
Dolayısıyla insanlar ana bayi 
olduğumda geri durmadılar aksine 
yaklaştılar ve desteklediler. 
n Peki bayilerinizi nasıl seçtiniz?

Önceliğim mutlu bayilerim olması. 
Baymak’ı sevmelerini, münhasır 
çalışmalarını ve para kazanmalarını 
istiyorum. En önemli gösterge ise 
dürüst ticaret yapmaları… Sözlerini 
tutmalarını istiyorum çünkü ben 
ne söz vermişsem harfiyen yerine 
getiriyorum. Şu anda mevcut 
bayilerimizi, pazarlama elamanlarımız 
haftada en az bir kez ziyaret ediyor. 
Hem satışlarını hem dükkanlarını 
kontrol ediyor hem de dertleri 
varsa çözüm bulmaya çalışıyor. 
Sahada sürekli hareket ediyor ve 
satışlarımızı artırmak için neler 
yapabileceğimizi araştırıyoruz. 
Bu şekilde çalışabileceğim bayiler 
oluşturup Ankara’da Baymak’ın en iyi 
ana bayisi olmak istiyorum. Zira bayi 
yapısını sağlıklı kurgulayabilirsem 
zaten birlikte hızlı büyüyebiliriz.

Diğer taraftan Altınok Mühendislik 
olarak 18 yılda hiç çek ötelemedik, hep 
kurallara göre oynadık, kurallar neyse 

uyduk. Bu benim tarzım. Bu kuralları 
çalıştığım bayilere de yerleştirmek 
istiyorum. Çünkü pazarın disipline 
edilmeye ihtiyacı var. Eski alışkanlara 
sahip o kadar çok tesisatçı var ki… 
Kombileri kamyona doldurup gezelim, 
inanın düşünmeden herkes alır. 
Ama parasını toplayamazsınız. O 
nedenle herkesi bayi yapmıyorum. 
İşini doğru yapanla yapmayanı 
ayırt etmek zorunda olduğumuz bir 
ticaret döneminden geçiyoruz. Zaten 
sektörümüzde herkes doğru insanı 
bulma peşinde... 
n Kurumsal projelerde ne 
durumdasınız? 

Kurumsal işler için sadece bu işle 
ilgilenen bir personel görevlendirdik. 
Şu anda başlangıçtayız, orta ölçekli 
işler aldık ama seneye bu alanda daha 
da hızlanacağımızı düşünüyoruz. 
Eskiden küçük olduğumuz için 
kurumsal projeler bize pek 
gelmiyordu ama dağıtıcı ana bayi 
olduktan sonra o pencere açıldı. 
n Çevre kentlere yayılma gibi bir 
plan gündemde mi?

Şu andaki ilk hedefim Ankara’ya 
hakim olmak... Finansal gücümüzü 
kuvvetlendirerek sağlıklı bir 
yapı ve bayi ağı kuracağız. Önce 
Ankara’yı sindireceğiz sonra çevre 
kentlere çıkacağız. Çünkü kontrollü 
gitmemiz gerekiyor. Zira 20 yıllık iş 
hayatımda balon gibi şişip patlayan 
çok firma oldu. Isıtma-soğutma 
riskli, kar marjları sınırlı bir sektör. 
Dolayısıyla herkesi bayi yapmıyor, 
her isteyene ürün vermiyoruz. 
Çünkü herkese mal dağıtıp parayı 
toplayamadığınız anda bitersiniz. 
Bu ticaretteki birinci kuralımdır. 
Bu yanlışı yapan çok kişi oldu. 
Ben basamakları hep tek tek 
çıktım. Uzun sürdü ama atlayarak 
çıkmadım. Hepsini sindirerek 
ilerledim. 
n 2018 için beklentileriniz nedir, 
büyüme sürecek mi? 

2018’de gaza basacağız. Artık 
kendimizi ispatladığımız, yol almaya 
başladığımız sene olacak. Bu sene 
kendimizi anlatmaya odaklandık. 
Tohumları ektik, 2018’de bunları 
biçerek daha da büyüyeceğiz. 
n Ankara piyasası şu anda büyümeyi 
destekleyecek 
durumda mı? 

Ankara’da 5 milyon nüfus var, 
doğalgaz geleli 25 seneyi geçti 
ve yıllık 150 bin cihaz değişiyor. 
Baymak da Ankara’da en çok talep 
gören iki markadan biri. Dolayısıyla 
büyüyebiliriz. En büyük hedefimiz 
de birinciliği almak ve bırakmamak… 
Artık bizim için Altınok’tan ziyade 
Baymak kimliği daha önemli. 
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MİLYARLIK AYAKLAR 
SAHAYA İNDİ

FUTBOL PİYASASINDA YILIN EN BÜYÜK OLAYI 
NEYMAR’IN TRANSFERİYDİ KUŞKUSUZ. BU TRANSFER 

TEK KALEMDEKİ EN BÜYÜK ÇILGINLIK  OLSA DA, 
İNGİLİZ VE İTALYAN LİGLERİ BU SENE BÜYÜK PARALAR 

HARCAMAYA DEVAM ETTİ. TÜRKİYE LİGİ İSE İLK KEZ 
KAZANDIĞINDAN DAHA AZ HARCAMIŞ GÖRÜNÜYOR.
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M
ilyarlarca 
euro’luk 
transfer 
harca-
malarının 
gerçekleştiği 
transfer 
döneminin 

ardından ‘düdük’ çaldı ve oyun 
başladı. Avrupa’nın önde gelen 
liglerinde kulüpler bir biri ardına 
gerçekleştirdikleri ‘bomba’ 
transferlerle bir yandan kendi 
liglerinde diğer yandan başta 
Şampiyonlar Ligi olmak üzere 
UEFA organizasyonlarında 
başarılı olmak için kıyasıya bir 
mücadeleye tutuştu. Baymaklife 
olarak ‘iyi olan kazansın’ diyelim 
ve bu sayımızda milyarlarca 
euro’luk harcamaların yapıldığı 
Avrupa ve Türkiye futbol 
piyasasının çarpıcı rakamlarına 
ve yıldızlarına ışık tutalım 
istedik…

Öncelikle belirtelim ki, 
dergimiz transfer döneminin 
kapandığı 1 Eylül tarihinden 
önce baskıya gönderildiği için 
ve kulüplerin bazı transferleri 
son birkaç güne sıkıştırdığı 
gerçeğini göz önüne alırsak 
transfer harcamalarının mevcut 
rakamların biraz daha üzerinde 
oluşacağı aşikar. Ancak yine de 
kulüplerin transfere harcadığı 
son rakamlar bile dudak 
uçuklatacak cinsten. Avrupa’nın 
ne fazla bonservis harcaması 
yapan 10 ligine bakıldığında 
toplam harcama 3,7 milyar 
euro’yu geçmiş durumda. Aynı 
liglerin toplam bonservis geliri ise 
3,2 milyar euro.  

INGILIZ KULÜPLERI 
TRANSFER REKORTMENI

Futbolcu bonservis 
harcamaları ve gelirlerine 
bakıldığında, geçen yıl olduğu 
gibi bu yılda en çılgın harcama 
İngiliz kulüpleri tarafından 
yapılıyor. Hatta öyle ki, bırakın 
İngiltere Premier Ligi, İngiliz 
1. Lig kulüplerinin transfer 
harcaması bile Avrupa ligleri 

arasında altıncı sırada. Bu durum 
dünya futbol ekonomisinin 
gittiği ‘çılgınlığı’ bir kez daha 
gözler önüne seriyor. Öte yandan 
ligler bazında bakıldığında son 
rakamlara bakıldığında İngiltere 
Premier Lig takımları yaptıkları 
1,2 milyar euro’luk bonservis 
harcamasıyla Avrupa liglerinde 
açık ara önde. İngiliz kulüplerinin 
1 Eylül tarihinde geçen yıl 
yaptıkları 1,6 milyar euro’luk 
harcamayı geçeceği hesaplanıyor. 
Premier Lig takımları 1,2 milyar 
euro’luk harcamaya karşın 
581 milyon euro bonservis 
geliri elde ederek gelir-gider 

SP
O

RFutbol

Neymar’dan sonra 
sezonun en pahalı 

transferi olan Romelu 
Lukaku için Everton’a  
Manchester United, 85 
milyon euro bonservis 

ödedi.  

  2017/2018*  Bonservis Geliri  2016/2017 Bonservis Geliri 
Sıra  Lig Bonservis Harcaması (Milyon Euro) Fark Bonservis Harcaması (Milyon Euro) Fark
1 (1) İngiltere Premier Lig 1120 581.4 -542.5 1630 849.4 -785.3
2 (2) İtalya SerieA 752.8 575.3 -177.5 810.2 762.6 -47.5
3 (6) Fransa Ligue 1 579.9 508.4 -71.5 362.8 352.7 -10.1
4 (3) Almanya Bundesliga 475.3 342.3 -133 637.7 541 -96.7
5 (5) İspanya LaLiga 372.9 661.9 289 501.7 485.9 -15.7
6 (7) İngiltere 1. Lig 165.2 189.5 24.3 349.8 350.2 0.3
7 (8) Rusya Premier Liga 95.1 18.8 -76.3 114 176 61.9
8 (13) Türkiye Süper Lig 71.5 72.9 1.4 73.5 55.4 -18
9 (12) Belçika Jupiler Pro League 61.4 97.8 8.4 86.7 131 44.3
10 (9) Portekiz Liga NOS 56.4 236.4 172.4 112.8 287.2 174.3
  3750.5 3284.7  4679.2 3991.4 
*Transfer sezonu 1 Eylüle kadar devam ediyor. NOT: Geçen yılki sıralama parantez içinde gösterilmiştir.

TRANSFERE EN FAZLA PARAYI INGILIZ KULÜPLERI HARCIYOR
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Sıra Oyuncu Son Kulüp Yeni Kulüp Bonservis
Neymar Barselona PSG 222
Romelu Lukaku Everton Manchester United 84,7
Alvaro Morata Real Madrid Chelsea 65
Benjamin Mendy Monaco Manchester City 57,5
Lacazette Lyon Arsenal 53
Walker Totenham Manchester City 51
James Rodriguez Real Madrid Bayern Münih 10 (Yıllık Kira ücreti) 
Bernardo Silva Monaco Manchester City 50
Matic Chelsea Manchester United 44,7
Bonucci Juventus Milan 42

BONSERVISI EN PAHALI 10 TRANSFER

dengesinde 542 milyon euro açık 
vermiş durumda. Bu rakamların 
oluşmasında Neymar’dan sonra 
sezonun en pahalı transferi olan 
Romelu Lukaku’ya Manchester 
United’ın ödediği 85 milyon 
euro’luk bonservisin yanısıra, 
Manchester City’nin Mendy’e 57,5 
milyon euro, Walker’a 51 milyon 
euro, Bernardo Silva’ya 50 milyon 
euro, Chelsea’nin Morota’ya 
65 milyon euro, Arsenal’in 
Lacazette’ye 53 milyon euro 
bonservis ödemesi etkili oldu. 

ITALYANLAR 
BU YIL DA LISTEDE IKINCI

Son yıllarda başta Juventus 
olmak üzere, Milan, İnter ve Napoli 
ile yeniden Avrupa’nın önemli 
ligleri arasına girmeye çalışan 
İtalya Ligi takımları 2016-2017 
sezonunda olduğu gibi bu yıl da 
bonservise en çok harcayanlar 
listesinde ikinci sırada yer aldı. 
Seri A takımları bonservise şu ana 
kadar 752,8 milyon euro harcarken 
575 milyon euro da bonservis geliri 
elde etti. Listenin üçüncü sırasında 
geçen yılın altıncısı Fransa Ligi 
yer alıyor. Lig 1’in bu yıl sıralamada 
üst sırada yer almasının nedeni 
ise ‘asrın transferi’ Neymar. Lig 
1 takımları bu yıl transfere 580 
milyon euro harcarken 508 milyon 
euro bonservis geliriyle dikkat 
çekiyor. 

Futbolcu bonservis gelirlerine 
bakıldığında ise bu alanın her yıl 
açık ara şampiyonu olan Portekiz 
Ligi kulüpleri bu yıl ‘Neymar etkisi’ 
yüzünden İspanya Ligi takımlarına 
geçildi. Barcelona’nın sadece 
Neymar’dan 222 milyon euro gelir 
elde etmesinin etkisiyle transfere 
şu ana kadar 373 milyon euro 
harcayan İspanya Ligi kulüpleri, 
662 milyon gelir elde ederek bu 
anlamda 289 milyon euro artıya 

SP
O

R Futbol

Sıra Oyuncu Son Kulüp Yeni Kulüp Bonservis
    (Milyon Euro)
1 Cengiz Ünder Başakşehir Roma 13,4
2 Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12,5
3 Bruma Galatasaray RB Leipzig 12,5
4 Younes Belhanda Dynamo Kiev Galatasaray 8
5 Ndiaye Osmanlıspor Galatasaray 7,5
6 Maicon Sao Paulo Galatasaray 7
7 Marcelo Beşiktaş Lyon 7
8 Riad Bajic Konyaspor Udinese 5,5
9 Fernando Manchester City Galatasaray 5,2
10 Kucka Milan Trabzonspor 5

BONSERVISINE EN FAZLA PARA ÖDENEN 
TÜRK FUTBOLCU CENGIZ OLDU

Roma, Cengiz 
Ünder’i  13,4 
milyon euro 

bonservis bedeli 
ile Başakşehir’den 

transfer etti. 

Beşiktaş’ın 
bonservis bedeli 
vermeden Real 
Madrid’den aldığı 
Pepe kuşkusuz 
sezonun en flaş 
transferi. Yıldız 
oyuncunun iki 
yıllık alcağı para 
ise 10 milyon 
euro.   

 İngiltere ekibi 
Manchester City, 

Monaco’dan 
Fransız sol 

bek oyuncusu 
Mendy’yi 57,5 

milyon euro’ya 
kadrosuna kattı. 

Bu Premier 
Lig’de bir defans 

oyuncusuna  
ödenen en 

yüksek rakam. 

