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Ödemiş - Ateş Mühendislik
Renk Yapı

GAYRİMENKUL
Babacan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Babacan

HABER

İki Yeni Uygulama:
Self Servis ve Baymak
Akademi...

HANDE DOĞANDEMİR

PAYLAŞARAK BÜYÜMEK

İş Ortağım

Kasım - Aralık 2017

Yurtdışında 4.5G
dolaşım lideri
Vodafone İş Ortağım

2

Vodafone İş Ortağım’la işletmeler
kurumsal hatlarını 129 ülkede
4.5G teknolojisinde kullanabiliyor.
Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?
Vodafone Grup & Bağımsız Araştırma Şirketi Ovum Ocak 2017 araştırmasına göre Vodafone Türkiye, 100 ülkedeki 4.5G “4G ve üzeri teknolojiler” uluslararası dolaşım hizmeti
ile Türkiye’nin en fazla ülkede dolaşım hizmeti sağlayan lider operatörüdür. Kasım 2017 itibariyle Vodafone Türkiye uluslararası 4.5G dolaşım hizmetini 129 ülkeye çıkarmıştır.

ENDER ÇOLAK
Baymak CEO
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017’nin son dönemecine
girilirken, 20’nci sayımızla
karşınızdayız. Baymaklife’ın
bir önceki sayısından bu
yana geçen iki aylık süreçte,
müşterilerimize en iyiyi ve
mükemmeli sunmak için
tüm kadromuzla çalışmalarımıza devam
ettik. Geldiğimiz noktada, sene başında
koyduğumuz hedefleri her alanda
sektör ortalamasının oldukça üzerinde
rakamlarla aşan ve pazardaki lider
konumunu güçlendiren bir Baymak ile
2017’yi uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ancak
biliyoruz ki bu yetmez. Baymak’ı tanıyanlar,
bu şirketin vizyonunun var olan ile
yetinmeyip, çıtayı hep daha iyiye, hep daha
ileriye taşımak olduğunu bilir. Bu amaç
doğrultusunda da çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz.
Son olarak, Türkiye genelinde 30’dan
fazla mağazaya ulaşan Orange Store’ların
en yenisi ve en büyüğünü Adana’da açtık.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
sayın Hüseyin Sözlü, Çukurova Belediye
Başkanı sayın Soner Çetin ve Seyhan
Belediye Başkanı sayın Zerdan Karalar’ın
da teşrif ettikleri açılışa, Adana’nın üst
düzey iş insanları ve bürokrasi de yoğun
ilgi gösterdi. Yine bir diğer Orange Store
mağazamızı da Mersin’de hizmete sunduk.
Baymak’ın başarısının altında yatan
en önemli etkenlerden biri de sahanın
sesini iyi dinlemesidir. Bu doğrultuda
sahanın ve tesisatçının yaşadığı sorunları
dinleyip “daha iyi nasıl yapabiliriz?”
felsefesini benimsediğimiz tesisatçı bayi
toplantılarının altıncısını Samsun’da
gerçekleştirdik.
Dergimizin bu sayısında detaylarını
okuyacağınız güzel bir haberimiz daha var.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimize
önemli bir halka daha ekliyoruz.
Sürdürülebilir bir gelecek için bugünün

çocuklarının geleceğe, doğru bir şekilde
hazırlanması amacıyla, Santralistanbul
Enerji Müzesi’nde 2007 yılından bu yana,
enerji konusunda farkındalık ve bilinç
oluşturulmasına destek sağlamak için
düzenlenen “Enerji Eğitimi Programı”na
sponsor olduk. Artık, Enerji Müzesi’ndeki
eğitim programı Baymak’ın katkılarıyla
tüm devlet okullarında okuyan öğrencilere
ücretsiz olarak sunulacak.
Baymaklife’ın bu sayısında yine dopdolu
bir içerik sizleri bekliyor. Müşterilerimizin
deneyimini iyileştirecek ve hayatlarını
kolaylaştıracak yepyeni uygulamamız
Self Servis’in detaylarını sayfalarımızda
okuyabilirsiniz.
Bu sayımızda, henüz bir buçuk yıl
önce İzmir Ödemiş’te Orange Store
açan ve kısa sürede ilçe halkının kalbini
kazanmayı başaran Ateş Mühendislik ve
35 yılı aşkın süredir Trakya Bölgesi’nin
önemli işletmelerinden Renk Nalburiye
röportajlarını keyifle okuyacağınızı umut
ediyorum.
Gayrimenkul sektörü röportajımızın
misafiri ise toplam 3 milyar dolarlık bir
operasyonu yöneten Babacan Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Babacan. Babacan, hiç yenileme olmasa
dahi Türkiye’de her yıl 500-600 bin
yeni konut ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Aklımıza kendini ilk “Güneşi Beklerken”
dizisiyle yazan, “Bana Masal Anlatma”
da canlandırdığı Ayperi karakteri ile de
hafızalara kazınan Hande Doğandemir
röportajını ve Roma’da oynayan Cengiz
Ünder ve Bundesliga’ya transfer olan
Çağlar Söyüncü başta olmak üzere Milli
Takımlara yetiştirdiği futbolcular ile
adeta bir futbolcu üretim tesisi haline
gelen Altınorduspor’un hikayesini keyifle
okuyacağınızı düşünüyorum.
Sözlerimi bitirirken hepinize sağlık ve
mutluluk dolu günler diliyorum…
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Hep Daha İyiye, Hep Daha İleriye
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www.baymak.com.tr

İmtiyaz Sahibi, Baymak Makine Sanayi
ve Ticaret A.Ş. adına
A. ENDER ÇOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alp Korkmaz
Yayına Hazırlayanlar
Çetin Bitirgiç
Volkan Binzet
Şahin Özkan
Reklam Sorumlusu
Alp Korkmaz
alp.korkmaz@baymak.com.tr
Fotoğraflar
Coşkun Çeler
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Haylazkedi
Mahmutbey Caddesi 4. Sokak
No: 12 D: 9 Bahçelievler / İstanbul
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Basıldığı yer
Sanat Çevresi Yayıncılık Matbaa
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Futbolun ‘Altın’ Ordusu

Birinci ligde mücadele eden
İzmir’in Altınordu kulübü,
tamamı altyapıdan yetişen
Rakamların Dili
20,8 yaş ortalamasına
Sadece son üç buçuk senede
sahip oyuncularıyla Türk
Baymak tam 565 bin yuvayı ısıttı ve
futbolunun geleceği
ısıtmaya devam ediyor.
için hala ‘umut var’
Türkiye’nin En Büyüğü
dedirtiyor.
Baymak’ın Orange Store’larından en
büyüğü Adana’da açıldı. Mersin’de
de kentin ikinci Orange Store’u
hizmete girdi.

11. Sahanın Sesini Dinliyoruz

Baymak’ın, sahanın ve tesisatçının
yaşadığı sorunları dinleyip “daha
iyi nasıl yapabiliriz?” felsefesini
benimsediği tesisatçı bayi
toplantılarının altıncısı Samsun’da
gerçekleşti.

12. Geleceğimize İnanıyoruz

Baymak, ürün ve üretim politikasının
özünde yerleşen temiz enerji ve
enerji tasarrufu anlayışını gelecek
nesillere de aktarmak ve çocukların
bilinçlenmesine katkıda bulunmak
amacıyla büyük bir sosyal sorumluluk
projesine başlıyor.

13. Eğitim Kampı
Baymak’ın Satış ve Pazarlama Ekibi üç
gün boyunca Sapanca’ya kapandı ve
Management Center Türkiye’nin önemli
eğitimcilerinden eğitim aldı.

14. Havasını Solumanız Lazım
Baymak’ın bayilerini, eşsiz bir İstanbul
turuna çıkardığı ve fabrikasında
ağırladığı “Eğitim ve Tanıtım Gezisi”ne
Doğu Anadolu’dan 40 bayi katıldı.

15. Ödüllendirmeye Devam
Baymak, yıllardır düzenli olarak
sürdürdüğü geleneksel bayi
seyahatlerinin bir yenisini Ukrayna’nın
Kharkiv kentine gerçekleştirdi.

Önce Kalp
36. Kazanıyoruz
Ateş Mühendislik,
bir buçuk yıl önce İzmir
Ödemiş’te Orange Store
açtı. Bu cümlenin gerisinde
büyük bir özveri, inanç, emek ve
çaba var.

40. Şaşıracaksınız!

İzmir’in en büyük ilçelerinden
Ödemiş, tarihi, doğası ve mutfağıyla
şaşkınlık uyandıracak kadar büyük
bir zenginlik vaat ediyor.

42. Barınma İhtiyacı Bitmez

Toplam 3 milyar dolarlık bir
operasyonu yöneten Babacan
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Babacan, hiç yenileme
olmasa dahi Türkiye’de her
yıl 500-600 bin yeni konut
ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor.

16. Doğu’dan Batı’ya Isıtıyoruz
Baymak kurumsal projelerde
bayrağı her geçen gün biraz daha
yukarıya taşıyor.

18. Hem idee Hem 7 Yıl Garanti
Baymak idee’sine olan güveninin bir nevi
gövde gösterisi olarak üç yıl olan mevcut
garanti süresini tam yedi yıla çıkardı.

20. İşimiz: Kusursuz Memnuniyet
Baymak, müşterilerinin deneyimini
iyileştirecek ve hayatlarını kolaylaştıracak
yepyeni bir uygulamayı devreye aldı:
Self Servis… Bir diğeriyse yolda: Baymak
Akademi...

28. Kendi Elektriğinizi Üretin!
Güneşte yeni bir dönem başlıyor. Güzel
haber ise Baymak bu yeni döneme
herşeyiyle hazır!

50. Tam Yol İleri

Doğalgazın yeni geldiği Keşan’da
faaliyet gösteren Renk Nalburiye,
Baymak Ailesi’nin Trakya Bölgesi’ne
açılan en büyük kapısı haline geldi.

54. Altı Üstü iPhone

Apple, iPhone’ların ortaya çıkışının
10’uncu yılında bir nevi yaş günü
kutlaması yaptı ve üç yeni modelini
tanıttı. Fiyatlarını ise hiç sormayın!

58. Sağlık Köşesi
Alzheimer’a dikkat!

Hande Doğandemir, aklımıza
kendini ilk “Güneşi Beklerken”
dizisiyle yazdı. “Bana Masal
Anlatma” da canlandırdığı
Ayperi karakteri, hiç
çıkarmadığı beyaz
elbisesi, siyah saçlarıyla
en güzel Türk
kızlarından biri
olduğu yönündeki
fikirleri perçinledi.

Kış Gelmeden
Kış kapıda ama kısa kültür turları için ideal
zaman. Türkiye’de görmediğiniz kentlerde bir
gün geçirmek için 10 istisnai öneri…

56.

Havalı, Şık ve Güvenli
Volvo Ailesi’nin yenilenen XC60
modeli, “bugüne kadar üretilmiş en
güvenli otomobil” hedefiyle ekstra
güvenlik önlemleriyle geliyor.
Şıklığı da cabası…
Kasım - Aralık 2017

46.

İÇİNDEKİLER

32. Paylaşarak Kazanmak
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İnfografik

BAYMAK EVRENİ

G
‘

eniş ürün yelpazesi”,
herkesin istinasız
onaylayacağı gibi
Baymak’ı çok iyi
tanımlayan bir
tümce. Bu, iki sene
sonra kuruluşunun
yarım asrını
kutlayacak şirket için hep geçerliydi
ancak BDR Thermea sonrası bu
çeşitlilik yüksek teknolojili, yüksek
kalite standartlarında ve inovatif
cihazlarla bir kat daha zenginleşti.
Beraberinde fabrikaya yapılan
yatırım, organizasyon ve insan
kaynağına yönelik adımlarla birlikte
bu yüksek güvenlikli cihazlarla
donanmış geniş ürün yelpazesi

Türk insanından büyük kabul
gördü. Sadece son üç buçuk senede
Baymak tam 565 bin yuvayı ısıttı ve
ısıtmaya devam ediyor; bazılarının
sıcak sularını sağlıyor, bazılarını yaz
sıcağında serinletiyor.
Bunu da yüksek tasarrufla ve
en güvenli şekilde yapıyor. Üstelik
tüm bunları sadece Türkiye’de değil
dünyanın farklı coğrafyalarında da
yapıyor. Sadece 2016’da dünya
genelinde yaklaşık 50 bin
konuta Baymak’ın İstanbul,
Tepeören’deki fabrikasında
üretilen cihazlar girdi.
Şimdi Baymak’ın bu büyük
evrenini rakamların
diline bırakalım…

Yuvaları Isıtıyoruz
Son üç
buçuk
senede
Baymak tam

565

bin yuvayı ısıttı
ve ısıtmaya
devam ediyor.

Dünya Bizim
Sadece 2016’da dünya genelinde yaklaşık
50 bin konuta Baymak’ın İstanbul,
Tepeören’deki fabrikasında üretilen
cihazlar girdi.

Biraz da Futbol

Kasım - Aralık 2017

Baymak’ın son üç buçuk yıl içinde sattığı duvar tipi
yoğuşmalı kazanlarını yani Lectus’ları yan yana dizmeye
kalksaydık, tam 13 futbol sahasına ihtiyaç olurdu.
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ÖNEMLİ NOT: Bu rakamlar 2014, 2015, 2016 ve 2017’nin ilk altı ayının toplamını ifade ETMEKTEDİR.

39’uncu Büyük Kent
Eğer Baymak Çağrı Merkezi’nin toplam aktif
müşteri sayısından bir kent kursaydık bu
Türkiye’nin 39’uncu büyük kenti olurdu.

RAKAMLARIN DİLİ

İnfografik

2 bin 293 gün

Baymak’ın son üç buçuk yılda sattığı boylerlerin bu
zaman zarfındaki her gün tam kapasiteyle dolu olduğunu
varsaydığımızda, taşıdığımız su miktarıyla 2 bin günden
fazla bir süre için İstanbul’un su ihtiyacı karşılayabilirdik.

Dünyanın En Büyük Gemisi
Dünyanın en büyük yük gemisi kuzey
Avrupa ve Çin arasında 18 bin ton
konteynır taşıma kapasitesine sahip
“Maersk Mc-Kinney Moller”. Boyu
400 metre ve 59 metre genişliğindeki
gemi tek seferde 35 bin otomobil
taşıyabiliyor. Eğer Baymak’ın son üç
buçuk yılda sattığı tüm ürünleri kilo
bazında toplasaydık, Mc-Kinney Moller’i
hemen hemen doldurabilirdik.

Atmosferi
Aşmak İçin
Yeryüzünden hareket
eden bir cismin güneşin
zararlı ışınlarından
canlıları koruyan ozon
tabakasına uluşması için
25 km gitmesi gerekirdi.
Baymak’ın son üç buçuk
yıl içinde sattığı tüm
segmentlerdeki cihazları
üst üste dizseydik, bu
mesafeyi yakalardık.

Tasarrufa Devam

Baymak’ın son üç buçuk yılda sattığı
sadece yoğuşmalı kombilerle Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nü doldurabilirdik.

Güneş Sevdamız

Osman Gazi’nin Anısına
Geçen yıl
hizmete açılan
Osmangazi
Köprüsü

2. 682

metre uzunluğunda. Eğer Baymak’ın son
üç buçuk yılda sattığı kombileri yan yana
dizseydik iki tane Osman Gazi Köprüsü’ne
ihtiyaç olurdu. Aynı şeyi panel radyatörler
için yapsaydık bu rakam bir buçuk olacaktı.

Kasım - Aralık 2017

Eğer Baymak’ın son üç buçuk senede
satışını yaptığı güneş panellerini dizmeye
kalksaydık 25 bin metrekarelik bir alana
ihtiyacımız olurdu.
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BİZDEN HABERLER

Açılış

ADANA / AHS ISITMA SOĞUTMA

Türkiye’nin En Büyüğü
BAYMAK’IN ORANGE STORE’LARINDAN EN BÜYÜĞÜ ADANA’DA
AÇILDI. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN
SÖZLÜ’NÜN DE KATILDIĞI AÇILIŞA ADANA’NIN ÜST DÜZEY İŞ
İNSANLARI VE BÜROKRASİ DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. BAYMAK,
MERSİN’DE DE KENTİN İKİNCİ ORANGE STORE’UNU AÇTI.

Kasım - Aralık 2017
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am iki sene önce
ve ekim ayında
Baymak, Adana’da
kentin ilk Orange
Store’larını açmıştı.
O günlerde Baymak,
BDR Thermea
Group ile satın alma sürecini
tamamlamış ve tam yol ileriye
gitmeye başlamıştı. Satışlar
açısından geçen harika bir yıla
rağmen Baymak’ın yenilikleri
peşi sıra geliyordu. Orange Store
konsepti de bu inovasyonların
son örneğiydi. Adana’daki
mağazalarda türlerinin ikinci
ve üçüncü örnekleriydi. Yani
henüz çok yeniydi. O günkü
iki açılışta da söz alan Baymak
CEO’su Ender Çolak da BDR
Thermea’nın, Baymak’ı 2013
yılında satın almasının pozitif

etkilerini gördüklerini söylüyor
ve ekliyordu: “…Orange Store’lar
aslında bizim yeni anlayışımızı en
güzel şekilde anlatan ve hayata
geçiren tasarımlar. Tüketicimize
en iyi fiyat performans
oranına sahip ürünleri, en yeni
teknolojiyi, memnuniyeti baz
alan satış ve satış sonrası hizmeti
tıpkı diğer mağazalarımızda
olduğu gibi işte bu yepyeni
mağazalarımız da sunacağız.
Türkiye’nin her yerinden
çok yoğun talepler alıyor ve
mağazalarımızı birer birer hayata
geçiriyoruz’’ diye konuşmuştu.
O günden sonra Baymak Ailesi,
ülke genelinde ve bölgemizde
yaşanan olumsuzluklara rağmen
Türkiye ekonomisine olan
inançlarını kaybetmeden, daha
çok çalışarak yatırımlarına

BİZDEN HABERLER

Açılış

‘BÜTÜN ADANA AÇILIŞA GELDİ’
devam etti ve bin 500’ü aşan
satış noktalarına yenileri eklendi.
Sadece yüksek enerji verimli ve
yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan
ürünlerin sunulduğu Orange
Store Ailesi de adım adım tüm
Türkiye’yi sardı ve aileye 30’u
aşkın yeni üye katıldı.
Ve o günden yaklaşık iki yıl
sonra Baymak tüm yönetimiyle
modern mağaza tasarımı, ürün
teşhiri, eğitimli montaj ve
uygulama ekipleri, tüketicilere
gerekli teknik bilgiyi sağlayan
makine mühendisleri ve sadece
yüksek enerji verimli ve
yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan
ürün gamıyla hizmet veren
Orange Store’larının en yenisini
ve en büyüğünü geçen eylül
ayında açmak üzere Adana’daydı.
Toplam 328 metrekare alana sahip
AHS Isıtma Soğutma’na ait Orange
Store’un açılışına yerel yöneticiler
ve şehrin önde gelenleri akın etti.

Kalkan Ticaret’in kurucusu
Serkan Kalkan, Adana’nın en
gözde caddesi olan Turgut
Özal Bulvarı’nda açtıkları
325 metrekarelik Orange
Store’un açılışına inanılmaz
ilgi olduğunu hatırlatıyor.
Adana Büyükşehir başta
olmak üzere kentin diğer
iki büyük belediyesinin
başkanlarının yanısıra sanayi
ve ticaret odaları başkanları,
emniyet müdürü, polis okulu
müdürü ve AksaGaz’ın
yöneticilerinin katıldığı açılış

için “gerçekten çok
güzeldi” diyen Kalkan,
bu mağazayla
kentin üst segment
müşterilerine
hitap edeceklerini
söylüyor.
“Orange Store
ile müşterilere
yüksek kaliteli
ve birebir
mühendislik
hizmeti
sunacağız”
diyor.

Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova
Belediye Başkanı Soner Çetin
ve Seyhan Belediye Başkanı
Zerdan Karalar, Baymak CEO’su
Ender Çolak ve Kalkan Ticaret’in
sahibi Serkan Kalkan’ın yer aldığı
kurdele kesimine yaklaşık 200
davetli katıldı. Kent protokolünün
yoğun katılım gösterdiği açılış
töreninde konuşan A.H.S Isıtma
Soğutma Müdürü Hüseyin Kalkan,
babası Serkan Kalkan ile birlikte

Kasım - Aralık 2017

BELEDİYE BAŞKANLARI
AÇILIŞTAYDI
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BİZDEN HABERLER

Açılış

MERSİN / ACY MÜHENDİSLİK

Kasım - Aralık 2017

Mersin’deki ACY Mühendislik Orange Store konseptinin
açılışını Baymak CEO’su Ender Çolak yaptı. Mersin’in ikinci
Orange Store’una katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

10

Adana’ya üçüncü
Baymak bayisini
kazandırdıklarını
belirterek hedeflerinin
bu sayıyı artırmak
olduğunu ifade etti.
Açılışta konuşan Adana
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü
ise konut üreticilerine
çağrıda bulunarak “Çok
arzu ettiğim birşey var
ki; konut üreticileri
binaları merkezi
ısıtma bütünlüğü
içinde tasarlayabilir.
Baktığınız
zaman binaların
balkonlarında,
duvarlarında hep
klimalar çakılıyor.
Bina tasarlanırken
elektrik ve su altyapısı
döşenirken ısıtma ve
soğutma sistemleri
standart olarak
hazırlanmalı. Bir
konutu 250 bin liraya
satmakla 270 bin liraya
satmak arasında fark
olmaz. Isıtma sistemleri
kurulmadan satılınca
daire sahipleri bu
sistemler için duvarları
kırıyor, döşemeleri
değiştiriyor, daha fazla
masraflara yol açıyor.
Sektör temsilcileri
bunu bir kez daha
gözden geçirip büyük

hedeflere odaklanmalı”
diye konuştu.

MERSİN’DE
İKİNCİ ORANGE
Baymak CEO’su
Ender Çolak ise
son dört yılda
yeni teknoloji
doğalgaz, ısıtma ve
iklimlendirmede
atılımlar yaptıklarını,
2017’nin ilk sekiz
ayında ağlarına 98
yeni bayi eklediklerini
anlattı. Açılışta
konuşan Seyhan
Belediye Başkanı
Zeydan Karalar da
kentte her bir tesis
açıldığında işletme
sahiplerinden daha
fazla mutlu olduklarını
vurgulayarak, “Çünkü
her bir tesis gelişim,
istihdam ve gelir artışı
demek” diye konuştu.
Baymak’ın geçen
ay ikinci Orange
Store’unu da Mersin’de
açtı. Mersin’in ikinci
Türkiye’nin 30’uncusu
olan ACY Mühendislik
Orange konsepti olarak
faaliyete geçti. Açılışını
Ender Çolak’ın yaptığı
Mersin’in ikinci Orange
Store’una katılımcılar
yoğun ilgi gösterdi.
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Buluşma

Sahanın Sesini Dinliyoruz

Z

irve 20, eğitimler,
buluşmalar,
yerinde ziyaretler,
organizasyonlar…
Baymak’ın ‘görünmez
eli’ son üç senedir
sahadan hiç çekilmedi.
İş ortaklarının sözlerini duydu;
onların iş yapış şekillerini
iyileştirmek için sıkıntılarını
çözdü kısaca hep onları dinledi.
Bu bakış açısı da ödülleri ve
tabii ki finansal başarıyı getirdi.
Baymak bu anlayışını 2017 ile
başlattığı “tesisatçı münhasır bayi
buluşmaları” ile bir adım ileriye
taşımıştı. Baymak Yönetimi’nin de
katıldığı bu buluşmalar şimdiye
kadar Ankara, Adana, Van, İstanbul
Avrupa Yakası’nda ve Erzurum’da
yapılmıştı. Baymak’ın, sahanın ve
tesisatçının yaşadığı sorunları
dinleyip “daha iyi nasıl yapabiliriz?”
felsefesini benimsediği tesisatçı
bayi toplantılarının sonuncusu ve
altıncısı 14 Eylül tarihinde Samsun’da
gerçekleşti. Sheraton Grand Samsun
Hotel’de gerçekleşen toplantıya 30’a
yakın tesisatçı katıldı.

RAKİPLERDEN POZİTİF
AYRIŞIYORUZ
Samsun toplantısı da bu bakış
açısıyla organize edildi. Tesisatçıların

çözüm önerilerinin dinlendiği
toplantıda Baymak CEO’su Ender
Çolak gerçekleşen yenilikleri anlattı.
Toplantıda 2017 yılında elde edilen
başarılar konuşulurken kombi,
yeni nesil klima Elegant Plus, duvar
tipi yoğuşmalı kazan Lectus ve
su ısıtıcıları grubundaki büyüme,
güçlendirilen bayi yapılanması,
Orange Store ve nihai tüketicilerin
erişimini kolaylaştıran Self Servis
uygulamasına kadar birçok konu
gündeme geldi. Baymak CEO’su
Çolak, konuşmasında Baymak’taki
yeniliklerden bahsederken
altını önemle çizerek servis ve
müşteri memnuniyeti yapısını sil
baştan yenilediklerini anlattı. Bu
sayede Baymak’ın rakiplerinden
farklılaştığını ve bunun da temelinde
hizmet anlayışı, bayi yapılanması ve
yenilenen servis anlayışıyla insana
dokunmak olduğunu dile getirdi.
Nisan 2018’de yürürlüğe girecek
olan ve düşük enerji tüketimli
cihazların kullanılmasını zorunlu
kılan yeni mevzuata tam anlamıyla
hazır olduklarını belirten Ender
Çolak, bu geçiş sürecinde daha da
büyüyeceklerini ifade etti.
Baymak, Türkiye genelinde
düzenleyeceği yeni toplantılarla
tesisatçı bayileriyle biraraya gelmeye
devam edecek.
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BAYMAK’IN, SAHANIN VE TESİSATÇININ YAŞADIĞI
SORUNLARI DİNLEYİP “DAHA İYİ NASIL YAPABİLİRİZ?”
FELSEFESİNİ BENİMSEDİĞİ TESİSATÇI BAYİ
TOPLANTILARININ ALTINCISI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Geleceğimize İnanıyoruz
BAYMAK, ÜRÜN VE ÜRETİM POLİTİKASININ ÖZÜNDE
YERLEŞEN TEMİZ ENERJİ VE ENERJİ TASARRUFU ANLAYIŞINI
GELECEK NESİLLERE DE AKTARMAK VE ÇOCUKLARIN
BİLİNÇLENMESİNE KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA BÜYÜK
BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE BAŞLIYOR.
Baymak, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk (KSS)
projelerine bir halka daha
ekliyor. Baymak yeni KSS
projesiyle, parçası olduğu
topluma ve çevreye
karşı duyarlılığıyla,
gelecekte söz sahibi
olacak çocukları
destekleyerek geleceğe
umutla bakmalarını
amaçlıyor. Sürdürülebilir
bir gelecek için
bugünün çocuklarının
geleceğe doğru bir
şekilde hazırlanmasını
önemseyen Baymak,
Santralistanbul Enerji
Müzesi’nde 2007
yılından bu yana, enerji
konusunda farkındalık ve
bilinç oluşturulmasına
destek sağlamak
amacıyla düzenlenen
“Enerji Eğitimi
Programı”na sponsor
oldu. Enerji Müzesi’ndeki
eğitim programı bu yıl
Baymak’ın katkılarıyla
tüm devlet okullarında
okuyan öğrencilere
ücretsiz olarak
sunulacak.
Baymak bu sosyal
sorumluluk çalışmasıyla
ürün ve üretim
politikasının özünde
yerleşen temiz enerji
ve enerji tasarrufu
anlayışını gelecek
nesillere de aktarmak
için çocukların
bilinçlenmesine katkıda
bulunacak. Proje
kapsamında Baymak
ve İnformel EğitimÇocuk işbirliğiyle

Santralistanbul kampüsü
Enerji Müzesi’nde
enerji temalı eğitim
verilecek. Çocukları
enerji tasarrufu, enerji
verimliliği, alternatif
enerji kaynakları,
sürdürülebilirlik
ve erişilebilirlik
kavramlarıyla
tanıştırmayı kapsayan
programa, eğitim
dönemi süresince
devlet okullarında
okuyan öğrencilerin
ücretsiz katılabilecek.
Yaş grubu özelliklerine
göre (3-6, 7-12 ve 13-15)
interaktif yöntemler
ve grup çalışmaları ile
tasarlanan programda,
hafta içi ve iki saat olarak
gerçekleştirilecek.
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Eğitim

Eğitim Kampı
BAYMAK’IN SATIŞ VE PAZARLAMA EKİBİ ÜÇ GÜN
BOYUNCA SAPANCA’YA KAPANDI VE MANAGEMENT
CENTER TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ EĞİTİMCİLERİNDEN
EĞİTİM ALDI. BİRAZ DA ŞARKI SÖYLEDİLER.
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aymak Satış ve
Pazarlama ekibi bol
eğitimli, bol bilgili
ve bol eğlenceli
dakikaların yaşandığı
bir çalıştay geçirdi. 1517 Eylül tarihlerinde
Baymak’ın Satış ve Pazarlama
ekibi için organize ettiği eğitim
ve motivasyon toplantısı NG
Sapanca Wellness & Convention
Park Otel’de gerçekleşti. Baymak
çalışanları, üç gün boyunca
Management Center Türkiye’nin
önemli eğitimcilerinden Ateş
Diyaroğlu ve Gözde Berber’den
satış teknikleri eğitimi aldı.
Buna ek olarak iletişim ve takım
çalışması temalı eğitimler
de yapıldı. Boş zamanlarında
otelin sunduğu olanaklardan
faydalanan Baymak çalışanları
termal havuzlardan yararlandılar
ve farklı aktiviteler yaptılar.
İkinci günün akşamı özel olarak
düzenlenen karaoke gecesi ise
yoğun eğitim programı arasında
verilen keyifli bir mola oldu.
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Fabrika Ziyareti

Havasını Solumanız Lazım
BAYMAK’IN BAYİLERİNİ, EŞSİZ BİR İSTANBUL TURUNA
ÇIKARDIĞI VE FABRİKASINDA AĞIRLADIĞI “EĞİTİM VE
TANITIM GEZİSİ”NE DOĞU ANADOLU’DAN 40 BAYİ KATILDI.
stanbul, Tepeören’de 60 bin
metrekare alana yayılan dev
üretim kompleksi, Türkiye’nin
ısıtma-soğutma alanındaki en
büyük fabrikalarından ve aynı
zamanda Baymak’ın kalbini
oluşturuyor. Zira bu fabrika,
yüksek teknolojili ve yüksek kaliteli
Baymak cihazlarının üssü… BDR
Thermea satın alması sonrası alanında
uzman danışmanlık şirketi Porsche
Consulting’in hazırladığı bir çalışmaya
göre baştan aşağı yeniden yaratılan
bu tesise o dönem yaklaşık 20 milyon
liraya yakın yatırım yapıldı. Fiziki
düzenlemelerin yanısıra iş süreçleri
yeniden tanımlandı; modern üretim
teknikleri kullanılmaya başladı;
üretim bantları ve tüm fabrika iş
sağlığı ve güvenliğine göre organize
edildi. Bunun sonucunu da zaten
biliyorsunuz: Sıfır hatalı, yüksek
kaliteli süper cihazlar… İşte bu nedenle
her Baymaklı’nın gün yüzüyle mutlaka
görmesi bir tesis.
Baymak yönetimi de, bayilerinin
ve tesisatçılarının mutlaka bu tesisin
havasını solumasını ve sattıkları,
monte ettikleri ürünlerin bizzat üretim
aşamasına şahit olmasını istiyor. Bu
nedenle ağustos ve eylül aylarında
düzenlenen “Baymak Eğitim ve
Tanıtım Gezisi” kapsamında Baymak,
bayi ve tesisatçılarını hem eğitim
hem de kısa bir soluklanma imkanı
tanımak amacıyla Tepeören’deki bu
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ileri teknoloji fabrikasında ağırladı.
Bu çerçevede son olarak Baymak’ın
Van, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Bayburt, Kars,
Ağrı ve Erzurum’dan toplam 40 bayisi
Tepeören fabrikasında biraraya geldi.

ÖNCE İSTANBUL
TURU SONRA FABRİKA
Bayiler iki gün süren etkinlikler
sürecinde bir yandan İstanbul’u
gezme fırsatı bulurken bir yandan da
Baymak’ın son teknolojiyle üretim
yapan fabrikasını yakından görme
fırsatı buldu. İlk gün İstanbul’un
eşsiz güzelliklerini keşif etmekle
geçti. Bayiler etkinliğin ilk günü,
Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı,
Ayasofya Müzesi ve Boğaz turu
gibi eşsiz bir programla İstanbul’un
mirasına yakından tanıklık etti.
Programın ikinci gününde ise
Baymak’ın üretim, planlama, sevkiyat,
ar-ge gibi tüm departmanlarını ve
işleyişlerini yakından izleme imkanı
buldu. Baymak’ın üretim hatlarını
inceleyen bayiler aynı zamanda kombi
montaj, güneş kolektörü imalat, boyler,
termosifon, çelik kazan imalatı, boyleremaye kaplama tesislerini ve bugüne
kadar yapılan yatırımları yerinde
gördü. Baymak ürünlerinin yarı mamul
hallerini ve test ortamını Baymak ürün
müdürlerinden dinleyen bayiler, yeni
ve var olan ürünleri Baymak standında
inceledi ve detaylı bilgi aldı.
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Etkinlik

Ödüllendirmeye Devam
Baymak, yıllardır
düzenli olarak
sürdürdüğü geleneksel
bayi seyahatlerinin bir
yenisini Ukrayna’nın
Kharkov kentine
gerçekleştirdi. Baymak
Ailesi’nin 100 üyesi
14-17 Eylül ve 21-24
Eylül tarihleri arasında
iki hafta boyunca
tarihi katedralleri,
UFO Müzesi, Çağdaş
Sanatlar Müzesi gibi
görülmeye değer
yerleriyle ünlü
Ukrayna’nın ikinci

büyük kenti olan
Kharkov’da muhteşem
bir tatil geçirdi.
Sovyet rejiminden
izler görülen sokakları,
müzeleri, parkları ve
katedralleri gezen
bayiler, tatil yapma ve
dinlenme fırsatı buldu.
Baymak bayileri için her
yıl geleneksel olarak
düzenlenen seyahat
kampanyalarının bu
yılki ürünü Baymak
Brötje yoğuşmalı kombi
ve panel radyotör
oldu.

Baymak aile
içi motivasyon
etkinliklerine hız
kesmeden devam
ediyor. 8 Eylül
Cuma günü Harbiye
Cemil Topuzlu Açık
Hava Sahnesi’nde
düzenlenen Tarkan
konserine Baymak
Ailesi yoğun ilgi
gösterdi. Çalışanların
eşleriyle birlikte
toplam 600
kişilik katılımıyla
gerçekleşen
konserde adeta
Baymak rüzgarı esti.
Tarkan’ın eşsiz sahne
performansı ve
geçmişten günümüze
en güzel şarkılarını
seslendirdiği
konserde Baymak
çalışanları doyasıya
eğlendi.
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KURUMSAL PROJELER

Haber

DOĞU’DAN BATI’YA ISITIYORUZ
BAYMAK, KURUMSAL PROJELERDE BAYRAĞI HER GEÇEN GÜN BİRAZ
DAHA YUKARIYA TAŞIYOR. KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN YANI SIRA
VAKIFLAR DA GÖZDE PROJELERİNDE BAYMAK’I TERCİH EDİYOR.
KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

KARS’IN SOĞUNA ÇÖZÜM
Baymak, ürünlerinin bu seferki adresi
Türkiye’nin kuzey doğu sınırındaki,
soğuğuyla da ünlü tarihi kenti Kars oldu.
Kars’ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’nın açtığı Merkezi Isıtma Sisteminin
Bireysel Isıtma Sistemine Dönüşümü projesi
hayata geçti. Toplamında 684 adet konut
bulunan bu sosyal projede tüm dairelerde,
Baymak kombiler tercih edildi.

GOLD TOWERS RESIDENCE – AYDIN

LECTUS GÖSTERİSİ
Aydın’da bugüne kadar yapmış oldukları
projelerle adlarından başarı ile söz ettiren
Türen İnşaat, Güleçoğlu İnşaat ve Ali Işık
İnşaat güçlerini birleştirerek Aydın’ın prestijli
projelerinden Gold Towers Residence’ı hayata
geçiriyor. İzmir otoyoluna sınır projede evler 13
bin metrekarelik bir botanik bahçesinin içinde
yer alıyor. Bu gözde projenin de tercihi Baymak
oldu ve merkezi ısıtma sistemlerinde 34 adet 115
kw Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazan kullanıldı.
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ÖZEL BİR İŞ
Zeray İnşaat tarafından inşa edilen Zeray
Kent, 256 ayrıcalıklı daireden oluşuyor. Altyapısı,
üstün nitelikli konutları, kapalı otoparkları,
hamam ve saunaları, çocukların özgür hareket
edebileceği oyun parkları, açık/kapalı yüzme
havuzu ve fitness sahaları ve 7/24 güvenlik
gibi sosyal donatılara sahip olan bu özel
projenin tercihi Baymak ürünleri oldu. Zeray
Kent projesinde 256 adet Baymak ECO kombi
kullanılacak.

Beklemeyi sevmeyenler el kaldırsın
Tür
ürrki
kiye
ye’n
nin ilk
lk çif
iftt ıs
ısıt
ıtıc
ıcılıı term
mosifon
onu
u Ba
Baym
ymak
ak Aqu
qua
a Pr
Pris
isma
mati
tic
c Je
Jet,
t,
suyu
y çok daha hızlı ısıtarak zamandan
n tasarruf sağlar, ban
a yo key
yfi
fini
nizi iki
k ye katla
ki
ar.

** 2kWx2 Adet Çift Isıtıcı Kullan
nabilme Imkanı Sa
aglar
*** Ak
kıllı Programllanab
bilme
* *** Do
**
D nma Koruması

*Çift ısıtıcılı özel donanımı sayesinde Aqua Prismatic Jet, tek ısıtıcılı standart termosifonlara göre suyu daha hızlı ısıtma avantajı sunar.
**İster tek ister çift ısıtıcı kullanabilme imkanı sağlar. ***Evden çıkarken ayarlayın, dödüğünüzde sıcak suyunuz hazır olsun.
****Şebeke suyu 40 C’nin altına düştüğünde cihaz devreye girerek kendini donmaya karşı korur.
*****50, 65, 80 ve 100 litrelik 4 farklı kapasite seçeneğinden ihtiyacınıza uygununu seçebilirsiniz.Çift ısıtıcılı özel donanımı sayesinde
Aqua Prismatic Jet, tek ısıtıcılı standart termosifonlara göre suyu daha hızlı ısıtma avantajı sunar.
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idee

Hem idee Hem 7 Yıl Garanti
BAYMAK İDEE’SİNE OLAN GÜVENİNİN BİR NEVİ GÖVDE
GÖSTERİSİ OLARAK ÜÇ YIL OLAN MEVCUT GARANTİ
SÜRESİNİ TAM YEDİ YILA ÇIKARDI.
aymaklife’ın geçen
sayısına konuk
olan Iğdır bayimiz
Parlar Ticaret’in
sahibi Türesin
Parlar, idee’den
bahsederken
kentte en çok
satılan kombi modeli olduğunu
hatta normal cihazlara göre
beş kat fazla tercih edildiğini
anlatıyordu. Bunun nedenini
ise “buranın insanı kaliteden
anlıyor” cümlesiyle açıklıyordu.
Benzeri cümleleri Baymaklife’ın
geçmiş 19 sayısına konuk
olan birçok Baymak bayisi
kullandı. Oysa 2013’te BDR
Thermea sonrası yenilenen
ürün gamına dahil olan ve
Baymak Ar-Ge biriminin yoğun
çabalarıyla gövde tasarımı
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yenilenip Türkiye koşullarına
uyumluluğu sağlandıktan
sonra Tepeören’deki fabrikada
üretimine başlanan idee için
ilk yorumlar, Türk insanının
bu kadar küçük bir cihazı
alma konusunda çok şüpheci
olacağı yönündeydi. Ama idee
birçoklarını yanılttı ve Baymak’ın
yoğuşmalı kombi ürün yelpazesi
içinde en çok tercih edilen
modellerden biri oldu.
Ve şimdi Baymak, kış sezonun
bu ilk aylarında şimdi idee’sine
olan güveninin bir nevi gövde
gösterisi olarak üç yıl olan
mevcut garanti süresini tam
yedi yıla çıkardı. 31 Aralık
tarihine kadar devam edecek bu
kampanyayla pazara ancak beş
yıl sonra girebilen muadillerine
de sağlam bir cevap veriyor.