(M
ily

on
 E

ur
o)
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Konu futbol ve transfer 
harcamaları olunca ‘asrın transferi’ 
Neymar’a ayrı bir paragraf 
açmak gerekiyor. Fransız ekibi 
Paris Saint-Germain transfer 
dönemi büyük bir çılgınlığa imza 
atarak Barcelona’nın Brezilyalı 
yıldızı Neymar’ı 222 milyon euro 
bonservis bedeliyle renklerine 
bağladı. Ancak tarihin en pahalısı 
olarak kayıtlara geçen transferdeki 
rakamlar sadece bununla sınırlı 
değil. 
Fransız ekibi yıldız oyuncuya beş 
yıl boyunca yıllık 45 milyon euro 
net ücret ödeyecek. Öte yandan 
aynı zamanda Digitürk’ün de 
patronu olan PSG’in sahibi Katarlı 
iş adamı Nasser Al-Khealifi’nin, 
Neymar’ı ikna etmek için paranın 
yanısıra bir villa, üç lüks araç, bir 
özel jet ve bazı otellerinden hisse 
de önerdiği öne sürülüyor. Bütün 
bu rakamlar alt alta yazılınca yıldız 
futbolcunun PSG’ye maliyeti 500 
milyon euro’yu geçiyor. 
Öte yandan Neymar’ın sadece 
bonservisine ödenen 222 
milyon euro (928 milyon lira), 
413 şirketin işlem gördüğü 
Borsa İstanbul’da 313 şirketi 
geride bırakıyor. Brezilyalı 
yıldıza biçilen bonservis değeri, 
Borsa İstanbul’daki şirketlerin 
piyasa değerine göre yapılacak 
sıralamaya 101’inci sıradan 
giriyor. Bu rakamla Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketinin yer aldığı 
İSO 500’de ise Neymar satışı 
107’inci sırada yer alıyor. Neymar 
222 milyon euro’luk bonservis 
bedeliyle neredeyse Beşiktaş, 
Galatasaray ve Fenerbahçe’deki 
toplam futbolcuların piyasa 
değerini yakalıyor. Üç büyüklerin 
futbolcularının toplam piyasa 
değeri 267 milyon euro ile 
Neymar’ın bonservisinden sadece 
45 milyon euro daha fazla.
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 geçmiş durumda. Oysa 

İspanyol kulüpleri geçen yıl 
bu alanda 15 milyon euro 
açık vermişti. Geçen yılı 174 
milyon euro artıyla kapatan 
Portekiz takımları ise bu yıl 
da 56 milyon euro bonservis 
harcamasına karşın elde ettiği 
236 milyon euro ile dikkat 
çekiyor. Bir başka ifadeyle 
bonservis harcaması gelir-
gider dengesinde Portekiz 
Ligi takımları, bu yıl da 172 
milyon euro gelir elde etmiş 
durumda. 

Tablonun en dikkat çekici 
kısmı ise Türkiye Süper Lig 
kulüplerinin harcamaları. 
Yıllardır futbolcu 
bonservislerine milyonlarca 
euro’lar harcayan buna 
karşılık dışarıya futbolcu 
satma kabiliyeti gösteremeyen 
Süper Lig kulüpleri bu yıl bu 
tabloyu tersine çevirmişe 
benziyor. Tablonun tersine 
dönmesinde ise kuşkusuz 
UEFA Finansal Fair Play 
uygulamalarının kulüplerin 
başının üzerinde ‘Demokles’in 
Kılıcı’ gibi durmasının etkisi 
büyük. UEFA kuralları gereği 
elde ettiği bonservis geliri 
kadar harcama yapabilen 
kulüpler, eksik mevkilere 
yeni transferler yapabilmek 
için istemeye istemeye 
bazı önemli futbolcularını 
satmak durumunda kaldı. 
Tıpkı Beşiktaş’ta Marcelo, 
Fenerbahçe’de Simon Kjaer 
örneğinde olduğu gibi. Hal 
böyle olunca Süper Lig 
kulüplerinin bonservis 
harcama gelir dengesi uzun 
yıllar sonra ilk kez artıya 
döndü. Şöyle ki, Süper Lig 
kulüpleri geçen yıl aldıkları 
futbolcuların bonservislerine 

73,5 milyon euro ödemiş, 
buna karşın bu alanda sadece 
55,4 milyon euro gelir elde 
etmişlerdi. Bu anlamda da 
kulüpler 18 milyon euro açık 
vermişlerdi. Bu yıl ise şu 
ana kadar 71,5 milyon euro 
futbolcu bonservisi için 
para harcayan Süper Lig 
kulüpleri, buna karşın 73 
milyon euro bonservis geliri 
elde ederek 1,4 milyon euro 
artıya geçti. Tablonun artıya 
dönmesinin bir başka nedeni 
ise yine UEFA kuralları gereği 
kulüplerin son dönemde 
futbolcu kiralama yöntemine 
geçmeleri.

EN FAZLA GELIR 
CENGIZ ÜNDER’DEN 

Bonservis gelirlerinin 
artmasında en yüksek pay 
ise Başakşehir’in Roma’ya 
sattığı Cengiz Ünder’den 
geldi. Genç yıldız 13,4 milyon 
euro ile en fazla bonservis 
geliri elde edilen futbolcu 
oldu. Cengiz’i, 12,5’er 
milyon euro’luk gelir ile 
Fenerbahçe’den Sevilla’ya 
transfer olan Simon Kjaer ve 
Galatasaray’dan RB Leipzig’e 
giden Bruma izledi. 

Yine 7 milyon euro’luk 
bonservis geliriyle 
Beşiktaş’tan Lyon’a giden 
Marcelo ve 5,5 milyon 
bonservis bedeliyle 
Konya’dan Udinesse’ye giden 
Bajic listenin üst sırasındaki 
diğer isimler oldu. Öte 
yandan Süper Lig bonservise 
en fazla harcayan sekizinci 
lig oldu. Geçen yıl 13’üncü 
sırada yer alırken bu sezon 
ise şimdiden 5 sıra birden 
yükseldik. 

SP
O

RFutbol
Chelsea, Real 

Madrid’in yıldızı 
Morota’yu 65 

milyon euro’ya 
transfer ederken, 

sezonun en 
pahalı 3’üncü 
transferine de 

imza attı.



32

Ey
lü

l -
 E

ki
m

 2
01

7

EN PARLAK  
Yılın Arifesinde!
SUR YAPI, YILIN İLK YEDİ AYINDA YATIRIM DEĞERİ 

2 MİLYAR LİRAYI BULAN YEDİ PROJENİN TANITIMINI 

YAPTI. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

ALTAN ELMAS, YENİ YASAL DÜZENLEMELERLE 

BİRLİKTE 2018’İN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN EN 

PARLAK YILI OLABİLECEĞİNİ İFADE EDİYOR.

D
orapark,  Mahalle 
İstanbul, 
Adapark ve Exen 
İstanbul’un da 
aralarında olduğu 
100’ün üzerinde 
projeye imza atan 
Türkiye inşaat 

sektörünün güçlü oyuncusu Sur 
Yapı, 2017’nin ilk yedi ayında 
toplam yatırım değeri 2 milyar 
lirayı bulan altı yeni projenin 
tanıtımını yaptı. Bunların dördü 
İstanbul’un Sancaktepe ile 
Ümraniye semtlerinde. Ama 
tüm projeler içinde kuşkusuz 
en dikkat çekeni Antalya’da 
başlamaya hazırlandıkları 19 
bin konutluk dev bir kentsel 
dönüşüm çalışması. Sur Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Altan 
Elmas, bu projeden bahsederken 
“Antalya’da yeni bir Antalya inşa 
edeceğiz” diyor. 

Erzincan, Refahiyeli bir ailenin 
çocuğu olan 48 yaşındaki Altan 
Elmas, Sur Yapı’yı 1997’de kurdu. 
Ama ailesi 1970’lerden bu yana 
inşaat işinde. 1930’ların sonunda 
İstanbul’a göç eden dedesi, 

Taksim’de bir apartmanda kapıcı 
olarak çalışmaya başlamış. Babası 
ve amcası da oto elektrikçiliğiyle 
uğraşıyormuş. İnşaat işine, inşaat 
mühendisliğini okuyan amcası 
vesilesiyle girmişler. 1970 ile 1989 
arasında kat karşılığı daire ile 
işyeri yapmışlar. Ama o tarihte 
babası ile amcalarının yolları 
ayrılmış. O dönem Altan Elmas 
İTÜ’de mimarlık, kardeşleri Hakan 
ile Ufuk ise işletme ve iç mimarlık 
okuyormuş. 1991’de Altan Elmas 
okulu bitirince kardeşleriyle yeni 
bir şirket kurmuş ve 1993’te ilk 
kat karşılığı konut işini almış. Bu 
ilk işte binanın ancak kabasını 
yapacak paraları olduğunu ama 
işlerin yolunda gittiğini anlatıyor. 
Bu sayede bir sermaye oluşturup 
taahhüt ve ufak konut işleriyle 
1997 yılına kadar gelmişler. 

Altan Elmas, Sur Yapı’yı ise 
1996’da hacca ertesi yıl da umreye 
gittiğinde tanıştığı Eman Tur’un 
sahibi Bilal Özcan ve Abdullah 
Armağan ile birlikte kurdu. Elmas 
kardeşlerinden ayrılarak hayata 
geçirdiği yeni şirketinde eskinin 
aksine mimar olmanın verdiği 
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avantajla dev projelere odaklandı. 
Zaten Sur Yapı bugün Türkiye’nin 
en önemli gayrimenkul 
geliştiricilerinden... Sanayi 
bölgelerini, arsa sahiplerini 
ikna ederek satın aldıklarını 
ve yaşam alanları kurduklarını 
anlatan Altan Elmas, gayrimenkul 
sektörünün 2018 yılına dair 
beklentilerinin pozitif olduğuna 
işaret ediyor. “Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği”nin yeniden 
düzenlenmesi ve planlanan 
kentsel dönüşüm teşvikleriyle 
birlikte 2018’in gayrimenkul 
sektörünün en parlak yılı 
olabileceğini ifade ediyor. 
n Yaz sezonunda gayrimenkul 
sektörü yavaşlamış görünüyor. 
Sonbahara ilişkin beklentiler ne 
yönde?

Yaz aylarında insanların 
birinci gündem maddesi ev 
almak değil. Dolayısıyla hafif bir 
ivme kaybı oluyor. Bu nedenle 
temmuz-ağustos biraz rölantide 
gitti. Ancak sonbaharla beraber 
gayrimenkulde ivmenin tekrar 
yukarı çıkacağını, sektör olarak 

yılı satış bazında 2016’nın 
minimum yüzde 5-6 üzerinde 

bir rakamla kapatacağımıza 
inanıyorum. Tabii 
unutmamak gerekiyor, 
bu dönem alıcılar için 
bu büyük avantajlar 
barındırıyor. Çünkü 
sektör olarak üzerimizde 
ciddi bir maliyet artışı 
var. Bu artışın tamamını 
henüz fiyatlara 
yansıtmadık. Ancak 
fiyatlar uzun süre bu 
seviyede kalmaz zira 
sektör sonsuza kadar 
bu fiyatları taşımaz.
n Son günlerde 
gayrimenkul 
sektörünün 
gündeminde, son 
mevzuat düzenlemesi 
var. Bu düzenlemeye 
bazı itirazlarınız 

oldu. Sonrasında 
düzenlenen 

çalıştayın gündem 
maddelerinden biri de 

bu konuydu. Nasıl geçti 
toplantı?

Maliye Bakanımızın 
ev sahipliğinde Çevre 

ve Şehirlik Bakanımız 
ile beraber ortak bir 

mini çalıştay yaptık. Üç-
beş saatlik bir toplantıydı. 
Her iki bakanlığımıza da 
konuyla ilgili detay sunduk. 
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İTÜ mezunu olan Mehmet Fatih Keresteci 
yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe üst 

düzey yöneticilik yapıyor. 

Erzincan, 
Refahiyeli 
bir ailenin 

çocuğu olan 
48 yaşındaki 
İTÜ Mimarlık 

Bölümü 
mezunu 

Altan Elmas, 
Sur Yapı’yı 

1997’de kurdu. 
Ama ailesi 

1970’lerden 
bu yana inşaat 

işinde.
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Çevre ve Şehircilik Bakanımıza 
da yönetmelik konusunu 
detaylıca anlattık. Bakanımız 
da açık yüreklilikle dinledi. 
Ayrıca Bakanımızın kentsel 
dönüşümle ilgili açıklamaları 
da oldu. 300 bini İstanbul’da 
olmak üzere yıllık 500 bin 
adetlik dönüşüm hedeflendiği, 
bunun için de tıkanan noktaları 
açacak, belediyeleri işin içine 
sokacak, müteahhitleri de hak 
sahiplerini de motive edecek 
teşvikler olacağını açıklandı. 
Toplantı sonrasında biz de 
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n Antalya’da büyük bir projeye 
başlıyorsunuz. Proje kapsamında 
neler planlıyorsunuz? 

A
ntalya, Kepez-Santral 
bölgesinde adeta 
yeni bir kent inşa 
ediyoruz. 1,3 milyon 
metrekarelik bir 
alanda yaklaşık 19 

bin konut yer alacak. Türkiye’ye 
örnek olacak bu kentsel dönüşüm 
projesinin tüm süreçlerinde geri 
dönüşüm metoduyla çalışılıyor. 
Araziden çıkarılan hafriyat geri 
dönüştürülerek proje yapımında 
kullanılacak. Günde ortalama 
1.800 ton molozu dönüştüreceğiz. 
Toplam yeşil alan 260 bin metrekare 
olacak ve arazide bulunan 10 bin 
764 ağacı da koruyarak peyzajda 
kullanacağız. Öte yandan bölgede 
yaşayan sokak hayvanları için bir 
yaşam alanı oluşturacağız. Bu proje 
bizi çok heyecanlandırıyor. 

n Proje henüz başlamadı ama 
şu anda talep nasıl?