HABER

idee

Atık gaz

borusu

Eşanjörde yanma
sonucu oluşan
atık gazları bacaya
ulaştırarak atılmasını
sağlıyor.

NEDEN IDEE?
Bir kere idee, BDR Thermea’nın
30 yıldır yoğuşma teknolojisi
üzerinde çalışan ar-ge gücünün
bir sonucu. Ve endüstri
standartlarında köklü bir
değişimin başlangıcını ifade
ediyor. Bilinen tüm kombilerin
yarısı büyüklüğünde, iki
kat sessiz, sadece sekiz ana
parçadan oluşuyor, tüketiciler
için kullanımı son derece basit,
yüksek verimliliğiyle maliyet
düşürücü ve en önemlisi de akıllı.
Isıyı israf etmiyor, derdini kendi
fark ediyor, arıza durumunda
hatanın neden ve hangi parçadan
kaynaklandığını servise
anlatabiliyor.

Genleşme
tankı
idee’nin en
arkasında yer
alıyor.

Susturucu

KÜÇÜK VE SESSİZ
İdee’nin boyu 55 cm, eni ise
35 cm. Ses düzeyine bakalım…
Doğal ortamda bir kuş sesi 44, bir
insan sesi ise 55-60 desibellik bir
gürültü çıkarıyor, İdee ise sadece
38 desibel. Yani bir kol mesafesi
uzaklıktan bile çalıştığını
anlamanız zor ve istediğiniz
yere monte edebileceğiniz kadar
küçük.
Peki bu nasıl olabiliyor?
Gövde kapağını kaldırdığınızda
otomobil motorunu andıran bir
görüntüyle karşılaşıyorsunuz.
Alışık olduğumuz kombi
konstrüksiyonundan oldukça
farklı olan bu yapı sadece sekiz
ana parçadan oluşuyor ve aynı
zamanda İdee’nin bu kadar küçük
bir gövdede yüksek verimliliğe
ulaşabilmesinin sırrı. Öyle ki
standart bir kombiyle toplamda
kullanılan parçalar aynı ama
İdee’deki gibi yerleştirilemediği
için bir sürü gereksiz boş alanlar
oluşuyor ve büyüklük artıyor,
verimlilik düşüyor.

KULLANIMI BASİT
İdee fikrinin arkasında basitlik
yatıyor. Bunu cihazın kontrol
panelini gördüğünüzde daha
iyi anlıyorsunuz. Çoğu kombide
dijital ekranlar ve karmaşık bir
kumanda paneli var. idee ise
radyatör ve kullanım suyu ayarı
için iki döner ayar düğmesi ile
yönetilebiliyor. Böylece kullanım
kılavuzuna bakmadan dahi
idee’yi çalıştırmak ve ayarlamak

mümkün. Ama istenirse oda
termostatı da olarak kullanılan
gelişmiş dijital bir ünite
bulunuyor. Bu ünite cihaza
bağlanıyor böylece gelişmiş
fonksiyonlar da yönetilebiliyor.
idee’nin kontrol panelinde dört
tuş var. İkisi ayar, bir de açma –
kapama düğmesi… Sonuncusu
ise servis sinyali. Bu LED düğme,
eğer servisi gerektirecek bir
durum olduğunda yanıp sönüyor.
Aynı zamanda bakım ihtiyacı
oluştuğunda yine sinyalle
bilgilendiriyor. Ayrıca opsiyonel
dijital panelinde, arızayı
tanımlıyor, hatanın kodunu ve
hangi parçasında sorun olduğunu
gösteriyor. Bu da, servis
müdahalesinin daha hızlı ve kolay
yapılmasını sağlıyor. Şöyle ki;
standart bir tornavida ve iki özel
anahtarla idee’nin tüm parçalar
sökülüp takılabiliyor. Servis
ekipleri de basit bir kabloyla
idee’nin elektronik kartına
taktıkları özel cihazları üzerinden
hangi parçada hata olduğunu
görebildiği için gereksiz işlemler
yapmıyor. Böylece servis masrafı
azalıyor ve sorun hızlı çözülüyor.

idee TÜM BU
ÖZELLİKLERİNE EK
OLARAK OLDUKÇA
ÇEVRECİ BİR
KOMBİ. 2018’DE
TÜRKİYE’DE DE
KOMBİLERİN VERİMİ
VE YENİ EMİSYON
DEĞERLERİYLE İLGİLİ
YENİ STANDARTLAR
GETİREN ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
DÜZENLEMESİNE
TAMAMEN UYGUN.
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Cihazın sessizliğini
sağlıyor. Sadece 38
desibel ses çıkaran
idee’de bu aparat
özel olarak
geliştirildi.
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İŞİMİZ: KUSURSUZ
MEMNUNİYET
BAYMAK, MÜŞTERİLERİNİN DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRECEK
VE HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK YEPYENİ BİR
UYGULAMAYI DEVREYE ALDI: SELF SERVİS… BİR
DİĞERİYSE YOLDA: BAYMAK AKADEMİ.
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Baymak Satış
Sonrası Hizmetler
Müdürü Betül
Başkır, “Self
Servis’i geliştirirken
“müşterilerimizle
temas ettiğimiz
noktalarda mevcut
işlem sürecini nasıl
kolaylaştırabilir ve
çabuklaştırabiliriz”
sorusuyla yola
çıktık” diyor.
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aymak’ın BDR
Thermea sonrası
yakaladığı
başarının temel
etkenlerden biri
kuşkusuz satış
sonrası hizmetler
alanındaki
büyük değişim. “Müşteri
memnuniyetini” merkeze alan
bir anlayışla Baymak, geçen
dört yıl içinde, satış noktasından
çağrı merkezinde görev yapan
müşteri temsilcisine, yetkili
servisten servis teknisyenine
kadar müşterileriyle temas
ettiği her noktayı baştan aşağı
yeniledi ve iyileştirdi. Yetkili
servislerin dükkanlarının
ve tabela düzenlemesinin
yapılması; servis elemanlarının
kıyafetlerinin standart hale
getirilmesi; SOS uygulaması;
tablet kullanımına geçilmesi…
Özetle Baymak, bir markayla
ilgili algıyı büyük ölçüde
etkileyen “satış sonra hizmetler”
adı altındaki tüm operasyonu
bütünsel bir uyum içinde işler
hale getirdi. Sonuç ortada. Son
üç yılda pazar küçülürken dahi
peşi sıra çift haneli büyüme
rakamları; bağımsız kurumlarca
yapılan araştırmalarda ısıtma
soğutma alanında müşteri
memnuniyetinde üst üste gelen
ödüller ve marka imajının kalite
ve iyi hizmetle özdeşleşmesi…
Baymak, şimdi de
müşterilerinin deneyimini
iyileştirecek ve hayatlarını
kolaylaştıracak yepyeni bir
uygulamayı devreye aldı: Self
Servis… Bir diğeriyse yolda:
Baymak Akademi. Baymak Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü
Betül Başkır yeni uygulamayı
ve yakında faaliyete geçecek
Baymak Akademi’nin getireceği
yenilikleri anlatıyor.
■ Öncelikle bu aralar çok sık
duymaya başladığımız “müşteri
deneyimi” kavramından
başlarsak… Müşteri deneyimi
denilince ne anlamalıyız ve bu
kavram Baymak açısından ne
ifade ediyor?
Müşterilerin bir markayla
temas ettikleri tüm noktalardaki

B

SATIŞ SONRASI
HİZMETLER EKİBİ
OLARAK YETKİLİ
SERVİSLERİMİZİ
BAKIM-ONARIM
HİZMETİ VEREN BİR
YER OLMAKTAN
ÇIKARIP
MÜŞTERİLERİMİZLE
İLİŞKİLERİMİZİ
GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ NOKTALAR
OLARAK
KONUMLANDIRDIK.

değerlendirmelerinin toplamı
olarak düşünebiliriz. Müşteriyle
temas ettiğiniz noktaları
bir yap-bozun parçaları
gibi düşünürseniz; birbirini
tamamladığında müşteri
deneyimini oluşturacaktır.
Bu deneyim hayalkırıklığı
gibi olumsuz olabileceği gibi
beklentinin üzerinde, tavsiye
edilebilecek nitelikte üst
seviye memnuniyet de olabilir.
Yap-bozu istediğiniz kadar
parçalayın, müşteriler bu
parçaların herhangi birinde
yaşayacağı olumsuz bir
deneyimi, markanın bütününe
mal edebilir.
Bu açıdan bakarsak… Baymak
olarak satış noktasından çağrı
merkezinde görev yapan müşteri
temsilcisine, yetkili servisten
tüketicimizin evine giden servis
teknisyenine kadar yap-bozun
tüm parçalarının bütünsel
bir uyum içinde olmalıdır.
Bu konuda ödülle tescilli
bir firma olarak amacımız;
müşterilerimizin markamız
ile yaşadıkları deneyimde en
üst seviyede memnuniyet
duymasını sağlamak ve olumlu
izler bırakmak… Bu nedenle
Satış Sonrası Hizmetler ekibi
olarak yetkili servislerimizi
bakım-onarım hizmeti veren
bir yer olmaktan çıkarıp
müşterilerimizle ilişkilerimizi
geliştirebileceğimiz noktalar
olarak konumlandırdık.
■ Müşteri deneyimini başka bir
ifadeyle müşteri memnuniyetini
Baymak nasıl ölçüyor?
Son yıllarda müşteriler
yaşadıkları deneyimle ilgili
geri bildirimlerini paylaşmak
konusunda eskiye göre
daha cesurlar. Baymak da
müşterilerinin sesini dinlemeyi
seven bir firma olarak
paylaşımlar için müşterilerimize
hep teşekkür ettik ve daha
iyisini sunma hedefiyle çalıştık.
Bugün yetkili servisimizden
hizmet alan bir müşterimizi
hizmet sonrası arayarak
markamızla yaşadığı deneyimi
puanlayarak değerlendirmesini
istiyoruz. Bunun oldukça
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■ Kombi sezonu başladı. Bu
konuda ne gibi hazırlıklar
yaptınız?
Öncelikle doğalgazın yeni aktif
olduğu bazı bölgelerde kış sezonu
öncesi yetkili servis yapılanmamızı
tamamladık. Doğalgazla henüz
tanışan bölgelerde de kurumsal
dükkan düzenimiz, konusunda
eğitimli servis teknisyenlerimiz, mobil
ekipman kullanımı ve hızlı servis
çözümlerimizle markamızın farklılığını
ilk günden gösterdik.
Diğer taraftan yetkili servislerimizin
bilgilerini yenilemek adına bölgelerde
kombi ve merkezi sistem konularında
hatırlatma eğitimleri yaptık. Bu
eğitimlere tesisatçı firmaları da
dahil ettik. Buna ek olarak yetkili
servislerin kış sezonu yedek parça,
konsinye cihaz, mobil ekipman
(tablet, mobil yazıcı), kurumsal kıyafet
tedariğini yeniden gözden geçirdik,
eksikliklerini tamamladık. Tüketici
tarafında ise kombi bakımı konusunda
tüketicilerimizi sürekli bilgilendirdik,
hatırlatmalar yaptık. Muhtemelen
sizler dergimizin yeni sayısını okurken
bizler 2018 yaz sezonu hazırlıklarına
başlamış olacağız.

geniş bir kapsamı var. Satıcı
firmadan yetkili servise, müşteri
temsilcisinden hizmet veren
servis teknisyenine kadar her bir
temas noktası için müşterimizin
verdiği puanlar üzerinden
nihai “müşteri deneyim puanı”
oluşturuyor.
■ “Self Servis” adını verdiğiniz
yeni bir uygulamanız var. Bundan
bahseder misiniz?
Self Servis uygulaması,
müşterilerimizin Web sayfamız
(www.baymak.com.tr) üzerinden
servis taleplerini kendilerinin
oluşturabilecekleri bir uygulama.
Müşterilerimiz bazen bir toplu
taşıma aracında bazen bir toplantı
arasında servis taleplerini bu
uygulamayla saniyeler içinde
iletebiliyor. Ayrıca randevu tarihi ve
saati konusunda tüm özel isteklerini
belirleyebiliyorlar. Self Servis’i
geliştirirken “müşterilerimizle
temas ettiğimiz noktalarda mevcut
işlem sürecini nasıl kolaylaştırabilir
ve çabuklaştırabiliriz” sorusuyla
yola çıkmıştık. Henüz çok kısa
süre olmasına rağmen Self
Servis uygulaması Baymak’ın
tüketicileriyle olan güçlü ve hızlı
temas noktalarından biri haline
geldi.

■ Self Servis’te müşterilerin
servis talebi oluşturması ne kadar
sürüyor?
Web sayfamızda yer alan “servis
talebi” bölümüne giriş yapıldığında,
ad-soyad, cep telefonu gibi kişisel
bilgiler isteniyor. Cep telefonuna
gelen doğrulama kodu sonrasında
müşterilerimizin adres bilgilerini
sisteme kaydetmeleri, randevu
tarihi ve saatini seçmeleri yeterli
oluyor. Bu sayfada ayrıca özel
durumlar veya istekler için
not bırakılabilecek bir alan da
bulunuyor. Örneğin bebeği olan
bir müşterimiz, yetkili servisin
daire zilini çalmasını istemiyor ve
bu şekilde not bırakabiliyor veya
hastası olan bir tüketicimiz öncelik
talebini yazarak iletebiliyor.
Talebin iletilmesi sonrasında
müşteri bilgileri, Servis Otomasyon
Sistemi (SOS) sayesinde en yakın
yetkili servise yönlendiriliyor.
Müşterimizi de talebinin
ulaştığının teyidi olarak e-posta
ve SMS yoluyla bilgilendiriyoruz.
Tüm bu kayıt süreci sadece
saniyeler sürüyor. Böylece İnternet
sitesi üzerinden online servis kaydı
yaptıran müşterilerimize zamanını
en etkin şekilde kullanmaları
konusunda fayda sağlamış
oluyoruz.
■ Bir süredir gündemde olan
Baymak Akademi projesinde
sona geldiniz. Baymak Akademi
ile eğitim alanında neler
planlanıyor?
Baymak Akademi adından
da anlaşılacağı gibi üst düzey
teknik ekipmanla donatılmış
bir eğitim üssü olacak. 400
metrekare kapalı alanda tüm
ürünlerimizin uygulamalı olarak
görülebileceği Akademi’de ayrıca
yüksek kapasiteli iki eğitim salonu
bulunuyor. Yakın zaman faaliyete
geçecek Baymak Akademi ile yetkili
servis oluşum aşamasında tüm
teknik personele eğitim verilecek.
Yetkili servislerimizde görev
yapan tüm servis teknisyenlerinde
Baymak Akademi’den mezun
olma şartı arayacağız. Baymak
Akademi mezunu olmayan
firma yetkili servis olamayacak.
Diğer taraftan satıcı ve tesisatçı
firmaların çalışanlarına ve müşteri
temsilcilerine de gerek teorik
gerekse uygulamalı eğitimler
vereceğiz.

*
*
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*EN 677 standartlarında, %30 kısmi yükteki verimliliktir.
**3 yıl garanti süresi yetkili servis tarafından ilk çalıştırma işlemi yapılan Brötje Heizung yoğuşmalı kombilerde geçerlidir.
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FUTBOLUN
‘ALTIN’ ORDUSU
24

BİRİNCİ LİGDE MÜCADELE EDEN İZMİR’İN
ALTINORDU KULÜBÜ, TAMAMI ALTYAPIDAN YETİŞEN
20,8 YAŞ ORTALAMASINA SAHİP OYUNCULARIYLA
TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN HALA ‘UMUT
VAR’ DEDİRTİYOR. GİDEREK BÜYÜYEN ALTINORDU
HİKAYESİNİN KAHRAMANI VE MİMARIYSA KULÜP
BAŞKANI SEYİT MEHMET ÖZKAN…
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CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN TAVSİYE ETTİ

T

Altınordu altyapısından yetişen Cengiz
Ünder, İtalya Seri A’da Roma forması
giyiyor.

SADECE BİR FUTBOL
TAKIMI DEĞİL
Resmi web sitesini açtığınızda
karşınıza çıkan “İyi birey, iyi
vatandaş, iyi futbolcu” ve
“Altınordu, sadece bir futbol
takımı değil, aynı zamanda
bir futbol eğitim kurumudur”
cümleleri aslında kulübün asıl
amacının da ortaya koyuyor.
Başakşehir’den Roma’ya 16
milyon Euro’ya transfer olan
20 yaşındaki Cengiz Ünder ve
geçen yıl TFF 1. Lig’den direkt
olarak Bundesliga ekiplerinden
Freiburg’a giden Çağlar Söyüncü,
Altınordu’nun Türk futbolu için
ne kadar önemli işler yaptığının
bir göstergesi. Ancak bütün
bu başarıların altında yatan ise
Altınordu Kulübü’nün Başkanı
Seyit Mehmet Özkan’ın vizyonu
ve inancı. İzmirli ünlü iş adamı
Özkan 50’inci yaşına girdiğinde
kendi deyimiyle “gökkubbede bir
hoş seda bırakmak” için bir şeyler
yapmaya karar veriyor. Ancak
basında yer alan demeçlerine

Cengiz Ünder, 2007 yılında henüz 10
yaşındayken Altınordu altyapısında futbol
oynamaya başlamıştı.
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ürk futbolunda
son dönemde
yabancı kontenjanı
tartışmaları
yeniden
alevlenirken bu
dalgaya yıllardır
karşı koyan
tek bir kulüp var: Altınordu.
İzmir kulübü yabancı oyuncu
oynatmadığı gibi yaş ortalaması
da 20,8. Yani 21 bile değil. Üstelik
hepsi Altınordu’nun yetiştirdiği,
çocukluk dönemini bile bildiği
gençler… Bitmiş, tükenmiş bir
kulübün iyi bir yönetimle birkaç
yılda nasıl ayağa kalkabileceğinin
de canlı örneği. Öyle ki Altınordu,
milli takımlara beş yılda üçü A
Milli olmak üzere 35 milli oyuncu
verdi. Ayrıca kulüpten yetişen
Çağlar Söyüncü FC Freiburg’da,
Cengiz Ünder AS Roma’da
oynuyor. U17 Dünya Şampiyonası
için Hindistan’da bulunan Milli
Takım’ın kalesindeki Berke
Özer ise Manchester City’nin
radarında ve sezon sonu büyük
olasılıkla transferi gerçekleşecek.
Zaten kulüp son beş yılda
Türkiye’ye oyuncu satarak 17
milyon euro döviz kazandırdı..