Şimdiye kadar aralarında 
Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmir’in de bulunduğu 24 kentten 
talep aldık. Rusların konut alımını bu 
projeyle tekrar harekete geçirmek 
istiyoruz. Öte yandan İranlı 
turistlerin de ilgisini çekeceğimizi 
düşünüyorum.
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Dorapark,  Mahalle 
İstanbul, Adapark ve 
Exen İstanbul’un da 

aralarında olduğu 
100’ün üzerinde projeye 

imza atan Türkiye 
inşaat sektörünün 

güçlü oyuncusu Sur 
Yapı, 2017’nin ilk yedi 
ayında toplam yatırım 

değeri 2 milyar lirayı 
bulan altı yeni projenin 

tanıtımını yaptı.
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“PLANLI 
ALANLAR İMAR 

YÖNETMELİĞİ”NİN 
YENİDEN 

DÜZENLENMESİ 
VE PLANLANAN 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
TEŞVİKLERİYLE 
BİRLİKTE 2018 
GAYRİMENKUL 

SEKTÖRÜNÜN EN 
PARLAK YILI OLABİLİR.

Sur Yapı

bir çalışma grubu oluşturduk. 
Bakanlığın düşündükleri ve 
taleplerimiz biraraya geldiğinde 
hayırlı bir yol bulunacak diye 
düşünüyorum. 
n Sektörün sürekli dile getirdiği 
konulardan biri de KDV. 
Toplantıda bu konu gündeme 
geldi mi? 

Evet, KDV konusu çok önemli, 
sektörümüz için en büyük 
yüklerden biri diyebilirim. Bu 
konuda çok köklü bir değişim 
yapılması düşünülüyor. İngiltere 
modelini incelediklerini 
söylediler. Buna göre üretici 
üzerinde KDV yükü kalmayacak. 
Devrim niteliğinde bir değişim 
öngörülüyor. Bunun da yılbaşına 
yetiştirilmesi planlanıyor. 
Bunun yanısıra toplantıda bir 
de bakanlığa ‘yabancıya konut 
satışlarının ihracat sayılması 
konusunda da talebimiz oldu. 
Haziran ayında yabancıya konut 
satışında yüzde 24,8 artış var. 
Bu da bizim için çok önemli bir 
konu. İnanıyorum ki yönetmelik 
değişikliği ve kentsel dönüşüm 
teşvikleriyle birlikte 2018 bizim 
en parlak yılımız olur. 
n Gayrimenkul sertifikası 
konusunda sektör biraz 
temkinli gibi görünüyor. Sizin 

bu konudaki görünüşleriniz 
nedir? 

Gayrimenkul sertifikası, 
sukuk ve gayrimenkul fonunun 
daha iyi işleyebilmesi için 
bazı taleplerimiz var. Şu anda 
gayrimenkul sertifikası üzerine 
bir çalışma yapıyoruz. SPK ile 
bunu görüşmeyi düşünüyoruz. 
Burada sektörü yavaşlatan 
bazı konular var. Onları tekrar 
ele almak lazım. Bu konuda 
arkadaşlarımız çalışıyor.
n Ne gibi öneriler sunacaksınız?

İtiraz ettiğimiz temel nokta 
şu: Bir sertifika yapıyorsak, o 
sertifikaya dayalı bazı daireler 
belirliyoruz, birtakım iskontolar 
yapıyoruz. Cazip olabilmesi için 
baştan iyi bir indirim vermemiz 
lazım. 

Peki verelim ama aldığımız 
parayı kullanamıyoruz. İndirim 
verip aldığımız parayı yüzde 
10’arlık dilimler halinde inşaatın 
sonuna kadar kullandırtıyor. 
O para bankada bloke ediliyor. 
Hakediş modeli gibi… Bunun 
yanlış olduğunu düşünüyoruz. 
Tüketiciyi koruma refleksi 
müteahhidi boğuyor. O para 
müteahhide kullandırtılmazsa, 
umulan fayda sağlanmamış 
olacak.
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BÜYÜK DEĞİŞİM  
Başlıyor

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİ’NİN (ERP) 

HAYATA GEÇMESİNE BEŞ AY KALDI. YÜKSEK 

VERİMLİ YOĞUŞMALI KOMBİ AİLESİYLE YILLAR 

ÖNCESİNDEN BU YENİ DÖNEME HAZIRLANAN 

BAYMAK, BU SAYEDE PAZARDAKİ KONUMUNU 

DAHA DA GÜÇLENDİRECEK.

Türkiye yıllık 
toplam enerji 
gereksiniminin 
çok yüksek 
bir bölümünü 
yerel olmayan 
kaynaklardan 
sağlıyor. Öyle 

ki tüm alanlarda kullanılan 
doğalgazın yüzde 90’dan fazlası 
ihraç ediliyor ve 2016 verilerine 
göre elektrik üretiminin yüzde 
32,1’lik kısmı doğalgazdan temin 
ediliyor. Dolayısıyla enerji 
politikalarında doğalgaz oldukça 
önemli bir konuma sahip ve bu 
daha da artacak. Zira Türkiye kişi 
başı toplam enerji tüketiminde, 
Avrupa’nın birçok ülkesinden 
oldukça geride… 

Artan enerji talebi ve 
kısıtlı kaynaklar günümüzde 
özellikle teknoloji lideri Avrupa 
ülkelerini kaynakların daha 
verimli ve etkin kullanılması 
konusunda harekete geçirdi. 
Bu kapsamda Enerji Verimliliği 
Direktifi (ErP directive) Avrupa 
ve beraberindeki ülkelerin bu 
konuda yaptığı en kapsamlı 

çalışma oldu ve adım adım 
Avrupa’da uygulanıyor. 

ERP NE GETIRIYOR?
ErP mevzuatı ürünlerin enerji 

tüketimi konusundaki minimum 
gerekliliklerini belirleyen bir üst 
çatı direktif aslında. Bu direktifle 
amaçlanan ürünlerin karbon 
emisyonlarını ve verimlerini 
hukuksal hedefler doğrultusunda 
iyileştirmek… Avrupa’da 26 Eylül 
2015 tarihinde başlayan bu değişim 
kademeli olarak devreye alınmaya 
başladı. Alınan kararlardan ilki 
ısıtma tesisatlarında kullanılan 
sirkülasyon pompalarının yüksek 
verimli, boylerlerin yüksek enerji 
performanslı olması, gazlı su 
ısıtıcıları ve 400 kW altındaki tüm 
ısıtma cihazlarının yüksek sezonsal 
verimli olması, tüm bu cihazların 
belirli emisyon değerlerinin altında 
yakma sağlayan teknolojiler 
kullanılması zorunlu hale geldi. 

Türkiye de, Avrupa Birliği ile 
birlikte ilgili hukuksal adımları 
atmak konusunda gerekli 
çalışmaları başlattı. Resmi 
Gazete’de yayınlanan tebliğe 
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idee’yi tarif 
edecek en iyi kelime 
muhtemelen “farklı” 
olacaktır. Zira bilinen tüm 
kombilerin neredeyse 
yarısı büyüklüğünde, 
onlardan iki kat daha 
sessiz, sadece sekiz 
ana parçadan oluşuyor, 
kullanımı son derece 
basit, yüksek verimliliğiyle 
maliyet düşürücü ve en 
önemlisi de akıllı. Arıza 

durumunda hatanın 
neden ve hangi parçadan 
kaynaklandığını servise 
anlatabiliyor. Endüstri 
standartlarını değiştiren 
idee’nin boyu 55 cm, eni 
ise 35 cm. Istediğiniz yere 
monte edebileceğiniz 
kadar küçük. Tüm bu 
özelliklerine ek olarak 
oldukça çevreci. Erp için 
belirlenen verimlilik ve 
emisyon değerlerine sahip. 

Baymak markası 
altındaki yoğuşmalı 
kombi ailesinin en geniş 
kapasite yelpazesine 
sahip modeli Duo Tec, 
yüksek verimliliği ve 
kalitesiyle piyasadaki üst 
segment kombilerden. 
Enerji verimliliği 
açısından “dört yıldızlı” 
ve konvansiyonel 
kombilere göre yüzde 

10-30 daha verimli olan 
Duo Tec’in tam beş farklı 
kapasitesi bulunuyor. 
Kuşkusuz Duo Tec’in 
en büyük farkı “Premix” 
adı verilen teknolojisi. 
Böylece Duo Tec bir 
birim gaz için doğru 
miktarda havayı alıp 
önceden karıştırıyor ve 
tüm çalışma aralığında 
ideal yanma sağlıyor. 

Novadens Extra serisi 
Brötje markalı kombilerin en 
üst seviyesini temsil ediyor 
ve Premix teknolojisine 
sahip. 24, 28, 33, 42 ve 45 
kW’lik beş farklı kapasiteye 
sahip Novadens Extra, 
enerji verimliliğinin üst 
sınıfını temsil eden dört 
yıldızla geliyor. Premix 
teknolojisi sayesinde 
yüzde 109,1 (yüzde 30 

kısmi yükle) verimlilikle 
çalışıyor. Kapağın ısınması 
engellenerek ısı kayıpları 
azaltan Cold Burner Door 
(CBD) teknolojili yanma 
grubu da standart olarak 
sunuluyor. Taşınabilir LCD 
ekranlı kontrol paneli 
ve programlanabilir oto 
termostatı ise Novadens 
Extra ile birlikte standart 
olarak geliyor.

24, 28, 33, 42 ve 45 
kW’lik beş farklı kapasite 
seçeneğiyle gelen 
Novadens Serisi, 109,1 
verimlilikle çalışıyor, 
enerji verimliliğinde 
dört yıldızlı, arıza tespit 
sistemine sahip ve tabii 
ki Premix teknolojisiyle 
donanmış. Baymak, 
Brötje Novadens 
Serisi’nin tamamında, 

son bir yıl içinde Ar-
Ge Departmanı’nın 
çalışmaları neticesinde 
yeni yüzünü yansıtacak 
şekilde tasarım 
değişikliğine gitti ve 
zaten üst sınıf bir 
şıklığa sahip bu iki 
modeli salonunuz da 
bir aksesuvar olarak 
kullanılabilecek elit bir 
görünüme kavuşturdu.

KOMBILERIN IPHONE’U: IDEE 

PREMIX’LI ŞIKLIK: DUO TEC

KALITENIN ADI: 
BRÖTJE NOVADENS EXTRA

ELIT GÖRÜNÜM: BRÖTJE 
NOVADENS

göre direktifin pompalarla ilgili 
kısmı olan “Lot 11”, 1 Şubat 2018 
tarihinde yürürlüğe girecek. 
Buna göre kombilerde frekans 
kontrollü pompaların dışındaki 
diğer standard enerji verimine 
sahip pompaların kullanımına 
izin verilmeyecek. Pompalarla 
alakalı bu değişikliğin ardından 
direktifin uygulanması beklenen 
ilgili Lot 1 ve Lot 2 kısımları şimdiye 
kadar resmi olarak yayınlanmadı. 
Ancak Nisan 2018’de uygulamaya 
geçilmesiyle ilgili Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
değerlendirme halen yapılıyor. 

Lot 1, kombi ve kazanlarda 
eko dizayn gereklilikleri 
kapsamında ürünlerin enerji 
etiketlenmesine başlanması ve 
paket sistemlerin hesaplanmasıyla 
etiketlendirilmesi; fanlı 
konvansiyonel kombi cihazların 
kaldırılması, yerlerine sadece 
yoğuşmalı cihazların kullanılması 
ve emisyon sınırlandırmaları gibi 
pazarı yeniden şekillendirecek 
maddeleri içeriyor. Direktifin 
bir diğer önemli kısmı Lot 2 ise 
pazardaki su ısıtıcılarının enerji 
verimliliği ve etiketleme konularını 
düzenleyecek. Buna göre C 
sınıfından düşük gazlı ve elektrikli 
depolu su ısıtıcıların satılması 
yasaklanacak.

BAYMAK ERP’YE HAZIR!
Baymak, büyük değişimin 

yaşanmaya başladığı 2013’ten 
başlayarak şirket hedeflerini 
sektör üstü olarak belirledi. Bu 
doğrultuda yoğuşmalı kombi 
ailesine yatırımlarını artırdı ve 
müşterilerine sürekli olarak 
yoğuşmalı ürünlerin konforunu 
ve verimliliğini anlattı. Öyle 
ki tüm kombiyle ilgili reklam 
kampanyalarından sadece 
yoğuşmalı cihazlarını tanıttı. 
Avrupa 2015’de ErP direktifi 
adı altında ürün verimliliği ve 
yüksek teknolojileri konuşurken 
Baymak, idee gibi yenilikçi ve 
Premix teknolojili bir kombi 
ailesini ürün gamına çoktan 
katmıştı. Kullanıcı dostu arayüzü, 
sınıfının en yüksek verimine 
sahip yoğuşmalı teknolojisi, 38 
desibel ses seviyesiyle iddialı 
ve ürün ebatlarıyla sınıfında 
rakip tanımayan idee’nin 
yanısıra DuoTEC, Novadens 
ve Novadens Extra da 2018’de 
yayınlanacak enerji verimliliği 
direktifinden çok önce Baymak 
tarafından tüketicilerin konforuna 
sunulmuştu. 
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Kombilerin Günü Geldi
KIŞA GİRMEYE HAZIRLANDIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE KOMBİ 

BAKIMINA AĞIRLIK VERMENİN BAYMAK’IN TÜM YETKİLİ 

TEKNİK SERVİSLERİ İÇİN İKİ ÖNEMLİ ETKİSİ VAR. HEM MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİNİ YUKARI ÇEKİYOR HEM DE İŞ HACMİNİ ARTIYOR. 

Baymaklife’ın Mayıs-
Haziran sayısına 
konuk olan 
İklim Teknik’in 
Genel Müdürü 
Doğan Çömez, 
iş hacimlerini 
artırmak için 

yaptıkları en önemli pazarlama 
çalışmalarından birinin “cihaz 
bakımı için müşteri araması” 
olduğunu söylemişti. İklim 
Teknik’in bu çabası, işte tam da 
kışa girmeye hazırlandığımız 
şu günlerde Baymak’ın Türkiye 
geneline yayılmış tüm yetkili 
teknik servisleri için büyük önem 
arz ediyor. 

NEDEN BAKIM 
YAPTIRILMALI? 

Çünkü müşterilerine 
kombilerinin mutlaka kışa 

bakımdan geçmiş halde girmesi 
gerektiğini çok iyi anlattıkları 
takdirde karşılığını en rahat 
alabilecekleri bir dönem, 
sonbahar. Üstelik bunu yapmanın 
iki türlü etkisi var. Hem müşteri 
memnuniyetini yukarı çekiyor 
hem de iş hacmini artıyor. 
Bu bakış açısıyla Baymaklife 
olarak bir kombi bakım kılavuzu 
hazırladık. 