Hal böyle olunca
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan Başbakan Binali
Yıldırım’a, ünlü spor yorumcuları
Mehmet Demirkol’dan Rıdvan
Dilmen’e kadar yabancı oyuncu
kontenjanı tartışmalarına katılan
herkesin dilinde örnek model
olarak gösteriliyor TFF 1.Lig’in
mütevazı kulübü. Hatta öyle
ki Rizeli olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, yeni seçilen Rizespor
Başkanı Hasan Kemal Yardımcı’ya
“Git, Altınordu modelini incele”
önerisi üzerine eylül ayında
Altınordu Kulübü’nün Başkanı
Seyit Mehmet Özkan, Rize’ye
davet edilip modeli anlattı.
Özkan’a eylül ayındaki ikinci
davet ise Şanlıurfa’dan geldi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın
fikir önderliğinde toplanacak
Urfa Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu’nun toplantısında
Özkan’dan bir konuşma istenince
Altınordu yönetimi tam kadro
sunum yapmak üzere Urfa’nın
yolunu tuttu. Galiba Mehmet
Seyit Özkan ve ekibi bu gidişle
bütün Türkiye’yi gezecek.
Şimdi gelin bu muhteşem
başarı hikayesinin biraz daha
detaylarına bakalım.
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çaykur
Rizespor’un konuğu olarak, Rize Kulübü’ne
altyapıları hakkında bilgiler verdi. Çaykur
Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı,
Özkan’a forma hediye etti.
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göre Özkan Demir Çelik’in
patronu, Türk futbolunun
geleceğini değiştirecek
hamleler yapma peşinde
değil, sadece kendisini iyi
hissettirebilecek bir uğraş
peşindeydi. Aklına ilk gelen,
Egeli refleksiyle zeytincilik
oluyor. Tat alamayınca
bağcılıkta karar kılıyor ancak
sonuç değişmiyor. Bu kadar
durağan işlerin kendisine
göre olmadığına karar
veriyor. Tam bu noktada
kanındaki futbol hastalığı
nüksediyor ve birçok insana
‘çılgınca’ gelen ‘futbolcu
yetiştiriciliği’ projesi
üzerinde zaman ve para
harcama kararı alıyor. İlk
bakışta zeytincilik, bağcılık
gibi denemelerden sonra
futbola yönelmek kulağa
garip gelebilir. Ancak işin
özünde “yetiştiricilik” var.
Özkan’ın önüne koyduğu
hedef de futbolcu yetiştirip
satabileceği bir model
oluşturmak.

FUTBOLDAN
KOPAMAYAN ODTÜ’LÜ
Küçük yaştaki çocuklara
futbol eğitimi vererek
kaliteli profesyoneller
yetiştirme hevesi Özkan’ın
kendi çocukluk yıllarına da
göndermeler barındırıyor.
Çocukluğu, bugün İzmir’in
en büyük demir çelik

şirketlerinden olan Özkan
Demir Çelik’in kurucusu
babası Kenan Özkan’dan
gizli gizli futbol oynayarak
geçiyor. Hem de Türk
futbolunun en güçlü
figürlerinden Metin Oktay’ın
yetiştiği Damlacıkspor’da…
Yakalandığında babasından
çokça dayak yediğini
anlatıyor. Üniversite
çağına geldiğinde ise
babasının isteğine uyup
ODTÜ’de işletme okumak
için Ankara’nın yolunu
tutuyor. Ama futboldan da
kopmadan… Üniversitenin
futbol takımıyla üniversiteler
arası turnuvada Türkiye
şampiyonu bile oluyor. Yine
de profesyonel futbolcu
olamamak içinde bir uhde
olarak kalıyor.
Seyit Mehmet Özkan
bugün 62 yaşında. Biyolojik
çocuğu yok. Nadiren verdiği
röportajlarında, kurduğu
altyapı tesisleri ve futbol
okullarında eğitim alan
çocukları kastederek “2
binden fazla çocuğum var”
diyor. Kurduğu sistem Özkan
için hem çocukluk hayalinin
peşinden koşmak hem de
çocuk özlemini gidermek
anlamına geliyor. Dolayısıyla
bu girişim kendi açısından
hayatını anlamlandıran
önemli bir girişim.

BUCASPOR İLE
YOL AYIRIMI FİTİLİ
ATEŞLİYOR
Özkan’ın “altın projesi”
Altınordu eski kulübü
Bucaspor ile yaşadığı bir
kavgadan doğuyor. Geçmiş
yıllarda Bucaspor’da
yöneticilik de yapan Özkan,
2007’de bütün tesis ve
altyapı yatırımlarının
finansmanını da kendisi
yaparak Bucaspor Futbol
Akademisi’ni kurdu.
Özkan, bunu yaparken
Bucaspor yönetiminin de
kabul ettiği bir şartı vardı.
Bucaspor yönetimi, Futbol
Akademisi’nde yetişen bir
oyuncuyu başka kulübe

çocuk var. Okulda çocukların
barınma, sağlık, beslenme
gibi bütün ihtiyaçları
karşılanıyor. Sistemli bir
şekilde kendilerini geliştirme
fırsatına sahipler. Yıllık
sözleşme yaptıkları üç
hastanede çocuklar sağlık
kontrollerinden geçiriliyor
ve olası sakatlıklarda
profesyonel futbolcular
gibi tedavi ediliyorlar.
Ayrıca özel öğretmenler ve
dershanelerle anlaşılarak
eğitim hayatlarında da
başarılı olmaları amaçlanıyor.
Özkan’ın en çok önemsediği
konulardan biri de
çocukların nitelikli bir
futbol tarihi bilgisine sahip
olmaları. Kurdukları futbol
kütüphanesi ile her türlü
yazılı ve görsel materyali
sağlıyorlar.
Daha büyük yaş grupları
ve as takım ise Kuşadası’nda
10 yıllığına kiralanan ve
sürekli kamp merkezine
dönüştürülen iki otelde
kalıyor. Mehmet Özkan,
gençlerin sürekli kamp
merkezinde kalmalarını
başarının önemli
unsurlarından biri olarak
görüyor. Altınordu’nun
tesislerinden biri İzmir,
Selçuk’ta. Bu tesislerde
profesyonel ve akademi genç
takımlarının kullanması için
bir adet suni, dört adet doğal
olmak üzere toplam beş çim
saha var. Ayrıca kaleci ve
forvetler için özel çalışma
alanları bulunuyor.
Altınordu’daki sistemin
odağında çocuklar var.
Kulübün yetenek avcısı
ekibinden beşi sadece
Anadolu kentlerindeki
yetenekli oyuncuları arıyor.
Almanya’da ve Türkiye’de
genç yeteneklerin peşinden
koşuyor.
Avrupa’da kendisine
İspanyol Bask takımı Atletic
Bilbao’yu örnek alan Özkan,
Süper Lig’e yükselseler bile
Altınordu’da hiç yabancı
oyuncu oynatmayacaklarını
söylüyor.

U17 Milli Takımı’nın
kalesini de koruyan
Altınordu kalecisi
Berke Özer
Manchester City’nin
radarında ve
sezon sonu büyük
olasılıkla transferi
gerçekleşecek.

Kulüpten yetişen Çağlar Söyüncü, gecen yıl 1.
Lig’den Alman ekibi FC Freiburg’a transfer olmuştu.
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satarsa Özkan’a akademiyi
finanse edebilmesi için
bu satıştan yüzde 25 pay
vermeyi kabul etmişti.
Bütün kavga da bu sözün
tutulmaması üzerine başladı.
Mehmet Özkan’ın Marmaris
Spor’un altyapısından alıp
Bucaspor’da parlattığı Salih
Uçan, 2012’de 1 milyon
550 bin euro bonservis
bedeli ile Fenerbahçe’ye
transfer oldu. Anlaşmaya
göre bu satıştan Özkan’a
yaklaşık 400 bin euro pay
verilmesi gerekiyordu. Ancak
Bucaspor yönetimi bu parayı
ödemeye yanaşmayınca
bütün ipler koptu.
Özkan, futbol okulları
ve tesisler için harcadığı 12
milyon lirayı bulan parayı
yönetimden geri istedi.
Ödenmeyince Bucaspor’un
kulüp binası dahil birçok
varlığına haciz koydurttu.
Bütün kavgalar ve davaların
ardından iki taraf Ekim
2012’de anlaşabildi. Bucaspor
Futbol Akademi’de oynayan
86 oyuncu bütün haklarıyla
birlikte Özkan’a bırakıldı.
Borcun kalan kısmının ise
Özkan’a kendi döneminde
yetiştirilen yaklaşık 100
futbolcunun beş yıl içindeki
olası transferlerinden
verilecek yüzde 50’lik payla
ödenmesi kararlaştırıldı.
Bucaspor sonrası İzmir’in
90 yıllık kulübü Altınordu,
Özkan ile iletişime geçti
ve futbol faaliyetlerinin
tamamını Özkan’a teslim
etti. Özkan’ın Altınordu’yu
devraldığında tek şartı vardı:
Dernek yapısını ortadan
kaldırmak. Hemen anonim
şirket yapısındaki Altınordu
Futbol Yatırımları kuruldu.
Derneğin futbolla ilgili bütün
faaliyetleri de yüzde 99’u
Özkan’a ait olan 5 milyon
lira sermayeli bu şirkete
devredildi. İlk işi de, kulübün
İzmir, Yeşilyurt’taki tesislerini
yenilenmek oldu. Bugün
yerleşkede Türkiye’nin
farklı bölgelerinden 7 - 14
yaş gruplarında onlarca

SPOR

Altınorduspor

Altınordu’nun yetiştirdiği Çağlar ve Cengiz A Milli
Takım’ın da vazgeçilmez oyuncularından.
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Kendi
Elektriğinizi Üretin!
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ÇATI ÜZERİNDE KENDİ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE
TESİS EDİLECEK GÜNEŞ KAYNAKLI ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN
YAPI RUHSATI İHTİYACI KALDIRILDI. BUNUN ANLAMI ŞU:
GÜNEŞTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR. GÜZEL HABER DE
ŞU: BAYMAK BU YENİ DÖNEME HERŞEYİYLE HAZIR!
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aymaklife’ın yayın
hayatına başladığı
2014’den bu yana tam
üç kez fotovoltaik
güneş enerjisi
sistemleriyle (PV)
ilgili özel haber
yaptık. Buna ek olarak Baymak’ın
düzenlediği farklı organizasyonları
anlattığımız haberlerde de özellikle
Baymak CEO’su Ender Çolak’ın
yaptığı konuşmalar vesilesiyle
Baymak’ın güneş enerjisiyle ilgili
vizyonuna yer verdik. Aslında
Baymak 2009 sonu itibarıyla
güneş enerjisine yatırım yapmaya
başlamıştı ama Baymaklife’taki ilk
PV haberimizin nedeni, o günlerde
devletin yaptığı 600 MW’lik güneş
enerjisi lisans dağıtımıydı. Haberde
güzel bir gelişme de vardı. Şöyle ki,
devlet 1 MW’lik PV yatırımlarını
lisans dışına çıkarmıştı. Üstelik
o günlerde gündemde olan bir
yönetmelik taslağıyla 30 kW’a

BAMBAŞKA
BİR DÖNEM BAŞLIYOR
İşte bu hedefe giden yoldaki
en önemli kararlardan biri
geçen temmuz ayında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından
alındı. 3 Temmuz 2017 tarihinde
yayınlanan “Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği” ile artık
çatı üzerinde kendi ihtiyacını
karşılamak üzere tesis edilecek
güneş kaynaklı yenilenebilir
enerji sistemleri için yapı ruhsatı
ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Ayrıca
Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen
çalışma doğrultusunda 2017
içinde yapılacak yönetmelik
değişikliğiyle öztüketim amaçlı
çatı uygulamalarındaki uzun ve
maliyetli yasal prosedürlerin
Avrupa örneklerinde olduğu gibi
daha hızlı çözümü amaçlanıyor.
Bu yönetmeliğin anlamı şu:
Artık çatı üzeri PV sistemleri

İstanbul, Tepeören’deki
fabrika alanına 10
kW’lik bir PV sistemi
kuran Baymak, dört
üretim bandının elektrik
tüketiminin yüzde 80’ini
güneş enerjisinden
karşılıyor. Bu sayede yılda
yaklaşık 5 bin lira tasarruf
ediyor ayrıca yaklaşık
7 ton CO2 salınımına
engel oluyor. Web
entegrasyonu yapılan
sistemle 7/24 bilgisayar
ve akıllı cep telefonlarıyla
üretim takibi yapılıyor.
Böylece herhangi
bir sorun oluşması
durumunda anlık olarak
SMS ve e-posta ile
bilgilendirme alınabiliyor.
Baymak bu yıl içinde
sistem kapasitesinin
20 kW’ye çıkarmayı
planlıyor.
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kadar sistemlerde, nasıl kombi
bağlatıldığında bir makine
mühendisi gelip bir sayfalık
projeye imza atıyorsa, güneşte
de elektrik mühendisi gelip imza
atacak ve devreye alınacaktı. Bu
özellikle çatı üzeri uygulamaların
önünü açacak bir gelişmeydi ve
Baymak açısından da çok önemli
bir kapı açıyordu. Zira Baymak en
başından itibaren güneş enerjisi
alanındaki stratejisini küçük
ölçekli ‘çatı projeleri’ üzerine
kurgulamıştı. Hedef de çok netti:
Çatı projelerinde 2017 sonrasında
çok büyük bir oyuncu haline
gelmek...

BAYMAK’IN ENERJİSİ DE GÜNEŞTEN

Istanbul’daki, fabrika alanına 10 kW’lik
bir PV sistemi kuran Baymak, dört
üretim bandının elektrik tüketiminin
yüzde 80’ini güneş enerjisinden
karşılıyor.
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DEV GÜNEŞ PROJELERİ

Başyapı İnşaat SOFA LOCA
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Baymak, PV sistemlerde
firmalara çözüm ortağı
olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.
Örneğin Başyapı İnşaat’ın
Ankara’da yükleniciliğini
üstlendiği Emlak Konut
projesi Sofa Loca’nın PV
sistem işi için Baymak
tercih edildi. Projenin
uygulama ayağı geçen
ay tamamlandı. “Anahtar
Teslim Hizmet” esasına
göre hayata geçirilen
projenin, elektrik dağıtım
şirketiyle yürütülecek
yasal işlemleri de Baymak
tarafından takip ediliyor.
Bir başka örnek de
uluslararası yeşil bina
sertifikası “Leed Gold”
standartlarına göre inşa
edilen ve elektromekanik
yükleniciliğini Makyap
Elektromekanik’in
üstlendiği Çebi Yapı
“Green Express”
projesi. Bu projenin
enerji ihtiyacının bir
bölümü Baymak’ın iki
blok üzerine kuracağı
35 kW’lik PV panellerle
karşılanacak.
Baymak imzası taşıyan
bir diğer güneş enerjisi
projesi ise Cihan İnşaat’ın
İstanbul, Başakşehir’ de
inşa ettiği “Avrupark”…
2018 ilk çeyreğinde
tamamlanarak teslim
edilmesi planlanan
projede 10 blok
üzerine toplam 186
kWp sistem kurulumu
Baymak tarafından
gerçekleştirilecek.

Cihan İnşaat AVRUPARK

kurulumu tüm bürokratik
süreçlerden arındırılıp çok
kolaylaştırılıyor. Ve kişilerin kendi
elektriğini üretmesi hatta devlete
satmasının yolunu açıyor. Şöyle ki;
Türkiye’de dört kişilik bir ailenin
aylık elektrik ihtiyacına karşılık
3-5 kW, 10 dairelik apartmanlarda
ise ortak mahal kullanımı için
5-10 kW’lik bir sistem yeterli
oluyor. Bugün Türkiye’de
ortalama güneşlenme süresi kuzey
bölgelerde beş, güneyde ise sekiz
saate ulaşıyor. Bu verilere göre
3 kW’lik PV sisteminin maliyeti
yasal işlemler hariç 5 bin dolar
civarında seyrediyor. Elektrik satın
alma bedelinin yıldan yıla arttığını
düşünürsek, PV sistemi kullanıcıyı
bu artıştan koruduğu gibi devletin,
sistem kurulumundan itibaren 10
yıl boyunca fazla üretilen elektriği
kW başına 13,3 dolar cent’ten
almayı taahhüt etmesiyle para
da kazanabiliyor. PV sistemlerin
ömürlerinin de 30 yılın üzerinde
olduğunu göz önüne alırsak
fotovoltaik panellerle elektrik
maliyeti artışından etkilenmeden
hem kendi iç tüketimini karşılamak
hem de fazla üretimi devlete
satmak mümkün oluyor.

BAYMAK NE SUNUYOR?

B

aymak da bu
yeni döneme
uzun süredir
hazırlanıyor. Zaten
Baymak, Türkiye’de
PV sisteminin
ilk tohumunu
atan, küçük
paket sisteminin oluşumunu ilk
sağlayan ve dünya çapında dağıtım
sistemleri modelini ilk uygulayan
firma. Bunlara ek olarak geçmiş
yıllardan bugüne PV konusunda
bayi ve servis eğitimlerine
ağırlık vererek onların bilgilerini
güncel tutmalarını sağladı.
Dolayısıyla herşeyiyle hazır
olarak rakiplerinden yine bir
adım önde güneş enerjisinin bu

Çebi Yapı GREEN EXPRESS

BAYMAK,
PV SİSTEMLERDE
FİRMALARA
ÇÖZÜM
ORTAĞI OLMA
YOLUNDA EMİN
ADIMLARLA
İLERLİYOR.

yeni dönemine giriyor. Baymak,
güneşten elektrik üreten
fotovoltaik sistemlerle ilgili 3, 5,
10, 15 ve 20 kW gücünde olmak
üzere beş farklı paket, daha büyük
kapasiteler için de alternatif
proje çözümleri sunuyor. Buna ek
olarak ödeme kolaylığı sağlayan
finansman modelleriyle bütçe
dostu projeler gerçekleştiriyor.
Üstelik ihtiyaç duyulan PV
sistemi için baştan sona tüm
aşamalarda tüketicinin yanında
oluyor yani komple çözüm
sunuyor. Tüketicisine en uygun
ürün ve sistemin belirlenmesi,
gerekli yasal işlemlerin
yönetilmesi gibi tüm aşamalarda
destek veriyor. Aynı zamanda
Türkiye’deki geniş bayi ağı
sayesinde, sisteme kolay erişim;
alınan sistemin uzman kadroyla
kurulumu ve yetkili teknik
servisleri sayesinde kullanım
sırasında karşılaşabilecek tüm
sorunlara hızla müdahale imkanı
sunuyor.
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SÖYLEŞİ

Hande Doğandemir

PAYLAŞARAK
KAZANMAK

KAMERA ARKASINDA STAJLA BAŞLAYAN ZORLU
KARİYER YOLCULUĞUNDA GELDİĞİ BU NOKTA
İÇİN BÜYÜK EMEK VERDİĞİNİ ANLATAN HANDE
DOĞANDEMİR, BAŞARININ ANAHTARINI PAYLAŞARAK
BİRLİKTE BÜYÜME OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
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ayatım hiç
masal gibi
değil. Her şeyi
tırnaklarımla
kazıyarak,
büyük emek
vererek
yaptım.
Aynı şekilde çalışmaya,
kazandıklarımı paylaşarak
büyümeye devam edeceğim.”
Bu sözler birçokların hafızasına
“Bana Masal Anlatma” filmindeki
üzerinden hiç çıkarmadığı beyaz
elbisesi içindeki perikızı “Ayperi”
karakteriyle kazınan Hande
Doğandemir’e ait… Türkiye
sinema ve dizi sektörünün
yükselen ismi, güzel filmler ve
sosyal sorumluluk faaliyetleriyle
son dönemde karşımıza sıklıkla
çıkmaya başladı.
Hande Doğandemir, Kasım 1985
Ankara doğumlu. Kamu kurumu
ile banka emeklisi bir anne
babanın tek çocuğu. Ankara’da
Tevfik Fikret Lisesi’nde okudu.
Arkasından Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Sosyoloji Bölümü’nden iletişim
sosyolojisi üzerine eğitim
görerek mezun olmuş. Üniversite
bittikten sonra farklı bir alanda

çalışmak istemiş ve kamera
arkasında programcılık yapmaya
stajyerlikle başlamış. Daha sonra
rejiye geçmiş ardından editör
yardımcısı olmuş. Bu deneyimin
işine büyük katkısı olduğunu
söylüyor: “Zor şartlar altında
çalışıyor olsak bile ekip ruhunu
hiç kaybetmiyorsam nedeni,
arkada ne olup bittiğini biliyor
olmam.”
Bu dönemde Vahide Gördüm
ve Altan Gördüm’ün oyunculuk
okuluna gitmiş. Ekran önündeki
ilk iş, 2011’de TRT Okul’daki
“Hatırlar mısınız?” programın
sunuculuğu. İki yıl süren bu
deneyimin ardından sunuculuk
Nejat İşler ile birlikte “Eti Browni”
reklamında oynayan Doğandemir,
“Keskin Bıçak”, “Sen de Gitme”,
“İbret-i Ailem”, “Böyle Bitmesin”,
“Şubat” ve “Leyla ile Mecnun”
gibi dizilerden sonra “Güneşi
Beklerken”de canlandırdığı
“Zeynep” karakteri ile geniş
kitlelerce tanındı. mıştır.
2013’te yayına giren “Güneşi
Beklerken” dizisinde başrollerini
Emre Kınay ve Kerem Bursin ile
paylaştı. Sonrasında başrollerinde
Mehmet Aslantuğ, Sezin
Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir,
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Ünlü oyuncu Mert Fırat ile birlikte olan Hande Doğandemir,
“İlişkimi çok göz önünde yaşamayı ve konuşmayı tercih
etmiyorum. Konuşmayı da doğru bulmuyorum. Ama Mert’e
inanıyorum ki beraberim. Tek söyleyebileceğim bu” diyor.