Öncelikle bu sorunun yanıtını 
çok iyi vermek gerekiyor. 
Aslında nedenler çok net ama 
söyleyelim… Bir kere kombi ya 
da merkezi sistemin bakımını 
düzenli yaptırmak cihazın ve 
tesisatın ömrünü uzatır. İkinci 
olarak sorunsuz çalışan bir ısıtma 
sistemi verimli ısınma demektir 
zira bakım cihazın üretici firma 
değerlerinde maksimum verimle 
çalışmasını sağlar. Böylece 

gerektiği kadar ısıtmayan 
kombiler veya bakımsızlıktan 
verim kaybına neden olan 
doğalgaz sistemleriyle faturaya 
fazladan yük bindirilmez. Ve 
herşeyin ötesinde zamanında 
bakımı yapılan cihazlar mal ve 
can tehdidi yaratmaz. 

HANGI SIKLIKLA 
YAPILMALI?

Yaşanabilecek olası bir 
arızadan kaynaklanabilecek 
kazaların ya da olumsuzlukların 
önüne geçmek ve cihazdan 
yüksek performans elde etmek 
için periyodik olarak yılda en 
az bir kere bakım yapılmalı… 
Bu sürenin şöyle bir önemi var. 
Bakımla yakıt tasarrufuna ek 
olarak olası arızalar önceden 
tespit edilip daha yüksek maliyetli 
arızaların önüne geçilebiliyor.
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n Manometre ile gaz basınç ve 
kaçak testi/ kontrolü

n Modülasyon ve kapasite 
ayarlarının yapılması

n Filtre, vana kontrol ve temizliği 
n Baca ve baca grubu 

bağlantılarının kontrol/ 
temizliği

n Ortamın hacim ve 
havalandırma kontrolleri

n Sızdırmazlık kontrolü ve hava 
alma

n Cihazın içindeki genel 
parçaların dış temizlikleri

n Sirkülasyon pompasının kontrol 
ve temizliği

n Elektriksel kontroller ve 
oksidasyon temizlikleri

n Genleşme tankı sağlamlığı ve 
hava basınç kontrolü

n Yanma odası, brülör grubu 
ve ana eşanjör kontrol ve dış 
temizliği 

n Üç yollu vana kontrol ve 
temizliği

n Hidrolik grup dış temizliği
n Elektrik voltaj, su basınç ve gaz 

basınç değerlerinin ölçümü.

Kombi cihazına bakım için gidildiğinde 
öncelikle yapılması gereken müşterinin 
mevcut sorunlarını öğrenmek. 
Ardından cihazı test edilmeli ve gaz, 
sıcak su tesisatı ile kalorifer devresi 
tamamen kontrol edilmeli. Buna göre 
tüketiciye yapılması gereken işlemler 
detaylı olarak anlatılmalı ve iş bedeli 
konusunda mutabık kalınmalı. Bakım 
sonrası çevre temizliği dahil yapılarak 
müşteriye iş tastamam teslim edilmeli.

Kullanılan radyatörlerin hepsi bakım 
esnasında tesisat temizliği yapılarak 

kirlerinden arındırılmalı…

Gaz yakıtlı cihazların montaj 
edildikleri alanlarda havalandırma 

menfezleri bulunmalı. Bu menfezleri 
asla kapatmayın ve periyodik 

kontrol ve bakımlarını yaptırın...

Diğer önemli bir konu baca... 
Yüksekliği 4 metreden az bacalara, 

bacalı kombi veya şofben 
bağlamayın. Ayrıca her yıl kontrol 

ve temizliklerini yaptırın. Bunu 
da mutlaka konusunda uzman 
ve yetki belgeli kişilere yaptırın. 
Baca temizliği için bölge itfaiye 

müdürlüklerinden veya yetkili baca 
bakım şirketlerinden, kombi içinse 
cihazın yetkili servisini çağırmak 

gerekiyor. 

Kombi yıllık bakımında kalorifer 
devresi dönüş hattı üzerindeki filtre 
sökülerek temizlenmeli. Filtre temizliği 
zannedilenden çok daha önemli 
bir konu. Zira bakımı yapılmayan 
bir kombinin filtresi içinde biriken 
pislikler cihaza su dönüşünü tamamen 
tıkayabilir. 

Cihazın iç temizliği yapılarak kir, tortu 
ve pisliklerden arındırılmalı. Ana brülör 
fırçayla, toz biriken metal kaplama 
yüzeyler nemli bezle temizlenmeli. 
Ardından çakmak elektrot ayarı ile 
iyonizasyon çubuğu ayarları yapılmalı; 
su ve gaz kaçak testi uygulanarak 
varsa yıpranmış contalar yenisiyle 
değiştirilmeli. Özellikle gaz hattı contası 
mutlaka yenilenmeli.

Kazanlarda genel kontroller ve 
temizlikler yukarından aşağıya doğru 
yapılmalı ve her parça fiziki olarak 
kontrol edilmeli, bağlantı boruları dahil 
gaz kaçak testi yapılmalı. Bu aşamada 
gaz hattında yanma grubuna ait 
olan brulör yerinden çıkarılarak temiz 
bir fırçayla aşındırma yapılmadan 
fırçalanmalı.

Manometre ile mutlaka kombi 
ve tesisatında gaz kaçak kontrolü 
yapılmalı ve yine kombi kapasite 
değerlerine bağlı gaz tüketim 
miktarları manometre ile ölçülerek 
gaz valfi değerleri doğru olarak 
ayarlanmalı. Kombinin en düşük gaz 
sarfiyatıyla çalışabilmesi için mutlaka 
bu ayarlama şart.

1

2

3

4

5
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YAZ BİTERKEN
DENİZİYLE BİLİNEN BİRÇOK TATİL BELDESİ ASLINDA ÇEVRESİNDE 

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DE ÜNLÜ AMA SICAKLAR BUNLARI 

KEŞFETMEYE PEK OLANAK VERMİYOR. TEORİK OLARAK 

ARTIK SONBAHARDAYIZ VE YAZIN SICAĞINDA YAPILMASINA 

ELVERMEYEN BİRÇOK AKTİVİTENİN TAM ZAMANI. 

A
ssos her zaman güzeldir 
ama “Behramkale” ismiyle 
de bilinen Assos’ta eylül 
ayında yazın kargaşası 
bitiyor ve sakinlik başlıyor. 
Assos’un buz gibi denizinde 
serinlemek ve köyün 
dinginliğinde rahatlamak 

istiyorsanız burası eylülde ziyaretçilerine farklı 
güzellikler sunuyor. Örneğin tepelerden gün 
batımı en iyi eylül ayında izleniyor. Assos bir 
volkanın eteğinde andezit kayalıkları üzerinde 
kurulmuş antik bir kent olmasıyla da büyüleyici 

bir atmosfere sahip. Behramkale köyündeki 
Hüdavendigar Camii, Hüdavendigar Köprüsü, 
Athena Tapınağı, Anfi tiyatro, Antik Kent’teki 
surlar, Agora ve Babakale yolu üzerindeki 
Apollon Smitheion Tapınağı ile Assos adeta 
bir açık hava müzesi. Tarihi güzelliklerinin 
yanısıra Kadırga koyu, Yeşil Liman, Koruoba 
Sahili, Sivrice ve Sokakağazı koyları da Assos’ta 
mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Assos’taki 
kültür yolculuğunuz sonrası köyün içindeki 
körfez manzaralı restoranlarda yöreye özgü 
lezzetleri tadın. Burada konaklamak için her 
bütçeye uygun otel seçenekleri de mevcut.
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M Sonbahar Rotaları

TAM ZAMANI 
ASSOS 
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MEDENIYET ÇARPMASI
İNGİLTERE / LONDRA

Londra’yı keşfetmek 
isteyenler için en uygun zaman 
geldi. Londra’da eylül ayı, yarı 
kapalı, bazen yağmurlu ve 
genelde serin havasıyla yazın 
bunaltıcı sıcaklarını geride 
bırakabileceğiniz sakin bir tatil 
vaat ediyor. Londra’ya yapılacak 
geziyi ikiye bölmekte fayda 
var. Yağmurlu günlerde müze, 
galeri gibi kapalı alanlardaki 
etkinlikleri takip edilebilir, 
parçalı bulutlu geçen serin 
günlerse müthiş parkların, 
Covent Garden’daki gibi sanat 
kokan sokakların keşfi için 

uygun olacaktır. Kent çok 
sayıdaki galeri ve müzeleri, 
müzikalleri, tiyatro gösterimleri 
ile sanatsal etkinliklerde de 
oldukça zengin bir çeşitliliğe 
sahip. Dünyanın en iyi üç müze 
ve galerisi Londra’da bulunuyor. 
Alışveriş yapmak için Oxford 
Street, İngiliz klasiği olan fish 
and chips (balık ve patates 
kızartması) yemek için de ara 
sokaklardaki küçük dükkanları 
denemelisiniz. Meşhur Londra 
metrosu ise kenti keşfetmek 
için kullanabileceğiniz en etkili 
ulaşım aracı.

Yemyeşil ormanlarla kaplı Phuket 
Adası genellikle tepelik ve eğimlerden 
oluşuyor. Adaya yaz mevsiminde 
gidilmesi tavsiye edilmiyor çünkü 
sağanak yağış yaz boyunca devam 
ediyor. Eylülde yağışların bitmesiyle 
birlikte ada daha da canlanıyor. Gece 
hayatıyla da ünlü Phuket’de Patong 
Beach bölgesinde yüzlerce gece 
kulübü ve restoran bulunuyor. Hemen 
ekleyelim, Phuket deniz ürünü sevenler 
için bir cennet zira hem fiyatlar 
hem çeşitlilik hem de porsiyonların 
büyüklüğü etkileyici. Elbette Thai 
masajını da mutlaka deneyin! 

Edirne özellikle eylül 
ayında misafirlerine 
sarı turuncu 
yapraklarla donanmış 
eşsiz bir sonbahar 
manzarası sunuyor. 
Bir asır Osmanlı’ya 
başkentlik yapan 
kent, tarihi açıdan 
da oldukça zengin. 
Mimar Sinan’ın 
şaheseri Selimiye 
Camii, İkinci Beyazıd 
Külliyesi, Sağlık 
Müzesi, Üç Şerefeli 
Camii, Türk İslam 
Eserleri Müzesi, 
Sarayiçi Şehitliği, 
Dördüncü Mehmet 
Av Köşkü mutlaka 
görmeniz gereken 
yerlerden. Ayrıca 
Meriç Nehri ve 
Karaağaç’ta yürüyüş 
yapabilirsiniz. 
Yaprak ciğerin, 
peynir helvasının ve 
Kavala kurabiyesinin 
tadına bakmadan da 
dönmeyin! 

OSMANLI 
TURU

EDİRNE

4

TROPIKAL GEZI
TAYLAND / PHUKET ADASI

3
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P
eygamberler şehri olarak 
tanınan Şanlıurfa yaklaşık 
11 bin yıllık tarihe sahip. 
Yazları kavurucu sıcaklara 
şahit olan şehri eylül ayının 
nispeten serin havasında 

keşfedebilirsiniz. Kiliseden çevrilmiş 
camileri, mağaraları ve gölü ile 
efsanelerin kenti Urfa’da görülmesi 
gereken yerler oldukça fazla... Bir 
mucizeye tanıklık eden Balıklı Göl, 
etkileyici manzarasıyla Urfa Kalesi, 
On İki Havari Kilisesi olarak da bilinen 
Fırfırlı Camii, ‘Saklı Cennet’ Halfeti, 

‘dünyanın en eski’ arkeoloji tapınağı 
Göbeklitepe, Harran, Selahaddin Eyyübi 
Camii, Tektek Dağları Milli Parkı ve tarihi 
çarşılar, hanlar...  Urfa’ya gittiğinizde 
Sıra Geceleri’ne mutlaka katılın. Halil 
İbrahim Sofraları’nın kurulduğu Urfa’da 
yemekler çoğunlukla bol salçalı, acılı ve 
baharatlı yapılıyor. Kebabın her çeşidinin 
yanısıra Ayran Çorbası, İsot Çömleği, 
Bostana, Çağala Aşı ve Erik Tavası’nın da 
tadına bakmayı ihmal etmeyin. Urfa’da 
büyük çoğunluğu kent merkezinde yer 
alan otellerin yanısıra konukevleri ve 
misafirhanelerde de konaklayabilirsiniz.

5
PEYGAMBERLER ŞEHRI

URFA

Adıyaman sınırları içinde 
bulunan Nemrut’un zirvesinde 
pusu eylülde dağıldığı için 
ziyaretçilerine görsel bir şölen 
sunuyor. Zorlu bir yürüyüşün 
ardından dağın zirvesine 
ulaştığınızda binlerce yıllık 
tanrı heykellerine, uzun 
kitabelere hayran kalacaksınız. 
Antiochos’un Tümülüsü, Eski 
Kale, Yeni Kale, Karakuş Tepe, 
Cendere Köprüsü Nemrut Dağı 
Milli Parkı içinde kalan diğer 
kültürel değerler. Gezinizin 
çapını geliştirerek Adıyaman 
Kalesi’ni, Perre Antik Kenti’ni, 
Oturakçı Pazarı’nı, Çelikhan 
İçmesi’ni ve Gümüşkaya 
Mağarasını da gezebilirsiniz. 
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TANRILAR DAĞI
ADIYAMAN / NEMRUT

6
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9
ADA’YA GIDELIM

KIBRIS – GİRNE

Boğucu yaz sıcaklarının yerini 
ılıman bir havaya bırakmasıyla 
yaz tatilini uzatmak isteyenler 
için Kıbrıs’ta eylül ayı en güzel 
zaman. Ada’nın liman kenti 
Girne, denizi, kumsalları, tarihi 
dokusu ve ışıltılı mekanlarıyla çok 
popüler.