34

Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin
Türkmen ve Tomris İncer gibi
oyuncuların paylaştığı “Racon:
Ailem İçin” dizisinde Yağmur/Azra
karakterini canlandırdı.2015’te
vizyona giren ilk sinema filmi
“Bana Masal Anlatma”nın
ardından “Her Şey Aşktan”
filmografisinin ikinci uzun
metrajlı filmi oldu.
Şimdilerde çok popüler bir
radyo programı ve sunucularının
hikayesinin anlatıldığı devam
filmi “Kaybedenler Kulübü
Yolda”da Nejat İşler ve Yiğit
Özşener ile birlikte kamera
arkasında olacak Hande
Doğandemir, Baymaklife’a yeni
planlarını anlattı.
■ Kamera arkasında staj
yaparken oyunculuğa adım attınız.
Bu işin eğitimini almak ve kamera
arkasında çalışmak mesleğinize
neler kattı?
İletişim sosyolojisi üzerinde
eğitim alırken tv sektöründe
staja başladım. Stajım devam
ederken Altan Gördüm ve
Vahide Perçim’in öğrencisi olarak
Akademi 35,5’ta oyunculuk
dersleri almaya başladım. Stajı
uzun soluklu yaptım çünkü hem
vizörün arkasındaki dünyayı
inceliyor hem de kamera önüne
çıkmaya hazırlanıyordum. İşin
matematiğini bilmek sadece
empati kurmak için değil, teknik
anlamda detaylara hakim olmak
adına da önemli. Zor şartlar
altında çalışıyor olsak bile ekip
ruhunu hiç kaybetmiyorsam
nedeni, arkada ne olup bittiğini
biliyor olmam.

■ “Güneşi Beklerken” dizisiyle
beraber hayatınızda değişti? Neler
olduğunu anlatır mısınız?
Hayran mektupları, birbiri
ardına çıkan yazılar, ansızın
gazetecilerle karşılaşma anları
hayatımı değiştirdi kuşkusuz. Çok
emek, güzel insanlar, inanmak ve
şansın birlikteliğiyle yaşadığım
günler hiç bitmesin isterdim.
■ İlgiden korktuğunuz anlar
oluyor mu?
İnanın, bazen 7 yaşındaki
halime geri dönüyorum.
‘Neler oluyor’ diye şaşkınlıkla
kaldığım anlar oluyor. Bazen
her şeyin dışına çıkıp kendimi,
yanımdakileri, hayatımı
seyretmek istiyorum. Ama inanın,
sevildikten sonra korkular uçup
gidiyor.

HAYATIM MASAL GİBİ DEĞİL

■ Kariyerinizdeki önemli
kilometre taşlarından biri 2015
yılında vizyona giren “Bana Masal
Anlatma” filmiydi. Zor bir rol
müydü?
“Bana Masal Anlatma”, beni ben
yapan filmlerdendir. Bir masal
kızını canlandırma fikri nedeniyle
kabul etmiştim. Ama hayatım
hiç masal gibi değil. Her şeyi
tırnaklarımla kazıyarak, büyük
emek vererek yaptım. Normal
hayatta benim kahramanlarım
ailem... Yaptıklarımda bazen hatalı
bile olsam, arkamda dururlar. Aynı
şekilde çalışmaya, kazandıklarımı
paylaşarak büyümeye devam
edeceğim.
■ Kaybedenler Kulübü Yolda
filmi için seçildiğiniz doğru mu?
Evet, “Sevda” isimli bir
karakteri canlandıracağım. Ama
filmle ilgili beni heyecanlandıran
asıl nokta, Nejat İşler ve Yiğit
Özşener ile birlikte oynayacak
olmam. Okuma provalarımız
başladı bile.
■ Artık sadece oyunculukla
değil, ünlü markaların yüzü olarak
da anılıyorsunuz!
Meslek hayatımın başından bu
yana ekibimle birlikte gerçekten
inandığım, başarılı olabileceğim
işleri ve markaları seçiyorum.
Yaptığım işi sahiplenebilmem
ve sindirmiş olmam çok önemli.

Nejat İşler ve Yiğit
Özşener ile birlikte
“Kaybedenler
Kulübü Yolda”
filminde “Sevda”
karakterini
canlandıracak
Doğandemir
okuma provalarına
başladıklarını
söylüyor.

Enerjik, gerçek söylemler içeren
markalarla yol alıyorum ama çoğu
teklifi de geri çeviriyorum. Marka
gerçekten ürününe güveniyor
olmalı, tüketicinin de görüşü bu
yönde olmalı. Gerçek, içten gelen,
sıcak mesajlar sonuçlara yansıyor.
■ Toplumun genelinin sevdiği
markaların ortak özelliklerini
sosyolog kimliğinizle nasıl
açıklıyorsunuz?
Bu sevgi yüzde yüz güvenle
alakalı. Kendinizi teslim
edebileceğiniz markalar
toplumun ortak kimliğini
de oluşturuyor. Üniversite
yıllarımda sosyolojik açıdan

markalar ve bireyler arasındaki
ilişkilere dair uzun soluklu bir
araştırma yapmıştım. Mesela
son zamanlarda popüler olan ne
varsa geçmişi olan, deneyimli
markalarla ilintili. İnsanların
kaliteye daha çok önem vermeye
başlamasıyla da ilintili. Türklerin
geçmiş alışkanlıklar ve onların
hikayeleriyle beslenen bir yanı
var. Bu aynı zamanda mutluluğu
uzun soluklu tutmanın da
formülü. Markaya karşı hissedilen
aidiyet hissi sadece bireylerin
değil, toplumunda bilinci haline
geliyor.
■ Sosyal medyayla aranız
iyi görünüyor. 1,9 milyon
takipçiniz var ve paylaştıklarınıza
binlerce yorum geliyor. Nasıl
yönetiyorsunuz?
Sosyal medyada zaman
geçirmeyi, paylaşmayı çok
seviyorum. Sadece kendimle
ilgili kareleri değil zaman zaman
sağlıklı, organik lezzetleri
deneyimlemeyi de seviyorum.
Herkes “un, şeker, yağ olmazsa
yemekler lezzetsiz olur” diye
düşünüyor, oysa bu doğru
değil. Kendi adıma rafine şekeri
hayatımdan çıkaralı yıllar oldu. Bu
çabamın nedeni kilo almakla değil,
tamamen sağlıklı olmakla ilgili…
■ Sosyal sorumluluklar
kampanyalarına özel bir
önem gösteriyorsunuz. Neler
yapıyorsunuz?
Elimden geldiğince yer almaya,
destek olmaya çalışıyorum. Eğitim
dönemi açılırken okulların ihtiyaç
haritasını çıkarıp ciddi bir çalışma
yaptık. Ayrıca lösemili çocuklar
için yapılan etkinliklerde de yer
alıyorum. Neye ihtiyaç varsa, işin
içinde olmak ve taşın altında elim
olsun istiyorum.
■ 2018 için beklentileriniz
neler?
Toplum olarak zor bir yıl
geçirdik. Öncelikli dileğim; bu
senenin bir önceki yılın yaralarını
sarabildiğimiz daha aydınlık
bir yıl olması. 2018’den ülkem
adına çok umutluyum. Ve tabii
ki keyifli projelerle başladığım
yolculukların bana şans getirmesi.
Yeni yıl dileğim herkese biraz
şans…

SÖYLEŞİ
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Hande Doğandemir
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ÖNCE KALP
KAZANIYORUZ

ATEŞ MÜHENDİSLİK, BİR BUÇUK YIL ÖNCE İZMİR
ÖDEMİŞ’TE ORANGE STORE AÇTI. BU CÜMLENİN
GERİSİNDE BÜYÜK BİR ÖZVERİ, İNANÇ, EMEK VE ÇABA VAR.
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Henüz 27 yaşındaki
Ömer Yaşar,
Üniversiteyi
Azerbaycan’da, Petrol
Devlet Akademisi’nde
okumuş. Petrol,
doğalgaz ve çift ana
dal yaparak ayrıca
makine mühendisi
olarak mezun olmuş.
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2018’DE
ÖNCELİKLİ
HEDEFİMİZ
ÖDEMİŞ’TE
YÜZDE 35’LİK
PAYIMIZI YÜZDE
50’NİN ÜZERİNE
ÇIKARMAK.
BUNUN
İÇİN EMİN
ADIMLARLA
İLERLİYORUZ.

gelerek aile şirketimiz Ateş
Grup bünyesinde işin doğalgaz
tarafında yer aldım. Petroldoğalgaz mühendisliğinde
önce bir zemin etüdü yapar
ardından sondajı vurup petrolü
ya da doğalgazı membaından
çıkarırız. Yani işin bu kısmına
kadar eğitim alırız. Ancak bugün
doğalgaz denildiğinde başlangıç
noktasında değil, Baymak
ile birlikte son tüketicinin
karşısındayım. Bunun böyle
olmasından da oldukça
memnunum…
■ Baymak ile nasıl tanıştınız?
Baymak ile 2015 yılında İzmir
Hilton Oteli’nde gerçekleşen bir
lansman toplantısında tanıştım.
Balıkesir’den sonra İzmir’de de
doğalgaz alanında bir yatırım
yapma düşüncem vardı. Bu
noktada birçok firmayla
görüş alışverişi içindeydim.
Tam bu süreçte bu lansman
toplantısından haberdar oldum
ve katıldım. Toplantı sonunda
hangi firmanın çatısı altında
bu yatırımı yapacağıma karar
vermiştim. Hatta ilginçtir
bu toplantının ardından
kişisel çabalarımla bir telefon
numarasına ulaştım. O da
şansımıza Satış Müdürü’nün
numarası çıktı. 21:30 gibi geç
bir saatte aramama rağmen
sağolsunlar bizimle hemen
ilgilendiler ve süreci başlattılar.
■ Baymak ile çalışma kararı
vermenizde etkili olan şey neydi?
Özellikle Orange Store
konseptinden çok etkilendim.
Aradığımız ve ihtiyacımız
olan her şey bu konsept içinde
mevcuttu. Yine Baymak’ın
sektördeki en geniş ürün gamına
sahip olması, marka değeri,
kurumsallığı, yaklaşımları bu
kararı vermemizde büyük bir rol
oynadı.

GÜVEN SAĞLAMAK

■ Ateş Mühendislik’in merkezi
İzmir’de, Ödemiş ise en uzak
ilçelerden. Neden burayı tercih
ettiniz?
Öncelikli sebebimiz Ödemiş’e
doğalgazın gelecek olmasıydı.
Uzun bir süredir proje
aşamasında olan doğalgaz boru
hattı geçen yıl Ödemiş’e uzandı
ve kent doğalgazla tanıştı.
Bu gelişme doğrultusunda
Ödemiş’te henüz doğalgaz
yokken altyapımızı oluşturmaya
başladık. En deneyimli yönetici
ve personellerimizle Ödemiş’e

Kasım - Aralık 2017

teş
Mühendislik’in
genç ve
dinamik
ekibi İzmir’in
“Efeler Diyarı”
olarak bilinen
Ödemiş ilçesine
geldiklerinde kimse onları
tanımıyordu. Hatta Ödemiş’te
henüz doğalgaz bile yoktu.
Ancak bir buçuk yıl gibi kısa
bir sürede Ödemiş’te nereye
gitseler “Bizim Baymakçılar”
diye anılır oldular. Ateş
Mühendislik Genel Müdürü
Ömer Yaşar, “Ödemiş yapısı
gereği öyle kolay kolay
yabancıları kabullenecek bir yer
değil, ancak verdiğimiz hizmet
ve sağladığımız güvenle bugün
Ödemiş’in öz evladı olduk” diyor.
Yönetim Kurulu Başkanlığını
Mirkan Aygün’ün yaptığı Ateş
Grup bünyesinde yer alan
Ateş Mühendislik ve Doğalgaz
Baymak Ailesi’nin en genç
üyelerinden. Bir buçuk yıl önce
İzmir’in Ödemiş ilçesine açtıkları
Orange Store ile aileye katıldılar.
Hem petrol-doğalgaz hem
de makine mühendisi olan
27 yaşındaki Genel Müdür
Ömer Yaşar ve ekibinin
Ödemiş’te çok kısa süre içinde
yaşadıkları deneyim adeta
bir ders niteliğinde. Önce
Ödemiş’e yerleşiyor, ardından
da Ödemiş halkına kendilerini
kabul ettiriyorlar. Sonrasında
ise yaptıkları işler, sağladıkları
güvenle Ödemişlilerin “Bizim
Baymakçılar” dediği evlatları
oluveriyorlar. “Ödemiş’e
geldiğimizden bu yana tek bir
stratejiye sadık kaldık” diyor
Ömer Yaşar, “Önce kalp, sonra
para kazanacağız. Bunu da
başardık.”
Bu bakış açısıyla aynı
zamanda ciddi bir büyüme de
yakalayan Ateş Mühendislik
Genel Müdürü Ömer Yaşar
bu bir buçuk yılın hikayesini
Baymaklife’a anlattı.
■ Öncelikle ısıtma-soğutma
sistemleri alanına nasıl girdiniz?
Üniversiteyi Azerbaycan’da,
Petrol Devlet Akademisi’nde
okudum. Orada petrol, doğalgaz
ve çift ana dal yaparak ayrıca
makine mühendisi olarak mezun
oldum. İlk önce Balıkesir’de
doğalgaz alanında sektörün ileri
gelen firmalarından birinde
çalıştım. Burada kazandığım
deneyimin ardından İzmir’e

BAYİLERİMİZ
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■ 2018 hedeflerinizden bahsedebilir
misiniz? İzmir’in başka ilçelerinde de
şubeleşmeye gidecek misiniz?
Bugün Baymak olarak Ödemiş’te
sektörün yüzde 35’lik kesimine cevap
verebilen bir yapıya ulaştık. Bu oran tabii
ki her geçen gün yükselmeye devam
ediyor. Çünkü Ödemiş gelişiyor. İnşaat
sektöründe önemli gelişmeler oluyor.
Belediye artık doğalgaz projeli yapıları
destekliyor. Bu doğrultuda 2018’de
öncelikli hedefimiz Ödemiş’te bu yüzde
35’lik payımızı yüzde 50’nin üzerine
çıkarmak. Bunun için emin adımlarla
ilerliyoruz.
Şubeleşmeye gelince… Bayındır,
Tire gibi çevre ilçelere buradaki
merkezimizden hizmet sunabiliyoruz.
İlerleyen zamanlarda ihtiyaç duymamız
halinde tabii ki bu ilçelere şubelerimizi,
ofislerimizi taşıyabiliriz ancak öncelikle
mevcut yapımızı daha da güçlendirmeyi
ve Ödemiş’in tüm ihtiyacına cevap
verebilmeyi hedefliyoruz.

Ödemiş Ortaokulu’nun tadilatıyla ilgili bir çalışma
başlattık. Arkamızdan yine birçok kurum bu çabamıza
ortak oldu ve ilçenin önemli değerlerinden biri
Baymak Ailesi sayesinde yenilendi.

geldik. Hatta birçok arkadaşımız,
sağolsunlar, evlerini, barklarını
bırakarak Ödemiş’e yerleşti.
■ Ödemiş’e dışarıdan gelen bir
firma olarak zorlandınız mı, süreç
nasıl işledi?
Ödemiş, tarım ve hayvancılıkta
Türkiye’nin en önemli
bölgelerinden. Yani insanlar
geçimlerini ağırlıklı bu iki
alandan sağlıyor. Öte yandan
İzmir merkeze en uzak ilçe ayrıca
“Efeler Diyarı” olarak da biliniyor.
Dolayısıyla ne yalan söyleyeyim,
Ödemiş dünyadaki gelişmelere,
teknolojiye, ekonomiye her ne
kadar açık olsa da yabancıya,
dışarıdan gelenlere biraz
kapalıdır. Bizler de Ödemiş’e ilk
geldiğimizde bunu gördük ve
yaşadık. Ancak hiçbir çekincemiz
olmadı. Çünkü markamıza ve
ekibimize güvenimiz tamdı.
Büyük bir özveri ve sabırla çok
kısa bir sürede Ödemişliler’in
kalbinde yer edinmeye başladık.
Sonuçta verdiğimiz hizmet,
sağladığımız güven sayesinde
de bugün Ödemiş’in öz evladı
haline geldik. Zaten Ödemişliler
bizi burada Ateş Mühendislik
olarak değil, ‘Baymakçılar’ olarak
biliyor. Nereye gidersek gidelim,
hangi kapıyı çalarsak çalalım,
bizleri güleryüz ve sıcak bir çayla
karşılıyorlar. Bu da bizim için
mutlulukların en güzeli...
■ Bu bir buçuk sene ticari anlamda
nasıl geçti?
Ödemiş’e bayimizi açtığımızda
henüz burada doğalgaz yoktu.
Kuruluşumuzdan beş ay sonra,
önce taşıma daha sonra da boru

BAYMAKSA SIKINTI YOK

Ödemişliler bizi
burada Ateş
Mühendislik
olarak değil,
‘Baymakçılar’
olarak biliyor.
Nereye gidersek
gidelim, hangi
kapıyı çalarsak
çalalım, bizleri
güleryüz ve
sıcak bir çayla
karşılıyorlar. Bu
da bizim için
mutlulukların en
güzeli.

■ Baymak bu başarıya nasıl bir katkı
sağladı?
aymak bu sektördeki
en geniş ürün
yelpazesine
sahip marka.
Ödemiş’te bunun
büyük faydasını
gördük. Ödemiş
tarım ve hayvancılığa dayalı
bir ekonomiye sahip. Ancak
Baymak olarak tarımla uğraşan
vatandaşlarımıza da ürün
gamımızla yardımcı olabiliyoruz.
Örneğin Ödemiş’te her noktada
doğalgaz yok. Bu bölgelerde katı
atıklı kazanlarımızı satmakta
hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Keza
tarlasına su basmak isteyen bir
çiftçiye hidrofor satabiliyoruz.
Güneş paneli sattığımız birçok
müşterimiz var. Kombi, klima
satışlarımız da belirli bir seviyede
büyüyor.
Bunun yanısıra Baymak, marka
olarak büyük bir güç veriyor.
İnsanlar markamızı tanıyor ve
güveniyor. Birçok vatandaşımızın
ağzından “Baymaksa sıkıntı
yok” cümlesini duymuşumdur.
Diğer taraftan Baymak, bizi hiç
yalnız hissettirmiyor. Bir sorunla
karşılaştığımızda gün içinde
7/24 bir yetkiliye ulaşabiliyoruz
ve anında çözüm üretiliyor.
Eğitim konusunda da çok iyi bir
yaklaşım var. Tüm personelimizle
birlikte İstanbul’da eğitime
katıldık. Sonrasında da her türlü
gelişmeden, yenilikten hemen
haberdar olduk.
■ Ödemiş yaklaşık 137 bin kişilik
nüfusuyla büyük bir ilçe. Kısa
sürede sektörde azımsanmayacak
bir paya ulaştınız. Bu noktadaki
yaklaşım ve satış stratejiniz neydi?
Doğalgaz, Ödemiş’e geldiğinde
insanlar ilk olarak “evimize
doğalgaz bağlatmayız” diyorlardı.

B

ÖDEMİŞ’TE HENÜZ
DOĞALGAZ YOKKEN
ALTYAPIMIZI
OLUŞTURMAYA
BAŞLADIK. EN
DENEYİMLİ YÖNETİCİ
VE PERSONELLERİMİZLE
ÖDEMİŞ’E GELDİK.
HATTA BİRÇOK
ARKADAŞIMIZ
EVLERİNİ, BARKLARINI
BIRAKARAK ÖDEMİŞ’E
YERLEŞTİ.

Yine birçok kişi “İzmir’de kış mı
yaşıyoruz ki kombi alıp ısınalım”
diyordu. Ancak bunlar bizi
yıldırmadı. Sabırla, özveriyle,
yılmadan, yorulmadan tek
tek müşterilerimize gittik;
ürünlerimizi tanıttık; faydalarını
anlattık ve en nihayetinde ikna
ettik. En büyük stratejimiz müşteri
memnuniyetiydi ve hala da öyle.
Hizmet verdiğimiz insanlar
hemen başkasına referans oldu.
Bir diğeri, başkasına… Derken
Ödemişliler bizi tanıdı, sevdi ve
güvendi. Hatta yaşlı bir amcamız
evine bağladığımız kombiyi
çalıştırmak için kış boyunca bir
ustamız her sabah evine gitti,
kombisini yaktı ve ayarladı. Büyük
ihtimalle amcamızı bu kış da yalnız
bırakmayacağız.
Özetle işimizi düzgün yaptık,
dürüst çalıştık. Bu da bize hiç
kaybettirmedi, hep kazandırdı.
Yola çıkarken tek amacımız para
kazanmak değildi zaten olmamalı
da. Örneğin Ödemişlilerin
birçoğunun okuduğu Ödemiş
Ortaokulu’nun tadilatıyla ilgili
bir çalışma başlattık. Arkamızdan
yine birçok kurum bu çabamıza
ortak oldu ve ilçenin önemli
değerlerinden biri Baymak Ailesi
sayesinde yenilendi.

BAYİLERİMİZ

hattıyla doğalgaz geldi. Tabii bu
yatırımı yaparken sürecin nasıl
işleyeceğiyle ilgili az çok fikir
sahibiydik ve planlamamızı buna
göre yapmıştık. Ancak süreç,
tahmin ve beklentilerimizden
de iyi gelişti ve yaklaşık 2,2
milyon liralık ciro elde ettik.
Tabii bu başarıda Ödemiş’teki
genç, dinamik ve özverili ekip
arkadaşlarımızın, Ödemiş’teki
operasyonumuzun başında yer
alan Egemen Kutlu ağabeyimizin
ve Baymak yönetiminin desteği
büyük...
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GEZİ

İzmir Ödemiş

ŞAŞIRACAKSINIZ!
İZMİR’İN EN BÜYÜK İLÇELERİNDEN ÖDEMİŞ, TARİHİ,
DOĞASI VE MUTFAĞIYLA ŞAŞKINLIK UYANDIRACAK
KADAR BÜYÜK BİR ZENGİNLİK VAAT EDİYOR.

B

ayimiz Ateş
Doğalgaz
vesilesiyle bu
sayımızdaki
durağımız
İzmir’in şirin ilçesi
Ödemiş. Kente 144
kilometre uzaklıktaki Ödemiş,
İzmir’in merkez ilçeleri dışında en
büyük ilçesi… Sakin ve huzurlu
yaşamıyla dikkat çeken Ödemiş’in
tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine
dayanıyor. Luvi Kavmi’nden bu
yana çok sayıda medeniyete ev
sahipliği yapan ilçe, özellikle
Milli Mücadele’de gösterdiği
kahramanlıklarla çok sayıda oyun
ve hikayeye konu oldu.
Bozdağlar ile Aydın Dağları
arasında uzanan Küçük Menderes

Nehri’nin suladığı verimli bir
ova üzerine kurulan Ödemiş,
turistik yerleriyle de ilgi
görüyor. Doğal güzellikleriyle
dikkat çeken Gölcük, asırlık
ağaçları, şifalı bitkileri ve geniş
çam ormanlarıyla tarihteki
en eski yerleşim yerlerinden.
Doğanın içindeki bu yer, sakin
bir tatil isteyenler ve fotoğraf
çekmeyi sevenler için oldukça
uygun. Ayrıca, göl üzerindeki
restoranında birbirinden lezzetli
yemekleri de tatmak mümkün. İlçe
merkezine 7 kilometre mesafede
bulunan Birgi, antik dönemlerden
izler taşısa da daha çok Ortaçağ’da
gelişen yerlerden. Yamaca kurulu,
tek katlı ve sade Birgi Evleri,
bölgenin adının meşhur olmasını
sağlıyor. Bu evlerden, özellikle
1761’de yapılan ve şimdilerde
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1942-1946 arasında başbakanlık görevinde
bulunan, eski TBMM ve Fenerbahçe Spor
Kulübü Başkanı Şükrü Saraçoğlu Ödemiş’in
yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından.
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Asırlık ağaçları, şifalı
bitkileri ve geniş çam
ormanlarıyla Gölcük,
tarihteki en eski yerleşim
yerlerinden.

ÖDEMİŞ PAZARI’NI
MUTLAKA GÖRÜN
Uçsuz bucaksız olan ve
cumartesi günleri kurulan
Ödemiş Pazarı mutlaka uğranması
gereken yerlerden. 110 yıllık
geçmişe sahip pazarda her
çeşit meyve ve sebzeyi bulmak
mümkün. Bunların yanı sıra
köy ekmeği, kekik, taze çökelek
peyniri, yoğurt ve reçel gibi çok
sayıda yöresel ürün tezgahlarda
görülebiliyor. Ayrıca herkes
Adapazarı sanır ama Ödemiş’in
patatesin anavatanı olduğunu
da unutmamak gerekiyor. İpek
mendiller, efe oyaları, rengarenk
danteller ve el dokumalarının her
çeşidinin bulunabileceği Ödemiş
Kadın El Sanatları Pazarı da ilçeye
gelenlerden oldukça ilgi görüyor.
Bunların yanı sıra tarihi
1800’lü yıllara kadar uzanan ve
iğneden ipliğe aradığınız her şeyi
bulabileceğiniz Tarihi Arasta
Çarşısı, Ödemişli ünlü sanatçı
Bedia Akartürk’ün Müzesi, 125. Yıl
Kültür Parkı, Ödemiş Müzesi ve İlk
Kurşun Anıtı görülmesi gereken
başlıca yerler.
İzmir’in bu şirin ilçesinin
mutfağı da oldukça zengin.
Ödemiş’in geleneksel yemekleri
arasında ev yapımı küçük kabuklu
kumpir kızartması ve yağda
kızartılmış kıtır ekmek üzerindeki
meşhur Ödemiş Köftesi başı
çekiyor. Töngül Katmeri veya
pidesi, Keşkek, Ekmek Dolması,
Yağlı Sulu Akıtma, Kestirme
Çorbası, Höşmerim, Heybeli
Çorba, Yağlı Ekmek, Sinkonta,
Isırgan Avunması, Dibile, Kaba
Kaşı Tatlısı, Kalbur Bastı gibi
yemek ve tatlılar ilçenin zengin
mutfağının diğer ürünleri.

1925’te dikilen anıt, Ödemiş halkının Yunan
işgal güçlerine karşı, örgütlü olarak karşılık
vermesi açısından önemli bir yere sahip.

Oldukça geniş bir alana kurulu 125. Yıl
Kültür Parkı‘na, Ödemiş-Birgi karayolu
üzerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Töngül

Ödemiş
Köftesi

Baymak CEO’su Ender
Çolak, babasının tayini
nedeniyle 14 yaşında
Ödemiş’e taşınmış ve lise
eğitimini Ödemiş Lisesi’nde
tamamlamış. Konu Ödemiş
olunca Çolak da Bakmaklife
ekibinin ricasını kırmayarak
yolu Ödemiş’e düşeceklere
güzel yapılması gerekenler
listesi hazırlavdı:
■ Önce yemekten
başlayalım. Sabah kahvaltısı
için mutlaka “töngül”,
(Atatürk Caddesi girişinde
eski karakol karşısı ideal)
yiyin. Burada kendine has
kokusuyla Ödemiş Gevreği’ni
de boş geçmeyin, yanında
bir dilim Ödemiş yerel tulum
peyniriyle tabii. Atom’da
Ödemiş kebap ideal. Yıllardır
süregelen Ödemiş Köftesi mi
Tire Köftesi mi tartışmasının
cevabını siz verin.
■ Biraz da gezelim: Mutlaka,
Birgi’deki Çakırağa Konağı’nı
ve tarihi evleri gezip Efe’lik
yapın. Yorulduğunuzda
da koruk için. Bozdağ ve
Gölcük’e gidip doğanın
muhteşemliğine tanık
olun. Kentte eski Ödemiş
evlerini görün ve mutlaka
bir mahalle arası “
kahvede” yerel bir sohbete
“gatılıverin!” Ödemiş’e
mutlaka cumartesi gidin
ki, Türkiye’de hiç bir
yerde bulamayacağınız
zenginlikteki yerel pazarda
alışveriş yapabilesiniz.
Unutmadan Halep
Pastanesi’nin o tarihi
atmosferinde kahvenizi
yudumlayın ama
dondurmanızı Çamlık’taki
Doruk’tan yiyin.
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Ödemiş’e bağlı Bozdağ Köyü sınırları içinde
bulunan Bozdağ Kayak Merkezi, kış sporları
meraklılarının ilgi gösterdikleri yerlerden.

ENDER ÇOLAK’TAN ÖDEMİŞ GEZİ REHBERİ

müze olarak kullanılan Çakırağa
Konağı’nın süslü duvarları oldukça
ilgi görüyor.
Ödemiş’e bağlı Bozdağ
Köyü sınırları içinde bulunan
Bozdağ Kayak Merkezi de kayak
tutkunları için ideal. İzmir’e olan
yakınlığı sayesinde her kış çok
sayıda kişi tarafından ziyaret
edilen Bozdağ’da aralık ile mart
ayları arasında kayak yapmak
mümkün.

GEZİ

İzmir Ödemiş
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BARINMA

İhtiyacı Bitmez
TOPLAM 3 MİLYAR DOLARLIK BİR OPERASYONU YÖNETEN
BABACAN HOLDİNG’İN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM
BABACAN, HİÇ YENİLEME OLMASA DAHİ TÜRKİYE’DE HER
YIL 500-600 BİN YENİ KONUT İHTİYACI OLDUĞUNU VE
GEÇTİĞİMİZ YAZ AYLARINDAKİ GİBİ GÜZEL KAMPANYALAR
YAPILDIĞINDA TALEBİN GELDİĞİNİ SÖYLÜYOR.
abacan Port Royal,
Babacan Premium
gibi projeleriyle
tanınan Babacan
Yapı, önümüzdeki
bir yıl içinde
toplam yatırım
değeri 1,5 milyar
lirayı bulan üç yeni projeye
başlamayı hedefliyor. Babacan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Babacan, yatırıma ara
vermediklerini belirterek, “Şu an
için kesinleşen üç projemiz var.
Bu sayı daha da artabilir. Güney’e
inmek de planlarımız arasında”
diyor. İbrahim Babacan ile konut
sektörünü ve Babacan Holding’in
yeni yatırımlarını konuştuk.
■ Dönem dönem Türkiye
gayrimenkul piyasasının
doygunluğa ulaştığı dile
getiriliyor. Bu görüşe katılıyor
musunuz?
Gayrimenkul sektöründe uzun
süredir piyasada doygunluk
olduğu ifade ediliyor. Ancak son
bir yılda, güzel kampanyalar
yapıldığında nasıl yoğun bir talep
olabildiğini gördük. Sonuçta
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bir barınma ihtiyacı var. Hiç
yenileme olmasa dahi Türkiye’de
her yıl 500-600 bin yeni konut
ihtiyacı doğduğunu biliyoruz.
■ Yaz sezonu Babacan açısından
nasıl geçti, piyasa yaz aylarında
hareketini sürdürdü mü?
Artık marka projelerde yazkış dönemi ayrımı kalmadığını
görüyoruz. Halen satışta olan üç
projemiz var. Biri Beylikdüzü’nde,
biri Esenyurt E-5 yolu üzerinde,
diğeri de Yeşilköy Havalimanı
kavşağında... Bu projelerden
piyasanın nabzını tutabiliyoruz.
En canlı olan projemiz nisan
ayında satışa sunduğumuz Port
Royal. Burada hedeflerimizin
üzerinde bir satış başarısı
yakaladık ve
dairelerin
yüzde 30’unu
sattık.

■ Gündeminizde yeni projeler
var mı?
Yatırıma hiç ara vermiyoruz
ki… Port Royal’den sonra
önümüzdeki günlerde
memleketimiz Gaziantep’te
yeni bir projeye başlıyoruz.
Gaziantep’te içinde 100 civarında
daire olan konsept bir proje
yapacağız. 9 bin 204 metrekare
alan üzerinde hayata geçecek
projede 18-28 katlı üç blok olacak.
Daire büyüklüklerinin ise 170
ila 240 metrekare arasında
olması planlanıyor. İkinci
projemiz Beylikdüzü’nde olacak.
Kadıköy, Fikirtepe’deki kentsel
dönüşüm projemize ise 2018’in ilk
çeyreğinde başlayacağız.
■ Bu projelerin toplam yatırım
tutarı nedir?
Önümüzdeki bir senede
200 milyonu Gaziantep, 550
milyonu Beylikdüzü, 650 milyonu
Fikirtepe olmak üzere 1,5 milyar
liralık yatırıma başlamış olacağız.
Şu anda ise elimizdeki işlerin
toplamı 1,3 milyar lira civarında.
Yani toplamda 3 milyar liraya
yakın yatırım yapacağız.

GAYRİMENKUL

Babacan Holding

■ Fikirtepe’de yatırıma başlayan
şirketler, kentsel dönüşümün
ağır ilerlemesinden dolayı biraz
motivasyon kırıklığı yaşıyor.
Sizin bölgenin geleceğine dair
beklentileriniz nasıl?
Fikirtepe’ye ilişkin
beklentilerimiz çok yüksek.
Sonuçta 1, 6 milyon metrekarelik
bir alan kabuk değiştiriyor. Bence
Fikirtepe, bundan beş yıl sonra
Ataşehir’in önüne geçecek bir
lokasyon olacak.
■ Tüm bu yatırımların
yanısıra bir de Güney’e
inme niyetiniz var.
Hangi bölgelere
bakıyorsunuz?
İstanbul ve
Gaziantep’ten
sonra kadrajımızda
Muğla, Bodrum var.
Türkiye’de hemen
herkesin Bodrum’da
yaşama hayali var.
İkinci ev için ideal
bir destinasyon
olarak düşünülüyor.
Açıkçası İstanbul’da
da biraz sıkışma var.
İstediğiniz konumda
arazi bulamıyorsunuz.
Bu durum bizi Bodrum’a
yönlendirdi. Bodrum’da
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ÖNÜNE GEÇECEK
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JAPONLAR’IN TALEBİ SÜRÜYOR
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■ Babacan Premium’da
Japonlara satış yapmıştınız.
Diğer projelerinizde talep devam
etti mi?
vet, Babacan Premium’dan
sonra Japonya’dan ikinci
bir alıcı grubu daha
ağırladık. Gelen Japonlar,
“dünyayı araştırdıklarını,
gayrimenkulde prim
yapma oranının en iyi Türkiye
olduğunu analiz ettiklerini ve onun
için geldiklerini” anlattı. Giderken
de bir kat aldılar. Şimdi onlar da
başkalarını yönlendiriyor.

E

TİCARİLERE
YOĞUN TALEP VAR

■ Projelerinizde ticari üniteler
de bulunuyor. Onları ne zaman
satışa sunmayı planlıyorsunuz?
“Babacan Premium”, “Babacan
Port Royal”, “Babacan Palace” ve
“Crown Deluxe” projelerimizde
toplam 100 adet ticari ünite
bulunuyor. Bu ünitelerimiz için
22 Eylül – 12 Ekim tarihleri
arasında ön talep topladık. Talep
çok iyiydi. Yüksek prim getirisine
sahip bu değerli lokasyonlarda
yer almak isteyen yatırımcılar
her zaman kazançlı çıkacak. Çok
yakında bu ünitelerin lansmanını
gerçekleştireceğiz.

takip ettiğimiz araziler var.
Hedefimiz burada 1 milyon
metrekare üzerinde, içinde
otel, marina ve rezidanslar olan
bir proje yapmak. Bu projede
bin 500 civarı konut olacağını
düşünüyoruz.
■ Bu konutların hepsini satış
kapsamında yoksa bir kısmını
işletecek misiniz?
Hepsini satmak istiyoruz.
Ancak alıcılardan tercih
edenlerin konutlarını
kullanmadıkları dönemlerde
işleteceğiz. Yazlıklar senede bir
ay kullanılıyor, 11 ay boş duruyor.
Avrupa’da, ABD’de yazlıkların
işletilmesi sistemi çok yaygın.
Zaten İstanbul’da “Prime”
markasıyla bu sistemi hayata
geçirdik. Aynı sistemi Bodrum’da
da sürdürmeyi planlıyoruz.
Bence Bodrum son yıllarda Ibiza,
Miami gibi dünyanın sayılı tatil
destinasyonları arasına girmeye
başladı. Özellikle Ortadoğulu
müşterilerinden güneyde proje
yapma konusunda çok talep
aldık. Dolayısıyla bu sistemin
yabancılar tarafından da ilgi
göreceğini düşünüyoruz

En canlı olan
projemiz nisan
ayında satışa
sunduğumuz
Port Royal.
Burada
hedeflerimizin
üzerinde bir
satış başarısı
yakaladık
ve dairelerin
yüzde 30’unu
sattık.
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KIŞ GELMEDEN
KIŞ KAPIDA AMA KISA KÜLTÜR TURLARI İÇİN İDEAL
ZAMAN. TÜRKİYE’DE GÖRMEDİĞİNİZ KENTLERDE BİR GÜN
GEÇİRMEK YA DA HAFTASONLARI BU ARA DÖNEMİN
TADINI ÇIKARMAK, BİRAZ DİNGİNLEŞMEK VE TABİİ
AĞRILARINIZ İÇİN 10 İSTİSNAİ ÖNERİ…

1

ESKİŞEHİR
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öklü tarihi, kültür çeşitliliği
ve insan dostu planlamasıyla
bu Orta Anadolu kenti,
son yıllardaki değişimini
görmeyenler için ideal olabilir.
Eskişehir’in ilk yerleşim yeri
Odunpazarı ilk durağınız
olabilir. Burada dar ve eski
bir sokak üzerine sıralanmış rengarenk ahşap
evler sizi karşılarken Odunpazarı Evleri’nin
dünya çapındaki ününe hak vereceksiniz.
100’e yakın sanatçının eserlerinin sergilendiği
Cam Sanatları Müzesi ve 160 tanınmış ismin

K

balmumu heykellerinin sergilendiği Balmumu
Müzesi de buradaki durağınız olabilir. Tabii
Lületaşı Müzesi ile Kurşunlu Külliyesi’ni
de ihmal etmeyin. Eskişehir’in en hareketli
bölgesi kuşkusuz Porsuk Çayı. Nehir’de
gondola binerek kısa bir tur yapmanızı tavsiye
ederiz. Çocuklar içinse masal şatosundan su
altı müzesine kadar birçok bölümden oluşan
Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı ideal. Balkan
ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış
Eskişehir mutfağında çiğböreğin, haşhaşlı
çöreğin, Balaban’ın ve Met Helvası’nın mutlaka
tadına bakın.