Turistik değerinin yanında 
Girne tarihi açıdan da zengin bir 
kent. Girne Kalesi, Batık Gemi 
Müzesi, Boğaz Şehitliği, Saint 
Hilarion Manastırı, Halk Sanatları 
Müzesi, Bellapais Manastırı, 
Hazreti Ömer Türbesi ve Mescidi 
görülmeye değer yerler. Kıbrıs 
ziyaretçilerinin damak zevkine 

de hitap ediyor. Kıbrıs’ın olmazsa 
olmazı şeftali kebabı, hellim 
peyniri (söğüş ya da kızartılarak 
servis ediliyor), mücendra pilavı 
(pirinç ve yeşil mercimeğin 
soğanla pişirilmesiyle 
hazırlanıyor), kolokas (kerevize 
benziyor, bol limonla pişirilerek 
servis ediliyor) ve hemen her 
meyveden yapılan macun 
mutlaka tadılmalı. Girne’de 
tarihi mekanların da yakın 
olması sebebiyle liman bölgesi 
konaklama açısından ideal. Kentin 
içindeki eski taş binalarda hizmet 
veren küçük butik oteller de 
tercih edilebilir.

Sonbaharın başlangıcı olan 
eylülde dalga ve martı 
sesleri eşliğinde nefis bir 
manzaraya karşı kafa 
dinlemek istiyorsanız doğru 
yerdesiniz. Amasra’nın saklı 
kalan güzelliklerinden Çakraz 
Köyü ve plajı, Amasra Kalesi, 
Amasra Müzesi, lav sütunlarıyla 
bilinen Güzelcehisar Köyü ve 
Gürcüoluk Mağarası mutlaka 
görülmeli. Yat turizmi için 
de elverişli olan Amasra’da 
doğa yürüyüşleri, dalış ve 
yelken de yapılıyor. Karadeniz 
mutfak kültürünü yaşatan 
kentte yaklaşık 20 malzemeyle 
hazırlanan özel salataların 
tadına mutlaka bakın.

KARADENIZ ÖZLEMI
AMASRA

8

Deniz tatili denilince ilk akla 
gelen yerlerden olan Kemer, 
havaların serinlemesiyle bir 
kültür beldesine dönüşüyor. 
Örneğin Phaselis ve Olimpos 
antik kentleri… Denize 
girebileceğiniz koy ve plajların 
da bulunduğu bölgede doğal 
bir ateş kaynağına sahip 
Yanartaş, Olimpos antik 
kenti sınırları içinde yer alıyor. 
Bölgenin en yüksek noktası 
olan Tahtalı Dağı, Göynük 
Kanyonu, Üçoluk Yaylası doğa 
sporu sevenler için görülmeye 
değer. Zamanınız varsa 
Forklorik Yörük Parkı, Tekirova 
Ekolojik Doğal Parkı, Beldibi ve 
Sırtlanini mağaralarını da gezin. 

HERŞEY DENIZ DEĞIL
ANTALYA / KEMER 

10
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MISTIK BIR YOLCULUK 
KONYA

Mistik bir yolculuğa çıkmak 
isteyenler için ‘Mevlana’nın 
şehri’ Konya güzel bir seçim. 
Mevlana Türbesi ve Müzesi’nin 
varlığıyla ilgi gören Konya’ya 
ziyaretinizi Mevlana’nın 
doğum tarihi kabul edilen 30 
Eylül tarihine denk getirin. 
Gezinizde Şems-i Tebrizi 
Camii ve türbesini, Karatay 
Medresesi’ni, İnce Minareli 
Medrese’yi, Aleaddin Tepesi’ni, 
Valide Sultan Hamamı’nı, taş 
evleriyle tarihi Neolitik Çağ’a 
kadar uzanan Sille Köyü’nü 
ve köydeki Aya Elenia Kilisesi 
ile Meram Bağları’nı ziyaret 
edebilirsiniz. 

7
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Parlar Ticaret

BÜYÜK TECRÜBE
IĞDIR’DA 1980 YILINDAN BU YANA BAYMAK BAYİLİĞİ YAPAN 
PARLAR TİCARET’İN SAHİBİ TÜRESİN PARLAR, “IĞDIR’DA İKİ 

SERVİSİMİZLE BİRLİKTE TÜKETİCİYE HİZMET VERİYORUZ. 37 
YILDIR HİZMET KALİTEMİZDEN ÖDÜN VERMEDİK” DİYOR.

Üç ülkeye birden sınırı bulunan Iğdır’da 37 yıldır 
Baymak ürünlerini satan Türesin Parlar, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan bu kozmopolit 
coğrafyada yaşamaktan oldukça memnun. Sınır 
ticaretine faal olan Azerbaycan’a geçen yıl 2 
milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.
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A
nadolu’da 
özellikle küçük 
yerleşim 
bölgelerinde 
insanlar her 
şeyden önce 
birbirlerini 
tanır ve 

sözlerine itibar eder. Bu 
nedenle bu gibi yerlerde 
markaların güvenilirliği, 
kalitesi bayilerin kişiliğiyle 
eş tutulur. Dolayısıyla küçük 
yerlerde uzun soluklu ticaret 
yapmak kaliteli, doğru ürünler 
satmanın yanısıra dürüstlük 
ve şeffaflık gerektirir. İşte 
etrafını çevreleyen dağları ve 
ortasındaki ovasıyla Doğu’nun 
Çukurovası olarak bilinen Iğdır 
tam da böyle bir kent. Iğdır’da 
37 yıldır Baymak bayiliği 
yapan Parlar Ticaret’in sahibi 
Türesin Parlar da müşterisine 
verdiği güvenle kentin örnek 
iş insanlarından biri olmayı 
başarmış. 

1961 yılında baba mesleğiyle 
ticaret hayatına başlayan 
Türesin Parlar, 1979’dan 
bu yana işin başında. İşleri 
devraldıktan bir yıl sonra yani 
1980’de Baymak bayiliğine 
geçen Parlar, ilk yıllarda 
piston pompalı hidrofor ve 
termosifon gibi ürünler satarak 
pazara girdiklerini söylüyor. 
O yıllarda Iğdır’da yüksek 
katlı yapılaşmanın henüz yeni 
başladığını ifade eden Parlar, 
“O dönemde bu ürünlerden 
çok sattık. Sonra Türkiye’ye 
doğalgazın girmesiyle Baymak 
bu alanda da oldukça başarılı 
oldu. Iğdır’da da öyle. Pazarda  
büyük yere sahip oldu” diyor. 

Iğdır, aynı zamanda 
Azerbaycan, İran ve Ermenistan 
olmak üzere üç ülkeye sınırı 
olan dünyadaki nadir kentlerden 
biri konumunda… Yüzyıllar 
boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan, sınır kapılarıyla 
birçok farklı milletten insanı 
biraraya toplayan kentin 
nüfusu gün içinde üç katına 
kadar çıkabiliyor. Bu özelliği de 
ticaret hayatının canlı olmasını 
sağlıyor.

IĞDIR’DA YÜKSEK KATLI 
YAPILAŞMA BAŞLADI 

 “Iğdır’da bölge insanın 
ilk beklentisi güven” diyen 
Parlar, kentte iş kültürünün 
yeni oluştuğunu kaydediyor. 
İnşaat sektörü ve lokomotifi 
müteahhitliğin öne çıkan 
sektörler olduğunu belirten 
Parlar, “Avrupa’da yaşayan 
ciddi sayıda Iğdır’lı insanımız 
var. Bu da buradaki konut 
satışını olumlu yönde etkiliyor. 
İlimizde inşaat sektöründe 
yap-sat yaygınlaştı. Arazinin 
düzgün ve bol oluşu sektörün 
ilerlemesini etkileyen faktörler. 
Son yıllarda önemli derecede 
yapılaşma oldu. Bu artış bizim 
de satışlarımızı artırdı” diyor. 
Bölgede hidrofor, kombi, 
termosifon, pompalar, radyatör 
başta olmak üzere tüm ürünleri 
sattıklarını dile getiren Türesin 
Parlar, “Iğdır’da iki servisimizle 
birlikte tüketiciye hizmet 
veriyoruz. 37 yıldır hizmet 
kalitemizden ödün vermedik. 
Zaten buradaki nihai tüketici, 
markadan önce karşısındaki 
insanı muhatap alıyor. 
Güveneceği insanı arıyor. Kimi 
tanıyorsa onun sattığı markayı 
satın alıyor” diyor.
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”PİSTON, POMPALI 
HİDROFOR VE 

TERMOSİFON GİBİ 
ÜRÜNLER SATARAK 

PAZARA GİRDİK. SONRA 
TÜRKİYE’YE DOĞALGAZIN 
GİRMESİYLE BAYMAK BU 
ALANDA DA OLDUKÇA 

BAŞARILI OLDU. IĞDIR’DA 
DA ÖYLE. PAZARDA 
BÜYÜK YERE SAHİP 

OLDU.”
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IĞDIR’DA KOMBININ 
ADI BAYMAK

Iğdır’a doğalgaz geçen yıl 
geldi. Bu da Türesin Parlar’ın 
ifadesiyle “kentin kurtuluşu”. 
Zira etrafı dağlarla kaplı 
olduğu için önceden kış 
aylarında kenti odun ve kömür 
isi kaplıyormuş ve bu da hava 
kirliliğini artırıyormuş. Parlar, 
“Şimdi insanlar derin bir nefes 
aldılar” diyor. Iğdır’da en 
çok satılan kombi modelinin 
idee olduğunu kaydeden 
Parlar, “Normal kombiye 
göre beş kat fazla satıyorum. 
Buranın insanı kaliteyi arıyor” 
değerlendirmesinde bulunuyor.  

SINIR KAPSI AÇILIRSA 
KALKINIRIZ

Iğdır’ın Ermenistan ile İran’a 
ticaret yapılan Boralan sınır 
kapıları kapalı. Türesin Parlar, 
İran ve Ermenistan kapılarının 
açıldığı taktirde bölge 
ekonomisinin kalkınacağının 
altını çiziyor. “Ermenistan 
ile bürokratik nedenlerden 
dolayı sıkıntılar var. Ancak 
İran sınırındaki Boralan sınır 
kapısının açılması gerekiyor” 
diyor ve ekliyor: “Sadece 

Azerbaycan kapımız açık 
ve buna rağmen gün içinde 
nüfusumuz üç katına çıkıyor. 
Zira çok fazla bavul ticareti 
yapılıyor. Boralan sınır kapısı 
da açılırsa Iğdır bölgenin cazibe 
merkezi olur. Coğrafyanın 
lojistik avantajı ve sınırın iki 
ülkeye de merkezi olarak yakın 
oluşu önemli ekonomik katkı 
sağlar.” 

HAVALIMANI ÖNEMLI 
KATKI SAĞLADI

2012’de hizmete giren ve bu 
yıl ismi değiştirilen “Iğdır Şehit 
Bülent Aydın Havalimanı” hiç 
şüphesiz kente ve bölgesine 
önemli katkı sağlıyor. Önceden 
otobüsle İstanbul’a tam 24 saatte 
ulaşılırken bu süre şimdi iki 
saate kadar indi.

Parlar Iğdır için demiryolu 
projesinin de olduğunu 
hatırlatarak “Ürünü pazara 
ulaştırmak adına bu proje 
önemli. Hayvancılık da 
gelişmeye başladı. Türkiye’nin 
genel sorunu terör bu bölgeyi 
de etkiliyor. Önemli tarihi ve 
turistik noktalarımız olmasına 
rağmen gelişemiyoruz. Terör 
olmasa Iğdır bölgenin yükselen 
yıldızı olur” diyor.

Iğdır’da en çok 
satılan kombi 

modelinin idee 
olduğunu söyleyen 

Parlar, “Normal 
kombiye göre beş 

kat fazla satıyorum. 
Buranın insanı 
kaliteyi arıyor” 

değerlendirmesinde 
bulunuyor.
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Parlar Ticaret
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İ Iğdır

IĞDIR
Işık          Doğu’dan Yükselir

TÜRKİYE’NİN EN DOĞUSUNDAKİ IĞDIR OVASI, 
YAYLALARI, ANITLARI VE TABİİ Kİ AĞRI DAĞI’NIN 

MİSTİK TADIYLA SİZLERİ BEKLİYOR.

Hakkında pek çok efsane 
bulunan Ağrı Dağı, İran ile Iğdır 
arasında sınırı çiziyor.



49

Ey
lü

l -
 E

ki
m

 2
01

7

B
ayimiz Parlar 
Yapı Malzeme 
vesilesiyle bu 
sayıdaki durağımız, 
Türkiye’nin en 
doğusundaki sınır 
kenti Iğdır. Kent, aynı 

adı taşıyan, verimli geniş düzlükle 
bölgedeki diğer yerleşimlerden 
ayrılıyor. Kuzeyinden Aras Irmağı 
geçen Iğdır Ovası ve yaylaları ile 
Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı 
Dağı kentin yeryüzü zenginliğini 
perçinliyor. Hakkında pek çok 
efsane bulunan Ağrı Dağı, İran ile 
Iğdır arasında sınırı çiziyor. Eski bir 
volkan olan efsaneler dağı Ağrı’nın 
yüksekliği 5 bin 165 ise metreyi 
buluyor. Ağrı Dağı efsaneleri 
arasında en bilineni kuşkusuz 
Nuh’un Gemisi. İncil, Tevrat, Kur’an 
gibi kutsal kitaplarda bahsedilen 
ve ünlü Sümer destanı “Gılgamış”ta 
da geçen tufandan sonra Nuh’un 
Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda karaya 
oturduğu inancı oldukça yaygın.

GÖKTAŞI ÇUKURLARI
Kent merkezinden 42 km kadar 

uzaklıkta bir Göktaşı Çukuru 
bulunuyor. Karakoyunlu ilçesine 
bağlı Korhan Yaylası sınırları 
içerisinde yer alan bu çukur, 
1892’de bir göktaşının düşmesiyle 
meydana gelmiş. Genişliği 35 metre, 
derinliği ise yaklaşık 60 metreyi 
bulan çukur, büyüklük bakımından 
Barringer Krateri’nden sonra ikinci 
sırada geliyor. Çukurun çevresinde 
bulunan birçok işlenmiş taş da 
ayrıca keşfedilebilir. Meteor çukuru 
bölgesi zengin florasıyla da göz 
kamaştırıyor. Kavşak niteliği taşıyan 
bu noktadan, aynı sınırda birleşen 
üç ülke toprağını görme olanağı da 
bulabilirsiniz. 

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz 
Mağaraları, 55 dönüm kadar bir 
alana yayılan bir başka ilginç durak. 
Günlük 60 ton tuz üretilen bu 
alanın, Türkiye’nin 100 yıllık tuz 
ihtiyacını karşılayacak kapasitede 
olduğu söyleniyor. Tünellerde 
bulunan havanın birçok solunum 
yolu hastalığına iyi geldiğine 
inanılıyor.

Selçuklular Dönemi’nden kalma 
Harmandöven Kervansarayı, 
tarihsel İpek Yolu’ndan bugüne 
kalanlar içinde öne çıkıyor. 

Sürmari Emiri Şerafettin Ejder Bey 
tarafından yaptırılmış bu 12’nci 
yüzyıl eseri, İpek Yolu’nun Batum-
Tebriz güzergahında bulunuyor. 

Baharlı Mahallesi Çevre Yolu 
Kavşağı’ndaki Soykırım Anıtı, Iğdır 
ve köylerinin 1915-1920 arasında 
maruz kaldığı Ermeni baskınlarında 
ölenler anısına dikilmiş. O dönemde 
katledilenlerin 80 binden fazla 
olduğu, sağ kalanlarınsa yurtlarını 
terk etmek zorunda kaldıkları 
biliniyor. Iğdır Soykırım Anıtı 
ayrıca 43,5 metrelik yüksekliğiyle 
Türkiye’nin en yüksek anıtı niteliğini 
taşıyor.

Hemen hemen Iğdır Ovası’ndaki 
tüm mezarlıklarda karşınıza 
çıkabilen koç başlı mezarlar ilginç 
gezi durakları olabilir. Kentin en 
eski yerleşim merkezlerinden 
Karakoyunlu ilçesinde; biri 
merkezde, diğeriyse Karakoyunlu-
Aralık yolu üzerinde olmak üzere iki 
eski mezarlık bulunuyor. 

Iğdır ve yöresinde büyük bir 
sevinç ve sabırsızlıkla beklenen 
bayramların başında Nevruz geliyor. 
Nevruz, doğanın uyanışı ve yeni 
yılın başlangıcı olarak kutlanıyor. 
Nevruz ile birlikte her şeyin yeniden 
doğduğuna, yenilendiğine inanılıyor. 
Ayrıca mayıs ayında Korhan Yaylası 
Şenlikleri, temmuz ayında ise Kayısı 
Festivali görülmeye değer...

NE YENIR? 
Iğdır mutfağında özellikle kırmızı 

et önemli yer tutuyor. Çorbalar, 
sebze yemekleri, tahıllar-erişteler, 
ekmekler, tatlılar, kuru baklagiller, 
reçeller de oldukça çeşitli... Katık 
aşı, bozbaş, kelecoş, hörre, helise, 
perzana, taş köfte, cızdık tadılması 
gereken yerel lezzetler arasında 
sayılabilir.

NE ALINIR? 
Iğdır ve yöresinde el sanatlarında 

büyük bir canlılık göze çarpıyor. 
Köylerde özel kökboyanın 
kullanıldığı yün veya pamuktan 
birbirinden güzel halılar, kilimler 
dokunuyor. Bölgede özellikle 
kış aylarının vazgeçilmez 
giyeceklerinden olan yün çoraplar 
da, üretim bakımından önemli bir 
yere sahip. Çorapların üzerinde yer 
alan birbirinden farklı hayvan ve 
bitki motifleri göz alıcı.
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Hemen hemen Iğdır Ovası’ndaki 
tüm mezarlıklarda karşınıza çıkabilen 

koç başlı mezarlar ilginç 
gezi durakları olabilir.

Iğdır Soykırım Anıtı 43,5 metrelik 
yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek 

anıtı niteliğini taşıyor.

Iğdır’daki bu 
Göktaşı Çukuru, 

1892’de bir 
göktaşının 

düşmesiyle 
meydana 

gelmiş. 

Selçuklular Dönemi’nden kalma 
Harmandöven Kervansarayı.  

Kelecoş Çorbasi, Iğdır mutfağının önemli 
lezzetlerinden biri.  
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İŞİ KALBİNLE YAPMAK
DÖRT YILLIK BAYMAK YETKİLİ SERVİSİ ERSA ELEKTRİK, ÜÇ KİŞİYLE 

ÇIKTIKLARI YOLDA 18 KİŞİYE ULAŞTILAR VE 1 MİLYON LİRANIN 

ÜZERİNDE CİRO ÜRETMEYE BAŞLADILAR. ÜSTELİK BUNU DA 

MÜŞTERİ  MEMNUNİYETİNDE BİR NUMARA OLARAK YAPTILAR. 

E
rsa Elektrik’in Ankara, 
Keçiören’deki merkezinde 
rutin bir sabah. Ekipler güne 
başlamadan önce toplantı 
odasında yapılacakları ve 
dikkat edilmesi gerekenleri 
konuşuyor. Takım lideri, iş 
dağıtımını yaparken şirketin 

çağrı merkezine acil bir iş geliyor ve hemen 
harekete geçiliyor. En yoğun sezonda 
günlük 120 iş kapasitesine sahip olan, en 
geç 24 saat içinde tüm bu taleplere cevap 
verebilecek ve kapatabilecek konumda 
çalışan Ersa Elektrik, Baymak Yetkili 
Servisleri içinde “en yüksek müşteri 
memnuniyeti” oranıyla çalışan firmalardan 
biri. 

Yılda 1 milyon liranın üzerinde ciro yapan 
Ersa Elektrik sadece dört yıldır Baymak 
yetkili servisi. Şirketin üç kurucusu Hakan 
Gökdemir, İbrahim ve Mehmet Elmas 

uzun yıllara dayanan iş arkadaşlarını 
ve dostluklarını 2013’te bir ortaklığa 
dönüştürmüşler. Dört yıl önce üç kişiyle 
başlayan serüvenleri bugün 18 kişilik bir 
ekiple devam ediyor. Hakan Gökdemir, bu 
başarının arkasında müşteri merkeze alan 
anlayışlarının rolünün büyük olduğunu 
söylüyor. “Biz hiç müşterimizi kandırmadık, 
işimizi dürüst yapmaya çalıştık” diyor ve 
ekliyor: “Örneğin kombi çalıştırma ücreti 
bellidir ama müşteri memnun olursa 
başka hizmetler verebilir, başka ürünler 
satabilirsiniz. Ama müşteriyi küstürürseniz, 
bu en az 10 kişiye etki eder ve ondan sonra 
olumsuzluk etkisi katlanarak artar. Ersa 
Elektrik’in diğer ortağı İbrahim Elmas 
ise büyümelerindeki bir diğer unsurun 
Baymak’ın büyümesi olduğunu anlatıyor. 
“Baymak büyüdükçe siz de mecburen 
büyümek zorunda kalıyorsunuz” diyor, 
“İstemeseniz bile sunulan imkanlar sizi bir 

Ersa Elektrik’in 
üç kurucu-
sundan 
İbrahim Elmas 
ve Hakan 
Gökdemir’in 
Hacettepe 
Meslek 
Yüksekokulu 
Elektrik 
Elektronik 
Bölümü’nde 
okurken 
başlayan ve 18 
yılı deviren bir 
dostlukları var. 

Ersa Elektrik
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yere götürüyor. Baymak bize 
imkanları verdi,  biz de yaşanan 
değişime iyi uyum sağladık.” 

Ersa Elektrik işe inanmanın, 
çok çalışmanın ve dürüstlüğün 
nasıl yüksek bir potansiyelli 
bir işe dönüşebileceğini çok iyi 
anlatıyor. 

n Öncelikle ortaklıktan 
başlayalım. Nasıl biraraya geldiniz?  

n İbrahim Elmas: Hakan ile 
Hacettepe Meslek Yüksekokulu 
Elektrik Elektronik Bölümü’nde 
okurken tanıştık. Okul bittikten 
sonra da yine beraber bir 
firmanın yetkili servisinde 
maaşlı teknisyen olarak 
çalışmaya başladık. 2010’da ise 
savunma sanayindeki bir şirkete 
geçmemden dolayı yollarımız iki 
buçuk sene için ayrıldı. 

n Hakan Gökdemir: Aslında 
niyetim okul sonrası babamın 
1999’da kurduğu Baymak 
servisinde çalışmaktı. O dönem 
Keçiören yetkili servisiydik ve 
gündüzleri babamın yanında 
çalışırken akşamları da 
okula gidiyordum. Sonra ben 
profesyonel hayatı seçtim ve 
İbrahim ile birlikte sekiz sene 
kadar aynı sektörde farklı bir 
firmada çalıştık. 

n Baymak ile yollarınız tekrar 
nasıl kesişti?

n Hakan Gökdemir: 2012 yılında 
kendi işimi kurmaya karar 
verdim ve İbrahim ile Baymak’tan 
yetkili servis olmak için talepte 
bulunduk ve böylece tekrar 
yollarımız kesişti.

n İbrahim Elmas: O dönem 
Hakan işinde uzmandı. Benim 
birikimim vardı ama markayı pek 
tanımıyordum. Kardeşim Mehmet 
ise kombinin kapağını kaldırmış 
bile değildi. Üstelik yanımızda 
yardımcı eleman dahi yoktu. 
Her işe birlikte gittik, Baymak’ın 
eğitimlerini takip ettik ve 
adapte olduk. Sadece üç kişi yola 
çıkmıştık bugün yedi araç ve 18 
kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. 

n Biraz önce burada olan bölge 
müdürü Yıldız Hanım da (Yılmaz) 
bahsetti. Yetkili servisler arasında 
müşteri memnuniyeti en yüksek 
birkaç firmadan biriymişsiniz. Dört 

sene içinde yakaladığınız başarı göz 
önüne alırsak bu nasıl oldu?

n Hakan Gökdemir: Bunun temel 
nedeni yönetim kadrosunda 
üç kişi olmamız... Şöyle ki; 
Mehmet ofiste duruyor ve 
iç operasyonu yönetiyor, iş 
yönlendirme, teknisyen kontrolü 
ve müşteri şikayetleriyle 
ilgileniyor. Sahadaki ekibi 
yönlendiriyor;  çağrı 
merkezindeki çalışanlarımızın 
tavırlarını kontrol ediyor. Hakan 
ısıtma grubuyla ilgileniyor 
aynı zamanda kurumsal 
firmalarla ve Baymak ile ilişkileri 
yönetiyor. Ben de ağırlıklı olarak 
sahada soğutma sektörüyle 
ilgileniyorum, müşterilerle 
birebir irtibata geçiyor, biten 
işleri kontrol ediyorum. Bu 
sayede herkes belli bir alana 
odaklanabiliyor ve bu da işlerin 
aksamadan yürümesini sağlıyor.  

n İbrahim Elmas: Bir de 
ciddi iç kontrol mekanizması 
geliştirdik. Örneğin Mehmet iş 
bittikten sonra çağrı merkezi 
aracılığıyla müşteriye geri 
dönüş yapıp hizmet hakkında 
memnuniyetlerini ölçüyor. Hatta 
sonra işler içinden tesadüfi 
seçimler yaparak kendisi bizzat 
gidip kontrol ediyor. Yapılan 
periyodik bakımlar için yerinde 
ziyaretler yapıyor. Ayrıca 
aksaklıkları olursa da kendi 
aramızda yaptığımız toplantılarda 
konuşup iyileştirebiliyoruz. 
Çalışanlar da kontrol edildiklerini 
bildikleri için daha dikkatli 
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Yılda 1 milyon 
liranın üzerinde 
ciro yapan 
Ersa Elektrik 
sadece dört 
yıldır Baymak 
yetkili servisi. 
Dört yıl önce üç 
kişiyle başlayan 
serüvenleri 
bugün 18 kişilik 
bir ekiple devam 
ediyor.

ERSA ELEKTRİK 
RUTİN OLARAK 

BAKIM 
ARAMALARI 
YAPIYOR. BU 

ÇABAYLA ESKİDEN 
YÜZDE 2-3 OLAN 

BAKIM GERİ 
DÖNÜŞLERİNİ 

YÜZDE 25’LERE 
ÇIKARMIŞLAR.

Ersa Elektrik
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hizmet veriyor. Diğer taraftan 
ben ve Hakan o gün yapılan işler 
içinden bir-ikisini seçip kontrole 
gideriz. Baymak’ın yayımladığı 
teknik bültenleri hemen 
teknisyenlere mesajla iletir, 
akşam toplantılarında da detaylı 
bir şekilde konuşuruz. Böylece 
hem biz hem de teknisyenler 
öğrenmiş oluyor.

n Hakan Gökdemir: Bence 
bu başarımızdaki bir neden 
de “anında hizmet vermeye” 
odaklanmamız… Bu nedir? 
Örneğin bir müşterimizin kombisi 
çalışmıyor. Kış döneminde 
hastası, bebeği olabilir. Cihazı 
çalışmayan bir müşteri bizim 
için “en acil” kategorisindedir. 
Dolayısıyla çok çabuk, bir-iki 
saat içinde hizmet verebilecek 
şekilde hareket ediyoruz. 
Çünkü müşteriyi kendi yerimize 
koyuyoruz ve en acilinden 
başlayarak hızla tüm taleplere 
cevap vermeye çalışıyoruz. 

n İbrahim Elmas: Bir de 
garantili-ücretli iş ayrımı asla 
yapmayız. Çünkü öncelikli 
amacımız zamanında gidip 
müşteriyi memnun etmek... Parayı 
her zaman kazanıyoruz. Ama 
müşteriyi kaybedersek ilerde 
ücretli işimizin de olmayacağını 
biliyoruz. 

n Satış Sonrası Hizmetler’in 
olmazsa olmazlarından biri de, bayi-
servis iletişimin kuvvetli olması. Bu 
konuda siz neler yapıyorsunuz?

n İbrahim Elmas: Bayiler ile 
servisler eskiden birbirine uzaktı 
ama şimdi iç içeyiz. “Baymak 
Ailesi” diyoruz ya, Ankara’da 
bunu gerçekten yakaladık. 
Bu Ender Bey’den başladı ve 
aşağıya kadar indi. Yıldız Hanım 
da bayiler ile servisler arasında 
işbirliğinin tesisi konusunda çok 
çalıştı. Baymak da İşini hakkıyla 
yapmayan bayi ve servislerle 
yollarını ayırdı ve şimdi gerçekten 
bir aile olduk. Zaten bayilerimiz 
artık Ankara’da servisler 
sayesinde çok fazla cihaz satışı 
yaptıklarını söylüyor.

n Hakan Gökdemir: Şu anda 

n Hakan Bey, Baymak’ın servis kanadını çok 
uzun yıllardır tanıyorsunuz. Sizin ilk yetkili 
servis olduğunuz dönemle bugün arasında 
nasıl bir fark var? 