4

AFYON

ŞİFA TURU
Havaların soğumasıyla
birlikte kaplıca turizmi de
hareketlenmeye başladı.
Türkiye’nin kuşkusuz termal
başkenti Ayfon. Kentteki
kaplıcalar sıcaklıkları ve suyun
içindeki mineralleri nedeniyle
birçok hastalığa iyi geliyor. Bu
nedenle kentteki Ömer Kaplıcası,
Hüdan Çamur Banyoları,
Gazlıgöl, Gerçek Şifalı Suları
ve Heybetli Iılıcaları özellikle
tavsiye ediliyor. Gelmişken
biraz da gezmek isterseniz;
Afyon Kalesi, kırk direkli olarak
bilinen Ulucami, Anadolu’da
kurulan ilk Mevlevihane’lerden

3

“Sultan Divanı, İscehisar Peri
Bacaları, Frig Vadisi, Arkeoloji
Müzesi ve Büyük Taarruz
Şehitliği’ni mutlaka görün.
Afyon mutfağında hamur
işleri, haşhaşlı ve ete dayalı
yemekler dikkati çekiyor. Sadece
patlıcandan yapılan 20’den
fazla yemek çeşidi bulunuyor.
Kaymak lokum ve sucuk ise
Afyon denince ilk akla gelen
lezzetler tabii. Sevdikleriniz ve
kendiniz için güzel bir hatıra
düşünürseniz de, dünyaca ünlü
mermer yataklarına sahip kentte
yapılan mermer hediyelik ve süs
eşyaları tercih edebilirsiniz.

GÜNÜBİRLİK
Rumeli Kavağı
ile Rumeli Feneri
arasında Karadeniz
ve Marmara’nın
buluştuğu küçük bir
balıkçı köyü Garipçe...
Tatil için İstanbul’dan
uzaklaşamayacak
ziyaretçilerine sessiz,
sakin bir köy ortamı
sunan Garipçe tam bu
aylarda iyi bir tercih
olabilir. Açık büfe köy
kahvaltıları ve salaş
balıkçı restoranlarıyla
meşhur, Karadeniz
lehçesinin sık sık
kulağınıza çalındığı
Garipçe’de mısır
ekmeği, kara lahana
dolması, mıhlama gibi
yöresel lezzetlerin
tadına bakabilir
balığın en tazesini
yiyebilirsiniz.

BURSA-ULUDAĞ

GÖRMEDEN OLMAZ
2014’te Dünya Mirası olarak tescil
edilen Bursa’ya gitmenin şimdi tam
zamanı. Sert kışına yakalanmadan
Uludağ’ın temiz havasıyla
ciğerlerinizi doldurmanın da…
Ama eğer yılbaşını düşünürseniz,
Türkiye’nin en ünlü kayak
merkezinde hem kayak yapabilir
hem de kar manzarası eşliğinde
huzur dolu bir şekilde yeni yıla
girebilirsiniz. Bursa denince akla ilk
gelen yer Uludağ olabilir ancak tarihi
dokusu bozulmamış Cumalıkızık,
Trilye gibi köyleri de ziyareti hak
ediyor.
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KARS

FARKLI BİR DENEYİM
ürkiye’de kış mevsimini en
erken yaşamaya başlayan
illerden Kars’ta tarihi
binaları ve anıtları ziyaret
etmek, geleneksel ürünlerin
satıldığı çarşıları gezmek,
doğal güzellikler içinde huzur bulmak
için kasım ve aralık ayları doğru zaman.
Saklı bir tarihi barındıran ve adeta bir
açıkhava müzesi olan Ani Harabeleri,
kentin sembollerinden Kars Kalesi, Çıldır
Gölü, farklı kuş türlerine ev sahipliği
yapan Kuyucuk Kuş Cenneti, Sarıçam

T

ormanlarıyla çevrelenmiş ve Alpler’den
sonra kristal toz karın yağdığı tek yer
olan Sarıkamış Kayak Merkezi görmeniz
gereken yerler.
Ayrıca peynirleriyle ünlü kentte
Peynir Müzesi’nin bulunduğu Boğatepe
Köyü’nü ziyaret edebilir, çeşitli
peynirlerin tadımını yapabilirsiniz. Kars’a
gidip de kaz etinin tadına bakmadan
dönmek olmaz zira kaz dolmasından
pastırmasına, tandırda kaz çekmesinden
bulgurlu kaz etine kadar zengin bir
lezzet yelpazesi var.
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SAPANCA

KIŞIN TADI
Kasım ve Aralık ancak
Sapanca’da anlaşılır. Gür
ormanlarla çevrelenmiş
Sapanca Gölü etrafında
muhteşem görüntüler eşliğinde
bisiklete binebilir, doğa
yürüyüşleri yapabilir ve temiz
havanın tadını çıkartabilirsiniz.
Gölün çevresinde bulunan
restoranlar alabalık yemek
ya da mangal için ideal.
Sapanca her bütçeye uygun
konaklama seçeneği sunuyor.
SPA ve masaj hizmeti veren
hotellerden kiralık villa ve
dağ evlerine ya da atv-safaripaintball aktiviteleri sunan
otellere kadar birçok alternatifi
değerlendirebilirsiniz.

7

MERSİN

GÜNEY’İN TATİL BELDESİ
Yılın büyük bölümünü
güneşli ve ılık havayla geçiren
Mersin kış mevsiminde yaz tatili
tadında bir deneyim yaşamak
isteyenler için güzel bir seçenek.
Sali, Kelenderis, Elaiussa,
Sebaste antik kentleri, Kız Kalesi,
UNESCO Dünya Mirası geçici
listesine dahil edilen Alahan
Manastırı, Oram Tapınağı, Aziz
Paulus Kilisesi, Mamure Kalesi,
Yedi Uyurlar Mağarası gezilecek
başlıca yerler. Kentin en popüler
yemeği Tantuni’nin tadına
mutlaka bakın. Ayrıca meyan
şerbeti ve çay bardağında
sunulan Tarsusi Kahvesi’ni de
mutlaka deneyin.

8

VİYANA

KÜLTÜR ŞOKU

Viyana, 1900’lerin başında
dünyanın kültür başkentiydi.
Bu anlamda bayrağı başka
kentlere kaptırmış olsa da, bazı
şeyler hiç değişmez. Viyana’da
görülecek o kadar çok saray,
tarihi yapı, müze, opera, bale
binaları bulunuyor ki kentin
sokaklarında adeta mekik
dokuyacaksınız. Aklınızda
bulunsun Viyana’nın içindeki
Hofburg Sarayı en önemlisi.
Eğer kültür turizmi yapmak
için Viyana’yı tercih ettiyseniz,
merkezde konaklamanızda
fayda var. Zira o kadar çok
gezilecek ve görülecek yer
var ki ulaşımla vaktinizi boşa
harcamayın.
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10 DÜNYANIN UCU
HONG KONG

FİNLANDİYA-HELSİNKİ

KUZEY IŞIKLARI
Medeniyetin, kültürün,
eğitimin, teknolojinin ve
doğanın çok farklı boyutlarda
yaşandığı bir coğrafya görmek
istiyorsanız klasik rota ve
merkezlerden farklı olarak
Finlandiya’nın başkenti
Helsinki’yi denemeniz
gerekiyor. Daha çok kış
sporlarıyla bilinen Helsinki’de
kasım-aralık döneminde
gece 18, gündüz altı saat ve
hava da bizim ölçülerimize
göre oldukça soğuk. Ne var
ki meşhur Kuzey Işıkları’nı
seyretmek için en ideal dönem
de bu aylar. Helsinki’yi merkez

alarak Lapland bölgesine
yapılacak bir ziyaret ve
Kuzey Işıkları’nın büyüleyici
gösterisine canlı canlı şahit
olmak çekilen çileye değer.
Ağırlıklı İsveç ve Rus mutfağı
etkisi altında olan ülke daha
çok balık sevenler için bir
cennet.
Helsinki’de, Uspenski
Katedrali, Senato Meydanı,
Helsinki Katedrali, Kauppotori
Meydanı, Kiasma Art Museum
merkezde görebileceğiniz
yerlerden birkaçı. Kentin kalbi
Mannerheimintie Caddesi ise
en canlı alanlardan.
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Küçük bir çılgınlıkla 7
binden fazla gökdelene
ev sahipliği yapan Hong
Kong’da bulursanız kendinizi,
uğramanız gereken ilk durak
Peak Tepesi. Buraya hem
gece hem de gündüz çıkmayı
ihmal etmeyin. Dünyanın
en uzun açık hava Buddha
heykeline evsahipliği yapan
Lantau Adası da bir ziyareti
hakediyor. Gece eğlencesi için
Soho bölgesine gidebilir ve
meşhur karaoke barları ziyaret
edebilir ya da Kowloon Adası’nı
deneyebilirsiniz. Hong Kong’un
pahalı bir tatil yeri olduğunu ve
uçuşun 10,5 saat sürdüğünü
de unutmamak gerekiyor.
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Renk Nalburiye

2009’da Doğuş
Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği
Bölümü’nü bitiren
31 yaşındaki Özgür
Enezli, renk Nalburiye
olarak ısıtmasoğutma alanında
Trakya’nın en büyük
oyuncularından biri
olmayı hedeflediklerini
söylüyor.

TAM YOL İLERİ

BAYİLERİMİZ

Renk Nalburiye

ölgenin köklü ve
tanınmış isimleri
arasında yer alan
Hasan Enezli
kurulan şirketi,
35 yılı aşkın bir
süredir faaliyet
gösteriyor.
Bölgeyi Trakya’nın GAP’ı olarak
niteleyen Renk Nalburiye
Genel Müdürü Özgür Enezli
geçen yıldan bu yana doğalgaz
konusunda altyapı geliştirme
çalışmalarını aralıksız
sürdürüldüğünü ve bölgenin
potansiyelinden yararlanmak
istediklerini dile getiriyor.
Aslında endüstri mühendisi
olan 31 yaşındaki Özgür
Enezli, ailenin ikinci kuşak
temsilcilerinden… Ablasıyla
birlikte şirketin yönetiminde
yer alıyor. “Asıl hedefimiz,
beş sene içinde yapı marketi
haline dönüşmek. Bu hedef
doğrultusunda Baymak’ınki
ile bizim bölgedeki marka
bilinirliliğini birleştirdik” diye
konuşuyor. Bir taraftan da 35
bayiye hizmet verdiklerini
söyleyen Enezli, 2019 için
hem bayilik hem de satış
anlamına koydukları hedefe
2017 bitmeden ulaştıklarını
anlatıyor. “Keşan’ın potansiyeli
çok yüksek. Dolayısıyla
satışlarımız çok daha hızlı
büyüyecek” diyor.

B

■ Isıtma-soğutma sektörüne
nasıl girdiniz?
Renk Nalburiye bir
aile şirketi. Babam Hasan
Enezli 1981 yılında kurduğu
bu işletmeyle uzun yıllar
sektöre vizyon katıp
yenilikler oluşturdu. Aile
olarak bu bölgenin tanınmış
ailelerindeniz. Bu yüzden
işletmenin marka algısı sadece
Keşan’da değil, bütün Trakya’da
çok iyi… Baymak ürünleri
ve harici sattığımız ürün
gruplarıyla oluşturduğumuz
bayiliklerimizle Trakya’da 35
bayimiz var.
Ben ise 2009’da Doğuş
Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdim. Üniversite yıllarında
kulüp ve organizasyon
yöneticilikleri yapmıştım.
Karşıma bir tercih olarak staj
yaptığım yerlerden teklif geldi
ama aile işletmesinde kalmayı
tercih ettim. Zaten çocukluğum
buraların tozunu yutarak
geçti. Benden önce de işin içine
benim gibi endüstri mühendis
olan ablam girmişti. Aslında aile
işinin başına geçmemin yolunu
da ablam açtı.
Keşan’a doğalgazın
gelmesiyle Baymak’ın ana
bayiliğini yılbaşında aldınız.
Ama şirketin Renk Nalburiye
ile olan işbirliğinin geçmişten

gelen bir hikayesi var.
Güneydoğu Trakya’da sınıra
yakın en büyük yerleşim birimi
Keşan’ın sınır ötesi işbirliği ve
sınır ticareti potansiyeli çok
yüksek. Bu potansiyeli göz
önüne alarak beş sene önce
yapı marketi olma vizyonuyla
yola çıktık. Marka altında
yapı sektörü ile ilgili her
türlü alışverişin yapılmasını
sağlayacak bir yapı kurmaya
çalışıyoruz. Bu bağlamda
bakıldığında Baymak’ın her
mevsim satabileceğimiz
ürün grupları mevcut. Bu
yüzden beş yıl önce tali bayi
olarak başladık. Şirketin ürün
grupları arasında satmayı
hedeflediklerimiz de er
alıyordu. Toplamda 200 bin
liralık satış gerçekleştirmiştik.
Daha sonra doğalgazın geleceği
söylentisi başladı. Bölge
yöneticileri geldi. Baymak’ın
bu bölgede bilinirliliği yüksek
olduğu için markamızın içinde
Baymak’ı yönetebileceğimizi
düşündük. Hem bölgeye
katkı yapmak için herkese
faydalı olacak bir markanın
ana bayiliğini almak istedik.
Yapılan görüşmeler sonrasında
yılbaşında ana bayiliğini aldık.
Baymak markasının bilinirliği
ile kendimizinkini birleştirerek
sektörde ön plana çıkarmayı
hedefliyoruz.
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DOĞALGAZA KAVUŞAN KEŞAN, GÜNEYDOĞU TRAKYA’DA SINIRA
YAKIN EN BÜYÜK YERLEŞİM BİRİMİ VE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ
VE SINIR TİCARETİ POTANSİYELİ DE DİKKAT ÇEKİYOR. RENK
NALBURİYE, TAM DA BU NOKTADA BAYMAK AİLESİ’NİN TRAKYA
BÖLGESİ’NE AÇILAN EN BÜYÜK KAPISI HALİNE GELDİ.
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BAYİLERİMİZ

Renk Nalburiye
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ok yeni ama
Baymak’ın en çok
hangi ürünleri
tüketicilerden
ilgi görüyor?
Bölgede verimden
dolayı yoğuşmalı kombi
kullanılması üzerinde
duruluyor. Zaten
yoğuşmasız kombiler
Avrupa Birliği uyum süreci
gereği tedavülden kalkacak.
Ayrıca yeni enerji verimliliği
kanununa göre 2018 ile
yoğuşmalı kullanımı şart.
Trakya Bölgesi’nde halk
bilinçli. Enerji verimliliği
hem de arıza geri dönüşü
olmayan idee kombilerini
tercih ediyor. Yani
yoğuşmalı ve özellikle idee
satışlarımız yoğun olarak
devam ediyor.

POTANSİYEL İNANILMAZ
■ Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB)
Çevre Mühendisleri Odası
tarafından hazırlanan hava
kirliliği raporuna göre
Keşan’da 2016 yılında sınır
değerlere göre SO2 (kükürt
dioksit) oranı 166, PM10
(partikül maddeler) sınır
değeri ise 197 kere aşıldı. Bu
veriler ışığında doğalgazın
Keşan’a gelmesi neleri
değiştirecek?
Ne yazık ki, Keşan’da kışın
ısınmak için kalitesiz katı
yakıt ürünleri kullanıldığı için
burada hava kirliliği yüksek
boyutlara ulaşıyor. Hatta
kış aylarında Türkiye’deki
en kirli havasına sahip ilçe
durumunda… Doğalgaz

Baymak’ın ana
bayisi olarak
2019 için hem
bayilik hem de
satış anlamında
koyduğumuz
hedefe şimdiden
ulaştık. Baymak
ürün grubunda
1 milyon
liraya ulaşmış
bir cirodan
bahsedebiliriz.

malumunuz temiz, güvenli
ve tasarruflu bir yakıt türü.
Esasında doğalgaz buraya çok
geç geldi. Yine de Doğalgazın
gelmesi ve önümüzdeki
sene aktif olarak kullanacak
olması bu kirliliği minimuma
indirecek. Diğer taraftan hava
kirliliğini azaltmanın yanında
ekonomik açıdan kazançlar
sağlayacak.
Şu anda belli başlı bölgelere
doğalgaz hattı çekildi. 2017’nin
sonunda bazı bölgelere gaz
verileceği ön görülüyor.
Bu sene pilot uygulaması
olacak. 2016 verilerine göre
Keşan’ın nüfusu 80 bini
aşmış durumda. 7 binden
fazla hanenin doğalgaz
kullanmaya başlayacağını
düşünüyoruz. Edirne’nin bile
tamamına doğalgaz gelmiş
değil. Dolayısıyla Keşan’ın
doğalgaz kullanımı anlamında
potansiyeli çok büyük. Bu
sektörde iş yapan her firmanın
yakın markajında yer alıyor.
■ Aslında doğalgaz
sektörüne stratejik olarak
girdiğiniz anlaşılıyor.
Bu doğrultuda 2018 için
hedefleriniz neler?
2018’de daha farklı
markaları bünyemize katıp
daha fazla bayiye ulaşmak
istiyoruz. Şu an 15 kişilik
ekibimiz var. Bu sayıyı 25’e

BAYİLİK AĞI BÜYÜYECEK

■ Trakya’nın başka
ilçelerinde de bayilik
oluşturmak istiyor musunuz?
Bu noktada yaklaşım ve
stratejileriniz nelerdir?
Aslında ana hedefimiz
Keşan olsa da, Uzunköprü’de
bayilik oluşturduk. Hedefte
Enez, Şarköy ve İpsala var. Beş
yıl içinde çemberi yukarıya
taşıyarak Edirne merkez,
Tekirdağ, Kırklareli’nde noktalar
oluşturmak istiyoruz. Ancak
basamakları birden değil, yavaş
yavaş çıkmayı istiyoruz. Gitmeyi
planladığımız bölgelere şimdi
de gidebiliriz ama bu verdiğimiz
hizmetin kalitesini düşürür.
Ağı yavaş genişletmek hizmet
kalitemizi ve altyapımızı tam
teşekküllü olarak hazırlamamıza
yardımcı olacak.

Bunun yanı sıra hayvancılık,
gıda sanayi, ticaret ve turizm
de ekonomiyi ayakta tutan
sektörler arasında yer alıyor.
Bu ek olarak ilçe son dönemde
yapılan yatırımlarla arıcılıkta da
büyük mesafe kaydetti.
Sanayi tarafında ise ağırlıklı
olarak gıda alanında faaliyet
gösteren sanayi kuruluşları
arasında; un, yağ, çeltik, süt ve
yem fabrikalarıyla, gıda ürünleri
imalathaneleri bulunuyor.
Keşan ekonomisinde rol
oynayan kurumlardan birisi
de Keşan Ticaret Odası’dır.
Ticaret sektörü beş bine yakın
işletmesiyle ekonomiye güç
katan bir unsur durumunda.
Cumartesi günleri şehir
merkezinde kurulan Pazar
ise çevre ilçelerden ve
Yunanistan’dan da müşteri
çeken canlı ve hareketli bir
alışveriş ortamı yaratıyor.
Güneydoğu Trakya’da sınıra
yakın en büyük yerleşim birimi
olan Keşan’ın sınır ötesi işbirliği
ve sınır ticareti potansiyeli de
dikkat çekici. Keşan Belediyesi ile
Yunanistan’ın Dedeağaç, Ferai,
Orestiada ve Gümülcine yerel
yönetimleri arasında kurulan
ilişkiler ve gerçekleştirilen
protokollerle, çevre, altyapı,
ekonomik ve kültürel alanlarda
işbirliği olanakları ve fırsatları
geliştirilmeye çalışılıyor. Geniş
bir hinterlandın sağlık merkezi
olduğu gibi ticaret ve turizm
merkezi de olan Keşan Vergi
Dairesi’ne kayıtlı 25 anonim,
372 limited, 13 ticari kooperatif
olmak üzere 411 şirket faaliyet
gösteriyor.
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KEŞAN’IN YILDIZI YÜKSELİYOR
çıkarmak istiyoruz. Baymak
bayiliği ile birlikte şirket olarak
ısıtma- soğutma sistemlerindeki
yerimizi sağlamlaştırmak
gibi bir niyetimiz var. Ürün
gamımızda 11 bin tane ürün
yer alıyor. Bu sayıyı artırmak
için de çalışmalarımız sürüyor.
Baymak’ın ana bayisi olarak 2019
için hem bayilik hem de satış
anlamına koyduğumuz hedefe
şimdiden ulaştık. Baymak ürün
grubunda 1 milyon liraya ulaşmış
bir cirodan bahsedebiliriz. Daha
da ileriye gitme hedefindeyiz.