Hakan Gökdemir: 2013’te bu işe girerken 
hiç tereddüt etmedik desem sanıyorum farkı 
anlatmış olurum. Ama bu sorunun en somut 
örneği ve yanıtı bence SOS programı… Eskiden 
müşteriye gittiğimizde ciddi evrak işiyle uğraşırdık. 
Üstelik müşterinin cihazında öncesinde neler 
yapıldığını göremiyorduk. Kaç defa servis gelmiş, 
hangi parçalar değişmiş bilemiyorduk. Şimdi 
tabletle müşterinin evine girdiğimizde anında tüm 
geçmişi görüyoruz. Cihazın ilk çalıştırmasından 
tutun, yapılan tüm işlemler sistemde karşınıza 
çıkıyor. Ayrıca personelimizi de takip edebiliyoruz 
böylece doğru planlama yapabiliyoruz. Bu da 
kaliteyi yükseltiyor. SOS’un bir faydasını da 
hakedişlerimizde görüyoruz. Eskiden ay sonunda 
oturup evraklarla uğraşıyorduk. Şimdi bir tuşla 
görebiliyoruz ve zamanında hakedişimizi alıyoruz. 

Ibrahim Elmas: Değişimin bir yansımasını da 
yedek parça ve iletişim kanallarında görüyoruz. 
Bugün yedek parçada sipariş oluşturduğumuzda 
en geç iki günde geliyor. Zaten hiç sıfırlamıyoruz, 
müşteriyi bekletmemek adına stoklu çalışıyoruz. 
Üstelik Baymak yılda iki-üç kez bizi maddi 
sıkıntılara sokmadan ciddi ıskontolarla yedek 
parça sunuyor. Bu nedenle parça almaktan 
korkmuyoruz. Diğer taraftan satış sonrası 
hizmetlerle her an iletişime geçebiliyoruz. Eskiden 
bölge müdürü dışında kimseye ulaşamazdık. 
Şimdi bir sorun olduğunda satış sonrası hizmetler 
müdürüne kadar herkes sorumuzu çözmeye 
uğraşıyor. Bu tabloda Ender Bey’in rolü çok 
büyük… O geldikten sonra birebir sahaya inip 
bizi dinlediler. Eskiden sorunlarımız çözülüyordu 
ama en küçüğünün çözümü bile iki ay sürüyordu. 
Şimdi sorunlar azaldığı gibi en geç iki günde 
çözülüyor.
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biz her gün bölgemizdeki 
bayilerinden en az birine 
uğrarız. “Problemli, yapılacak iş 
var mı” diye konuşuruz. Zaten 
bayilerle aile gibi olduk. Bu 
nedenle gece 01:00-02:00’da bizi 
arayabiliyorlar. Bazen gece evden 
bizi çıkartıp problemli müşteriye 
götürebiliyorlar. Bundan rahatsız 
olmadığımızı onlara anlattık. 

n Gerçekten bu oluyor mu?
n Hakan Gökdemir: Kendi iş 

araçlarımızla eve gittiğimiz ve 
her zaman bagajlarımızda gerekli 
yedek parçalar bulunduğu için 
ne zaman bizi arasalar hemen 
müdahale edebiliyoruz. Belki 
gecenin bir yarısı evden çıkmak 
zorunda kalıyoruz ama bu şekilde 
hareket etmemiz bize çok şey 
kazandırdı. 

n İbrahim Elmas: Bu sayede 
bayi de “servisim arkamda” 
güvencesiyle ürünü daha kolay 
satabiliyor. “Sen x bir markayı 
aldığında servisi benim gibi 
getiremezsin, gece bile olsa 
getirebilirim” diye anlatıyor 
müşterisine... Ayrıca bayilerle 
satış öncesinde süpervizörlük de 
yapıyoruz. Özellikle kurumsal 
işlerde bizden keşif alıyorlar. 
Gidiyoruz, hangi kapasitenin, 
ürünün daha verimli olacağını 
anlatıyoruz. Bu da müşteri 
gözünde “daha cihazı almadan 
bayisi ve servisi geliyor, gerekli 
incelemeleri yapıyor, teknik 
sorularıma cevap veriyor” diye 
algıyı değiştiriyor, güven veriyor.  

n Hakan Gökdemir: Bina 
toplantılarına dahi gidiyoruz. 
Örneğin kazan değişecekse 
bayiyle gidiyor, istekleri 
öğreniyoruz. Hangi ürünün 
ihtiyaca cevap verebileceğini bir 
sunumla anlatıyoruz. Bu yöntem 
özellikle mühendis çalıştıran 
kurumlarda çok faydalı oluyor 
çünkü teknik detaylarla ilgili 
bir soruya bayiden daha hakim 

olduğumuz için daha net ve 
açıklayıcı cevaplar verebiliyoruz. 
Bu sayede Ovacık’ta 170 adetlik 
Lectus projesi yaptık. Final 
Dershaneleri ile çalıştık bu 
şekilde. Bu tarz gittiğimiz işlerin 
yüzde 70’ini almışızdır. 

n İbrahim Elmas: Şunu eklemek 
isterim, bayilerimize bazı 
konularda eğitimde veriyoruz 
ve mevcut sorunları birlikte 
çözmeye çalışıyoruz. Hatta bir 
dönem onlarla birlikte ücretsiz 
klima keşfine gittik. Bugün 
soğutmada üç ayrı ekibimiz 
var ama bunları yapmasaydık 
muhtemelen tek ekiple kalırdık. 

n Peki Ankara genelinde servis 
yapılanması ne durumda. Diğer 
servislerle nasıl bir rekabet var 
aranızda? 

n Hakan Gökdemir: Aslında tüm 
Ankara geneline bakabiliyoruz 
ama Keçiören ve Yenimahalle 
ağırlıklı çalışıyoruz. Çünkü 
örneğin Çankaya’da iş almak 
bizim için zaman kaybı yaratıyor. 
Ekibimiz oraya gidinceye kadar 
yolda geçirdiği zamanda en az iki-
üç işe bakabilir. Bir de o bölgeye 
bakan bir servis varken gitmemiz 
uygun olmaz. Dolayısıyla diğer 
bölgelerdeki servislerle dirsek 
teması halinde aramızda iş 
paylaşımı yapıyoruz. şekilde hem 
maliyeti azaltabiliyor hem de iş 
sayısını artırabiliyoruz.

n İbrahim Elmas: Yıldız Hanım 
servislere öncülük yaptı. Biraraya 
geldik, samimi güzel bir işbirliği 
ortamı oluştu. Servisler arasında 
bir çekişme yok, bunu aştık. 
Dükkanlarımızı bile gerekli 
olduğunda kullanıyoruz. Bu da 
hepimizin hoşuna gidiyor. Bunun 
işe yansımaları da oldu. Servisler 
olarak aramızda konuşabildiğimiz 
için cihazlarla ilgili yaşadığımız 
sorunları paylaşabiliyor, aynı 
problemleri gördüysek merkezi 
bilgilendirebiliyoruz.

Ersa Elektrik 
ekibi sabah ve 
akşam yaptığı 
toplantılarla 
gün içindeki 
planlamayı ve 
gelişmeleri 
konuşup 
iyileştiriyor.

ERSA ELEKTRİK, 
PV İŞİNE DE 

AĞIRLIK VERMEYE 
ÇALIŞIYOR. 

BUGÜNE KADAR 
ANKARA’DA 15 

KW’LİK BİR SİSTEM 
KURMUŞLAR. YENİ 

YÖNETMELİKLE 
BİRLİKTE PV İŞİNİN 
AYNI YOĞUŞMALI 

KOMBİDEKİ 
GİBİ HIZLA 

BÜYÜYECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORLAR. 



54

Ey
lü

l -
 E

ki
m

 2
01

7
TE

K
N

O
LO

Jİ Araç Aparatları

OTOMOBİL BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDE. DÖRT TEKERLEKLİ 
TUTKUMUZU HIZLA BİR AKILLI TELEFONA DÖNÜŞTÜREN 

TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN MAHRUM KALMAK İSTEMEYENLER 
İÇİN ZENGİN BİR APARAT DÜNYASI OLUŞMUŞ DURUMDA.

DEĞİŞEN DÜNYAMIZ

Televizyonlardaki 
yurtdışı kaza 
haberlerinin çoğunun 
kaynağı Rusya ya da 
Çin’dir. Bunun nedeni 
bu ülkelerde kullanımı 
zorunlu olan ve 
dashcam denilen 
küçük bir kamera... 
Çekilen görüntüleri 
hafızaya aktaran 
bu kamera sizi 
elbette kazalardan 
korumuyor ya da bir 
uyarı sistemi yok ama 
kaza sonrası kimin 
haklı olduğunun 
anlaşılmasında gayet 
işe yarıyor. Fiyatı: 
105 $ (ortalama)

Araçta telefonun 
konulduğu aparatlar 
giderek yaygınlaşıyor. 
Özellikle navigasyon 
sırasında işi 
kolaylaştırıyor ama 
çoğu zaman telefona 
dokunmak ya da giriş 
yapmak zorunda 
kalıyorsunuz. Bu 
akıllı telefon ağzı, 
bu derdi bir nebze 
kolaylaştırıyor. 
Tasarımı sayesinde 
telefonun göz 
hizasında ve 
kolay kumanda 
edilebilmesine 
imkan tanıyor. 
Fiyatı: 20 dolar.
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skişehirli Hisarlar 
Grup’un patronu 
Fazlı Türker, kendi 
hikayesini anlattığı 
bir söyleşisinde 
1950’lerde 
babasıyla tamircilik 
yaptıkları kent 

dışındaki atölyelerinin 
önündeki yola kulağını dayayıp 
araç gelmesini bekledikleri 
günleri anlatıyordu. “O kadar 
az otomobil vardı ki” “biri 
geçtiğinde görmek için dışarı 
fırlardık.” Eskilerin “makine” 
dediği otomobiller bugün 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası. 
Ama çok ilginçtir dünyamıza 
girdikleri günden bu yana ilk 
dönemleri saymazsak formunda 
neredeyse hiçbir şey değişmedi. 
Hep direksiyonu, koltukları 
vardı, dört tekerlekliydi, benzinle 
çalışıyordu vs... Konforun 

artmasına rağmen bunlar hiç 
değişmedi. Ta ki şimdiye kadar… 
Otomobil dünyası, hibrit ile 
başlayan sonrasında elektrikli 
ve nihayetinde sürücüsüz araçla 
sürecek büyük bir değişimin 
arifesinde. Ama daha da ötesinde 
otomobillerimiz birer akıllı 
telefon haline geliyor.

Yeni Dünya’nın bugünlerdeki 
dehası Elon Musk’ın (otomobil 
markası Tesla’nın kurucusu) 
makineler arası iletişim, yapay 
zeka gibi dilinden düşürmediği 
kavramlar otomobilin kimliğini 
yakın bir gelecekte değiştirecek. 
Şimdiden buna yönelik bir 
gereçler dünyası oluşmuş 
durumda. Yeni otomobil 
modellerinde bu aparatlar pratik 
geliyor. Ama ya aracınız eskiyse… 
Sizin için, bazılarını mutlaka 
gerekli bulacağınız 10 araç içi 
gereç derledik.
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JİAraç Aparatları

AKÜ BİTMİŞ!
Çoğu zaman gerekmez 

ama bittiğinde de eksiliğini 
hissedebileceğiniz şeylerden 
biridir, akü takviye cihazı. 
Dolayısıyla mutlaka 
bulundurmanız gerekenlerden… 
Üstelik artık fiyatları da hızla 
ucuzluyor. 40-80 dolar. 

BLUETOOTH 
LAZIMSA

Yeni araçların çoğu Bluetooth 
bağlantısı özelliğiyle geliyor. 
Ama bu özelliğe sahip bir 
aracınız yoksa, Bluetooth’suz 
kalacaksınız anlamına gelmiyor. 
Bu Bluetooth apartı, aracınızla 
akıllı telefonunuzun bağlantıya 
geçmesini sağlıyor. Ayrıca müziği 
ve çağrıları sesle yönetebilmenizi 
sağlıyor. 40 dolar.

ARACIM NEREDE?
Araç 

takip 
sistemleri 
yıllardır 
kullanılıyor. 
GPS 
bağlantılı bu 
cihazların 
yeni 
modelleri, 
bireysel 

kullanıma kadar indirgendi. Yeni 
GPS tracker’lar cep telefonunuza 
bir uygulama üzerinden bağlantı 
kurarak yerini her zaman 
bilmenize imkan tanıyor. Ayrıca 
aracınızın belirlediğiniz alan 
dışına çıktığında e-posta veya 
mesajla sizi bilgilendiriyor. 
70 dolar.

RADAR KAŞİFİ
Hız iyi bir şey değildir ama yeni kanunla 

getirilen hız sınırları da pek mantıklı değil 
hele ki otobandaysanız. Bu cihaz bir radar 
bulucu. Radar sinyallerini algılayan cihaz, 
o bölgede bulunan bir radarın kapsama 
alanına girdiğiniz anda sizi uyarıyor. 300 
dolar. 

 TEKERLEK BAKICISI
Kullanım 

sırasında 
tekerleklerin 
havasındaki bir 
azalmayı önceden 
bilebilmek 
çoğu zaman 
hayat kurtarıcı 
olabilir. Özellikle 
de yüksek 

hızda giderken. Bu sistem, aracın 
tekerleklerindeki sıcaklık veya basınç 
değişimlerini ölçerek sürücüyü 
bilgilendiriyor. 100 dolar.