G

enel olarak
Trakya özelde
ise Keşan son
dönemde
ekonomik
anlamda
hızla yükseliyor. Zaten son
dönemde üst üste bölgede
yapılan toplantılar da bunun
göstergesi. Örneğin bu sene
mart ayında Keşan Ticaret ve
Sanayi Odası, Keşan Ticaret
Borsası, İpsala Ticaret Borsası,
Trakya Kalkınma Ajansı, Dünya
Gazetesi ile Tek Rumeli TV
işbirliğinde “Trakya-TürkiyeDünya Ekonomi” konulu bir
panel düzenlenmişti. Bu ekim
ayındaysa Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eski Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Aksoy Holding
CEO’su Batu Aksoy, Ekonomist
Prof. Dr. Deniz Gökçe ve
Mercan Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Tolga
Mercan’nda katıldığı Keşan
Ekonomi Forumu düzenlendi.
Aslında İstanbul’un meyve
sebze deposu Keşan’ın
ekonomisi ağırlıklı olarak
tarıma dayalı. 1.087 km2’lik
ilçe topraklarının yüzde 51’i
tarım arazisi. Bu topraklar
üretim çeşitliliği ve verimlilik
açısından da oldukça zengin.
Ağırlıklı olarak buğday,
ayçiçeği ve arpa üretilen
ilçede, su sıkıntısının da
olmaması sayesinde sebzecilik
ve meyvecilik de oldukça
gelişmiş durumda. İlçede tarım
ürünleriyle canlı hayvan ticareti
alanında faaliyet gösteren bir
de Ticaret Borsası bulunuyor.
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TEKNOLOJİ

iPhone

ALTI ÜSTÜ iPHONE
APPLE, iPHONE’LARIN ÇIKIŞININ 10’UNCU YILINDA YAŞ GÜNÜ
KUTLAMASI YAPTI VE ÜÇ YENİ MODELİNİ TANITTI. KLASİKLEŞEN
STANDART VE PLUS AYRIMIYLA GELEN SEKİZİNCİ KUŞAK
iPHONE’LARI SÜRPRİZİ VE EN ÇOK MERAK EDİLENİ KUŞKUSUZ X…
u satırların
yazarı olarak
ilk iPhone’un
tanıtıldığı Ocak
2007’de, sadece
cep telefonları
ve mobil iletişim
teknolojilerine
odaklı bir derginin
yöneticiliğinde dördüncü
seneme dolduruyordum. O
güne kadar dergimizin favori
markası Nokia’ydı. Çünkü
vizyonerdi; cep telefonlarının
hayatımızın merkezinde olacağı
bir dünya fikrini ilk onlar ortaya
atmıştı. İşletim sistemi olan ilk
‘akıllı’ telefonları onlar yapmış;
uygulama dünyasının kapısını
ilk onlar aralamıştı. İlk tableti,
oyun telefonunu, iş telefonu
gibi yeniliklerin de sahibiydiler.
Ve herkese hitap edecek 50
civarında modelleri vardı.
Ericsson, Sony, Panasonic gibi
dönemin devlerini alt etmişlerdi.
Ama ilk iPhone herşeyi
değiştirdi. Bugün artık
Nokia hala var ama sadece
fiiliyatta… Tek model, Nokia’nın
o büyük ürün gamını yerle
bir etti. Ve daha da önemlisi
mobil iletişimde Nokia’nın
temposunda muhtemelen bir
30 seneyi bulabilecek değişimi
10 yıla sığdırdı. Birkaç kuşağın
teknolojiyle olan ilişkisini
değiştirdi; uygulama dünyasının
ortaya çıkmasını sağlayarak da
ekonomik anlamda yeni bir iş
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kolu ortaya çıkardı.
Apple işte bu büyük değişimin
başlangıcının 10’uncu yaşında,
geçen eylül ayında, üç yeni
modelle bir sonraki 10 yıla girdi.
Ama bira sönük… Merhum Steve
Jıobs’ınki gibi gösterişli bir
tanıtım toplantısı yoktu hatta
sahnede fiyasko sayılabilecek
teknik bir hata bile yapıldı.
Üstelik tanıtılan üç model de,
özellikle merakla beklenen
10’uncu yaşa özel “iPhone X” de
dahil, öyle heyecan verici bir
değişimle gelmedi. Ama hakkını
yememek de gerek. Bilinen cep
telefonu formunda ve kısmen de
teknolojisinde artık son noktaya
doğru gidiyoruz. Bu alandaki
“sonraki büyük şey” muhtemelen
formun ortadan kalkması olacak
ve bu noktaya hızla ilerlerken
yeni iPhone’larda oldukça fazla
kabul edilebilecek yenilikler
var. Zira yeni iPhone’lar, yüz
tanıma, kablosuz şar, çerçevesiz
ekran, artırılmış gerçeklik
özellikli yüksek video kalitesi,
HDR desteği, güçlü işlemci gibi
yeni standartları getiriyor. Tabii
fiyat konusunu hiç açmamak
lazım. iPhone X’in 256 GB’lik
modeli için biçilen fiyat 7 bin
lira. 64 GB’lik modeliyse 5 bin
500 lira civarınca olacak. iPhone
Plus’ın ise 4 bin 800 lira olması
bekleniyor. En ucuzu yani iPhone
8 ise 3 bin 900 lirayı görüyor.
Şimdi sırasıyla yeni modelleri
kısaca inceleyelim…

sahip. iPhone X’lerde dikkat çeken
bir diğer özellik ise ön yüzünde artık
“Home” tuşunun olmaması... Artık
ana ekrana dönmek için ekrana
dokunmak yeterli. Cihazın RAM’i ise
3 GB... Kameraya gelirsek… İlk defa
iPhone 7 Plus’da çift kamera vardı.
iPhone X de bu devam ediyor. 12
megapiksellik arka, 7 megapiksel
kam
k
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güçl
çlü.
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iPhone 7’nin halefi,
selefinden pek farklı
değil aslında. İşlemcisi
daha güçlü -yüzde
25 gibi, Bluetooth
5, LTE-A gibi yeni
iletişim standartlarını
destekliyor, kamerası
da 4K çözünürlükte
video çekiyor, daha
uzun pil ömrü
sunuyor. Bellek ise
yine aynı 2 GB. Ana
kamera 12 megapiksel.
Bu kameranın güçlü
bir video
performansı
var. 4K
çözünürlükte
60fps kayıt
yapabiliyor.
Ön kamera
ise yine 7
megapiksel.
Sadece
diyafram
açıklığı çok
daha fazla,
bu da kaliteyi
artırıyor.

Güçlü Cihaz: iPhone 8 Plus

Standart: iPhone 8

10’uncu yıla özel iPhone X’in
tanıtımında yeni yüz tanıma
sistemi “Face ID” telefonu kilitledi
ama bu bir kaza sadece. Parmak
izi okuyucunun yerini almaya
aday Face ID, tüm dünyada hızla
yaygınlaşan bir teknoloji ve iPhone
X bu özelliği kullanması artık Touch
ID’nin teknoloji çöplüğüne gittiğini
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noktada önemli yeniliklerden biri
de performans. iPhone 7 serisinde
A10 Fusion yonga seti vardı. Yeni
iPhone’larda Apple yeni seti A11’i
kullandı. İki çekirdekle yüzde 25, dört
ve fazlasında yüzde 70 daha fazla
performans sunan Apple A11, grafik
tarafında ise yüzde 30 daha fazla
performans sunarken A10’a göre
nere
ne
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deys
yse
e yü
yüzd
zde
e 50 daha
dah
d
aha
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rjii
neredeyse
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tiyo
yor.
r.
tüketiyor.

Plus serileri iyi bir
pazarlama numarası
gibi görünüyordu, gerçi
hala birçoklarına göre
öyle ama Apple, Plus
modellerinde biraz daha
cömert davranmaya
başlamış görünüyor. 5.5
inçlik Retina HD ekranın
yer aldığı akıllı telefon, 3D
Touch özelliğine ve geniş
renk gamına sahip. Bu da
görüntülerin daha
canlı olmasını
sağlıyor. Arka
tarafında 12
megapiksel
çözünürlüğünde iki
kamera olan
iPhone 8 Plus,
4K çözünürlükte
60 fps video
kaydı yapıyor.
3 GB RAM ile
gelen telefonun
64 ve 256 GB
olmak üzere iki
farklı seçeneği
var.

TEKNOLOJİ

Koleksiyonerler İçin: iPhone X

Kasım - Aralık 2017

iPhone

55

OTOMOBİL

Volvo XC60

Havalı, Şık ve Güvenli
Kasım - Aralık 2017

VOLVO AİLESİ’NİN YENİLENEN XC60 MODELİ, “BUGÜNE KADAR
ÜRETİLMİŞ EN GÜVENLİ OTOMOBİL” HEDEFİYLE EKSTRA
GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE GELİYOR. ŞIKLIĞI DA CABASI…
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olvo markasının
en önemli özelliği
kuşkusuz “güvenlik”.
Fakat diğer markalar
için de bu kavram aynı
önemi taşıyor. Fakat Volvo hep
bir adım önde olmayı hedefliyor.
Öyle ki marka, 2020’de bir Volvo
aracı içinde kaza geçirirseniz
“ölmeyeceksiniz” diyecek kadar
iddialı. Bu iddianın ilk örneği yeni
XC60. Dalaman’dan başlayıp
Akyaka ile Gökova Körfezi’ni
kapsayan ve Bördübet’te son bulan

bir sürüş etkinliğinde yeni XC60’ın
direksiyonun başındaydık. Bundan
dokuz yıl önce tüketiciyle buluşan
XC60, tüm dünyada 1 milyon adet
satışa ulaşmış bir model. Yeni hali,
Volvo’nun dönüşüm planının en
önemli temsilcisi olarak sunuluyor.

HERŞEY GÜVENLİK İÇİN
“Bugüne kadar üretilmiş en
güvenli otomobil” hedefindeki
XC60, “City Safety” özelliğiyle
geliyor. Otomobil, yaya, büyük
hayvanları algılayarak çarpışmaları

engelleyen bu sisteme eklenen üç
yeni özellikten biri olan direksiyon
yardımı (Steer Assist) olası bir
çarpışmadan kaçabilmeniz için
(ihtiyaç anında) otomatik olarak
direksiyon yardım sağlıyor. 50-100
km/h arasındaki hızlarda aktif hale
geliyor. “Karşı Şerit İhlali Önleme
Sistemi” ise farkında olmadan
karşı şeride geçildiğinde sürücüyü
uyararak otomatik direksiyon
yardımı sağlıyor. Bu sistem 60-140
km/h arasındaki hızlarda çalışıyor.
“Kör Nokta Bilgi” sistemiyse kör

noktada bir araç olduğu zaman
direksiyon yardımıyla otomobili
tekrar şeridine dönmesini sağlıyor.

HAVALI TASARIM
Yeni XC60, profilden
baktığınızda ailenin büyüğü
XC90’nın sıkıştırılmışı gibi duruyor.
. İç mekan oldukça gösterişli. Bol
saklama gözleri, tamamen deri
koltuklar, kullanılan ahşap ve
krom detaylar iç mekandaki kalite
hissini artırıyor. Diz ve baş mesafesi
arka koltuklarda oldukça iyi. Daha
alçak oturma pozisyonu sayesinde
ferahlık sağlanmış.

Yeni Volvo XC60 ilk etapta 190
HP güç üreten D4 AWD motor
seçeneğiyle satışa sunulacak.
Sonrasında 320 HP güç ve 400
Nm tork üreten T6 AWD otomatik,
254 HP’lik T5 AWD otomatik
ve 235 HP güç üreten D5 AWD
otamatik seçenekleri olacak. 407
HP güç üreten “plug-in hybrid T8
Twin Engine AWD otomatik” de
bu seçenekler arasındaki yerini
alacak. Temmuz ayında ön satışına
başlanan yeni XC60’ın ilk teslimatı
Ekim 2017’de yapılacak. 190 HP
gücündeki D4 AWD motor seçeneği
350 bin liradan satışa sunuldu.

İç mekan oldukça gösterişli. Bol
saklama gözleri, tamamen deri koltuklar,
kullanılan ahşap ve krom detaylar iç
mekandaki kalite hissini artırıyor.

Yeni Volvo XC60 ilk etapta 190 HP güç
üreten D4 AWD motor seçeneğiyle satışa
sunulacak. Sonrasında dört alternatif motor
seçeneği gelecek.
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“Büyük Hayvan
Algılama”
(Large Animal
Detection),
“Yoldan Çıkma
Engelleme”
(Run-off road
Mitigation) ve
yarı otonom
sürüş desteği
yeni XC60’ın
diğer güvenlik
özellikleri.

OTOMOBİL

Volvo XC60
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Uzm. Dr.

GÖKMEN KUM
Kardiyoloji Uzmanı
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi

Dikkat!

HASTALIĞIN 10 BELİRTİSİ VAR

Alzheimer’da
Yaş Düşüyor
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on dönemde hem medyada
hem de çevremizde
en çok duymaya
başladığımız hastalıkların
başında geliyor
Alzheimer. Eğer son
zamanlarda konuşurken
kelime bulmakta güçlük çekip
konuşulanları anlamakta zorlandığınızı
hissediyorsanız; işlerinizi
planlayamıyor, iş toplantılarını
kaçırıyorsanız; gündelik para
hesaplarında zorlanıyor gittiğiniz
yolları şaşırıyor hatta çok iyi bildiğiniz
yemekleri bile yapamıyorsanız dikkat,
Alzheimer başlangıcı olabilirsiniz!
Alzheimer, en yaygın demans
(bunama) türüdür ve beynin fiziksel bir
hastalığıdır. Bu hastalığın seyri sırasında
beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne
neden olan plaklar ve yumaklar gelişir.
Aynı zamanda Alzheimer hastalığı
olan kişilerde beyin içindeki mesajların
iletimini sağlayan bazı önemli
kimyasalların eksikliği görülür. Ayrıca
hastanın yaşı ve genetik faktörleri
de hastalıkta önemi bir rol oynar. En
önemli risk faktörlerinin aile öyküsü ve
ileri yaş olduğunu düşünürsek hastalık
genellikle 65 yaş üstündeki kişilerde
görülür ve ailesinde bu hastalıktan
mustarip olanlarda görülme oranı artar.
Kadınlarda erkeklere göre biraz daha
fazla görülen Alzheimer, günümüzde
nispeten genç yaşlarda da çıkıyor.
Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yani
yapılan tedaviyle hastalık tamamen
ortadan kaldırılamaz. Öncelikle
şunun bilinmesi gerekir; bu hastalığın
tedavisinde erken tanı çok önemlidir.
Yapılan tedaviyle hastalığın ilerlemesi
yavaşlatılır ve semptomları azaltılır.
Amaç, hastanın yaşam kalitesini
artırmaktır.

Hastalığın temel olarak 10 belirtisi olduğu kabul edilirken bunlardan bir
ya da birkaçının bulunması işaret olabilir.
1- Gündelik hayatı etkileyen
HASATALIKTAN
unutkanlıklar. Özellikle çok
KORUNMADA ETKİLİ
yakın dönemi ilgilendiren
10 YÖNTEM:
randevu, toplantı, alışveriş
1- Hayal kurmayı ihmal
listesi ve diğer güncel bilgilerin
etmeyin: Merak ve öğrenme
unutulması.
isteğinizi devamlı canlı
2- Planlama ve hesaplama
tutun. Kitap okumak,
zorlukları. Faturaların
bulmaca çözmek, hobi
unutulması, sürekli yaptığı
edinmek, düzenli sosyal
bir yemeğin tarifini bile
aktivitelerde bulunmak, yeni
hatırlayamama, günlük işlerin
insanlarla tanışmak, yeni
sırası ve süresiyle ilgili yaşanan
bir dil öğrenmeye çalışmak
zorluklar.
beyin fonksiyonlarının canlı
3-Daha önce sorunsuz yapılan iş
tutulmasını sağlıyor.
ve ev görevlerinde aksama.
2- Spor yapmadan günü
Evin düzeniyle ilgili karışıklık,
bitirmeyin: Çalışmalar;
eşyaların nasıl kullanıldığıyla
her gün düzenli egzersiz
ilgili bilgilerin hatırlanmaması…
yapmanın beyne iyi
4-Zamanla ve yerlerle ilgili
geldiğini, Alzheimer’ın
yaşanan kafa karışıklığı.
başlama zamanını
Düzenli gidilen dükkanların,
geciktirdiğini hatta
caminin ya da işyerinin
önlediğini ortaya koyuyor.
bulunamaması. Günün
3- Hazır yiyeceklerden
saatlerini, günleri, ayları, evin
uzaklaşın: Fast-food
odalarını karıştırma…
alışkanlığınızdan vazgeçin;
5-Görüntüleri algılama zorluğu.
yağlı, tuzlu, kızarmış ve hazır
Bu zorluk hem yazıları
yiyeceklerden uzak durun.
okumada hem de şekil
4- Siyah çikolata tüketin: Siyah
algısındaki bozuklukla ortaya
çikolatanın içinde bulunan
çıkar.
ve antioksidan özelliği olan
6-Konuşma ve anlamada
bir madde bilişsel gerilemeyi
zayıflama, kelime sayısında
geciktiriyor.
azalma, anlam kaymaları.
5- Stresi yönetin!
7-Eşyaları olağan yerlerden farklı
6- Fazla kilolarla savaşın:
yerlere koymak ve unutarak
Araştırmalar sonucunda
yakınlarını kaybetmekle veya
vücut ağırlığının Alzheimer
hırsızlıkla suçlama.
riskiyle doğru orantılı
8-Yargılama ve karar vermede
olduğuna işaret ediyor.
güçlük. Gündelik hayat içinde
7- Gece lambasıyla uyumayın:
önceleri kolaylıkla alınan
Kaliteli bir uykunun hafızayı
kararlar için uzun zamanlar
güçlendirmede önemli bir
geçirme, bir türlü karar
rolü var.
verememe ya da olağandışı
8- Alkol ve sigaradan uzak
şaşırtıcı kararlar.
durun: Araştırmalar aşırı
9-Sosyal aktivitelerden çekilme.
alkol ve sigara kullanımının,
Düzenli olarak yapılan sosyal
yaşamın ileri dönemlerinde
birlikteliklerden vazgeçme.
Alzheimer riski
Buna karşılık eve kapanma ve
oluşturduğunu gösteriyor.
tek düzen yaşantıya geçiş.
9- Metabolik hastalıkları
10-Kişilik ve davranış değişiklikleri.
kontrol altına alın.
Örneğin eli açıkken cimri birine
10- Gerekirse B12 ve folik asit
ya da cimriyken savurgan
desteği alın.
birine dönüşmek...
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Yeni nesil Baymak idee yoğuşmalı kombi küçüklüğü*, sessizliği** ve yüksek
verimliliği*** ile bildiğiniz kombilerden çok farklı, üstelik 7 yıl garantili.

* Yükseklik 54,1cm x genişlik 36,8 cm x derinlik 36,4 cm boyutu alt bağlantı seti hariç değerlerdir.
** 38 desibel ses değeri 24-28 kW modeller için maksimum güçteki ses seviyesidir.
*** Merkezi ısıtma kısmi yükte verim değeri 109,2 ‘dir. ( 92 / 427 / EEC ‘ye göre dönüş suyu sıcaklığı = 30° için)
**** 7 yıl garanti süresi 14 Eylül 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yetkili servis tarafından ilk çalıştırma
işlemi yapılan Baymak idee yoğuşmalı kombilerde geçerlidir.
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