OTOMOBİL DOKTORU
Automatic adlı bu küçük aparat, konsola 
bağlanan bir veri toplayıcı. Aracınızın 
motorundan ve diğer aksamlarından, 
sizin kullanım alışkanlıklarınızdan 
(nereye park ettiğiniz, nerelere gittiğiniz 

gibi) verileri topluyor ve analiz ediyor. 
Bu sayede arızayı önceden tahmin 
edebiliyor; hangi yolu kullanırsanız 
benzin tasarrufu sağlayabileceğinizi 
buluyor. 73 dolar. 

KÖR NOKTA 
KALMASIN

Yeni model araçlardaki en 
güzel özelliklerden biri kör 

nokta flaşları. Bu ayna görü-
nümlü flaşlar, kör noktada bir 
şey yakalarsa sizi yanıp sönen 

flaşlarla uyarıyor. Ama eski 
bir aracınız var diye de bu 

özellikten mahrum kalmanıza 
gerek yok. 7 dolar civarında 
bir ücretle edinebilirsiniz. 

ARKAYI GÖRMEK
Yeni araçların konsollarında 
artık arka tarafı da görmek 

mümkün. Ama aracınız eskiy-
se ve ekranı yoksa bu özelliğe 
Pearl RearVision isimli firma-
nın geliştirdiği uygulamayla 
sahip olabilirsiniz. Uygulama 

akıllı telefonunuzu arka  tarafı 
görebileceğiniz bir ekran gibi 
kullanmanıza imkan tanıyor.  

500 dolar



56

Ey
lü

l -
 E

ki
m

 2
01

7
O

TO
M

O
Bİ

L

Güçlü Dokunuş

Skoda Octavia

SKODA, KLASİĞİ OCTAVİA’NIN TASARIMINI TAMAMEN YENİLENDİ. 
BÖYLECE YENİ MODEL, KENDİ SEGMENTİNDE FİYAT AVANTAJIYLA 
DA GÖZDEN KAÇIRILAMAYACAK BİR ALTERNATİF HALİNE GELDİ.

Skoda Octavia kapsamlı 
bir makyaj operasyonun 
ardından yeniden yollarda. 
Gerçekten de kapsamlı 
zira özellikle tasarım, 

detaylarda komple yenilenmiş. Ön 
kısımla başlayalım… Yeni çift parçalı 
far sistemi dikkati ilk çeken ayrıntı. 
Ayrıca selefinde farın altında boylu 
boyunca uzanan gündüz farları 
parçalı forma ayak uydurmuş. 
Ön ızgara tasarımı da tamamen 
elden geçirilmiş -krom çerçeve gibi 
dört bir yanını sarmış. Tamponun 

alt kısmında da değişimler göze 
çarpıyor. Petekli yapıdaki tasarım 
yerini daha sade bir görünüme 
bırakmış. Yuvarlak sis farları 
da yerini dikdörtgen şeklindeki 
aydınlatma grubuna bırakmış. Arka 
bölümde stop tasarımı değişime 
uğramış. Tampondaki flaşörlerin 
yeri değiştirilmiş. 

IÇERI BUYRUN
Kokpite geçtiğimizde makyaj 

ilk etkisini direksiyon tasarımında 
göstermiş. Dört kollu ve hantal 

görünen direksiyon simidi yerini 
üç kollu daha zarif görünen bir 
tasarıma bırakmış. Kumandaların 
ve gösterge panelinin değişmediği 
araçta en dikkat çekici ayrıntı 
orta konsolda yer alan 8 inç 
büyüklüğündeki ekran. Dokunmatik 
özellikli bu ekran tüm fiziksel 
tuşlardan arındırılmış. Eşya gözü 
konusunda Skoda Octavia fazlasıyla 
cömert. Kapı işlerinde 1 litre 
hacminde şişelerin sığabileceği 
alanlara yer verilmiş. Ayrıca bu 
ceplerin içlerinin halı kaplı olması 
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sevindirici... Bunların dışında 
tavanda bir gözlük kabı, kolçak 
içinde bir alan ve yolcu koltuğu 
altında şemsiyelik hoş eklemeler. 
Ön ve arka bölümde sunulan baş ve 
diz mesafesi başarılı. 

7 ileri DSG şanzıman ile kombine 
edilmiş model hızlı vites geçişleriyle 
göz dolduruyor. Modelin fabrika 
tüketim değeri 3,7 litre. Testimiz 
boyunca normalde 4,8 litre, 
performanslı kullanımlarda 6,8 litre 
tüketim değeri elde ettik.

SON SÖZ
Octavia yeni tasarımıyla 

fazlasıyla çekici. Ön bölümde 
geniş havalandırma ve ön ızgara 
modelin tasarımına destek vermiş. 
Arka bölümde ise Lift Back tasarım 
çizgileriyle tasarlanmış bagaj 
kapağı oldukça dikkat çekici. 7 ileri 
otomatik şanzıman performans 
konusunda modele fazlasıyla 
destek oluyor. Dizel ünite ise 
performansının yanı sıra ekonomik 
olmayı da başarıyor. Model 
sundukları değerlendirildiğinde 117 
liralık etiketini fazlasıyla hak ediyor. 
Skoda,  rakipleri arasındaki fiyat 
avantajıyla dikkate alınacak bir araç 
ortaya koymuş. 

Ön konsoldaki dikkat çeken ayrıntı orta 
konsolda yer alan 8 inç büyüklüğündeki 

ekran. Bu ekran Apple CarPlay ve Android 
Auto gibi yazılımları da destekliyor. Ekranın 

dokunma hassasiyeti başarılı. Ekran 
üzerinden otomobilin yakıt tüketimi, durumu 
ve yol bilgisayarı hakkında bilgi alınabiliyor. 

Önceki nesilde çamurluktan gelen çizgi tasarımı, 46,59 cm uzunluğa, 18,14 cm genişliğe, 14,61 cm 
yüksekliğe ve 26,86 cm aks mesafesine sahip yeni Octavia’da tamponla paralel bir hale gelmiş.

Skoda Octavia, 1598 cc hacminde dizel 
motor ile satışa sunuluyor. Bu motor 3200 
ila 4200 devir bandı arasında 110 HP güç, 
1500 ila 3000 devir bandı arasında 250 Nm 
tork değeri sağlıyor. 1.320 Kg ağırlığındaki 

Octavia, bu verilerle 0-100 km/s hızlanmasını 
10,7 saniyede tamamlıyor. Modelin 

maksimum hızı ise 197 km...

O
TO

M
O

Bİ
LSkoda Octavia
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Yaz mevsimini 
geride bırakıp 
sonbahara 
girerken 
mevsim 
değişikliği 
nedeniyle 

değişen beslenme 
alışkanlıklarımız nedeniyle 
mide rahatsızlıkları da 
kendini göstermeye başlıyor. 
Bu rahatsızlıkların başında 
gastrit ve onun tedavi 
edilmemesi ve/veya ilerlemesi 
sonucu ortaya çıkan ülser 
geliyor. Dikkat edildiğinde ve 
önlemi alındığında başınızı 
ağrıtmayacak bu rahatsızlıklar, 
önemsenmediği ve ciddiye 
alınmadığı takdirdeyse yaşam 
kalitenizi çok düşüreceği gibi 
ciddi sağlık sorunlarını da 
beraberinde getirebilir.

Öncelikle kısaca 
tanımlayacak olursak; gastrit, 
mide mukozasının bir çeşit 
inflamasyonu yani ‘yangı’dır. 
Yaş sınırlamasına bakmaksızın 
herkes de çoğunlukla 
erişkinlerde görülen gastrit son 
yıllarda pek çok kişinin ortak 
hastalığı konumuna geldi. 

Ülsere göre daha yüzeysel 
hasarı olan gastrit, önlem 
alınmamış ve ilerlemişse 
zamanla kanser veya ülser 
hastalığının oluşmasına yol 
açabilir.

Kronik gastritin ve 
ülserin en sık görülen 
sebebi ise Helicobacter Plori 
enfeksiyonudur. Bunun 
yanısıra aspirin ve ağrı kesici 
ilaçlar da mide mukozasındaki 
koruyucu mekanizmaların 
zayıflamasına yol açmak 
suretiyle mukozanın asit ve 

diğer saldırgan faktörlere 
karşı hassasiyetini artırarak 
gastrit oluşturur. Yine alkol 
ve diğer kimyasal maddeler 
de mide mukozasında hasar 
oluşturabilir. Önceki yıllarda 
ülser oluşumunda önemli bir 
sebep olduğu düşünülen stres 
faktörü ise günümüzde önemini 
yitirmiş olmakla birlikte 
vücudun aşırı strese maruz 
kaldığı durumlarda ciddi mide 
ve/veya onikiparmak bağırsağı 
ülserlerinin oluşabileceği 
ve ülserli hastaların strese 
maruz kalmaları sonrasında 
şikayetlerinin artabildiği 
biliniyor. 

BELIRTILERI NELER?
Hazımsızlık, midede kazınma 

şikayeti ve mide ağrısı gastritin 
en önemli belirtileri. Çoğunlukla 
gastrit şikayetiyle hastaneye 
gelen hastalar da mide bulantısı, 
ağza gelen acı su ve kusma gibi 
belirtiler olduğu müzmin bir 
şekilde ifade ediliyor. Ülserin 
en sık görülen bulgusu ise yine 
benzer olmakla birlikte biraz 
daha şiddetli seyreden karnın 
üst kısmında, iki kaburga yayı 
arasında ve göğüs kemiğinin 
alt ucu ile göbek arasında 
genellikle avuç içi ile ifade 
edilen bir bölgede hissedilen 
künt bir ağrıdır. Ağrı, ezilme, 
kazınma veya yanma şeklinde 
de olabilir, sırta iki kürek 
kemiğinin arasına ve karnın 
yan taraflarına yayılabilir. Gece 
uykudan uyandırabilir. Ağrı 
ile birlikte bazen bulantı ve 
kusma olabilir. Bazı hastalarda 
şikayetler mevsimsel değişimler 
göstererek özellikle bahar 
aylarında şiddetlenebilir.

Tedavide ilk basamak mide asidinin 
azaltılmasıdır. Asit salgısının azaltılması 
yanında ülser tedavisinde ikinci 
yapılması gereken şey, midelerinde 
Helicobacter Plori saptanan hastalarda 
bu bakterinin tedavi edilmesi. Bu 
tedavi genellikle en az iki çeşit 
antibiyotik içeren bir veya iki haftalık 
tedavi rejimleri kullanılarak yapılır. 
Hangi tedavi rejiminin seçileceğine 
doktorunuz karar verecektir.

Tek başına bakterinin tedavi 
edilmesi ülser tedavisi için yetersizdir, 
ülserin iyileşmesi için mide asidinin 
yeterli bir süre baskılanması gerekir. 
Bu süre genellikle 6-8 haftadır. Mide 
ülserlerindeyse genellikle daha uzun 
süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulur. Ülser 
saptanan hastalarda aspirin ve /veya 
antiromatizmal ilaç kullanımına ara 
verilmesi gerekir.

İlaç tedavisi sürerken hastaların 
yaşam tarzlarında, sigaranın 
kullanımının sonlandırılması ve alkol 
tüketiminin azaltılması gibi bazı 
değişiklikler yapılması uygun olur. 
Sigara kullanmaya devam eden 
hastalarda ülser daha sık tekrarlar.

Acılı, baharatlı, asitli ve kafein 
içeren gıda ve içecekler ve alkol 
ülserin aktif olduğu dönemlerde 
şikayetlerin artmasına sebep olabileceği 
için tedavinin erken dönemlerinde 
tüketilmeleri kısıtlanabilir.

Bunun dışında ülserli hastada 
özel bir diyet uygulamak gerekmez. 
Süt içmeyi seven hastaların günde 
bir-iki bardak süt içmelerine müsaade 
edilebilir. Halk arasında bilinenin aksine 
sütün tedavi amacıyla sık aralıklarla 
içilmesi sakıncalıdır.

Öte yandan stresli bir yaşam 
süren hastalarda stresin azalmasına 
yönelik yaklaşımlar tedavide yardımcı 
olabilir. Buna hobilere ağırlık verilmesi, 
psikoterapi ya da yoga gibi uğraşlar 
örnek olabilir.

Bu rahatsızlıklarda cerrahi tedavi 
ise günümüzde ancak tıbbi ve 
endoskopik tedaviye cevap vermeyen 
kanama, tıkanma ve delinme gibi 
komplikasyonlar ortaya çıktığında 
uygulanıyor.

Gastrit ve ülser tedavi edilmediğinde 
ise bazı sorunlarla karşılaşılabilir. 
Helicobacter Plori’nin sebep olduğu 
kronik gastrit zemininde sık olmasa 
da mide ve oniki parmak bağırsağı 
ülseri, lenfoma ve mide kanseri gibi 
ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bunun 
yanında aspirin ve antiromatizmal 
ilaçların ve ağrı kesicilerin sebep olduğu 
gastrit bazen ciddi kanamalarla birlikte 
olabilir.

Sağlığınızı aksatmadığınız, sağlık 
dolu günler dileğiyle...

NASIL TEDAVI 
EDILIR?SA

Ğ
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K Uzm. Dr.
GÖKMEN KUM

Mevsim 
Geçişlerinde 

Midenize

Kardiyoloji Uzmanı 
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
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YAŞAM KALİTESİNİ BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ

50 yıldır 80 ülkede her gün 75 milyon kişiye
ortak yaşam ve çalışma alanlarında sunduğumuz

entegre hizmetlerimiz ile yaşam kalitesini yükseltiyor ve
yarattığınız başarıya ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş.
Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:18 Kat:1 Ümraniye 34768 İstanbul

Tel: +90 216 340 45 00  •  Fax: +90 216 340 44 80  •  sodexo.fms.tr@sodexo.com  •  www.sodexo.com.tr

Yemek Hizmeti
Teknik Bakım

Temizlik Hizmeti
Bahçe Bakımı ve Peyzaj

Kafeterya Hizmeti

İlaçlama Hizmeti
Toplantı Odaları Yönetimi

Enerji Yönetimi
Resepsiyon ve Santral Hizmeti

Varlık Yönetimi

Alan Yönetimi ve Taşınma
Concierge Hizmeti

Posta ve Doküman Yönetimi
Otomat Hizmeti

Personel Yönetimi ve Bordrolama

H İ Z M E T L E R İ M İ Z
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