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B
Daha Güçlüyüz
Birlikte 

aymak Ailesi olarak aramızda köprü 
olacak yeni bir iletişim mecrasına daha 
merhaba diyoruz, Baymaklife! Tam 45 
yıldır içinizden biri olan Baymak markası, 
Baymaklife’ın ilk sayısı ile beraber artık 
size daha da yakın olacak. Bildiğiniz gibi 
Baymak bundan bir yıl önce yoluna BDR 
Thermea grup ile devam etme kararı 
aldı. Bu değişimi Baymak Ailesi olarak 
hep birlikte kusursuz yönettiğimize 
inanıyorum. Çalışanlarımız, bayilerimiz, 
birlikte iş yaptığımız çözüm ortaklarımız 
da dahil olmak üzere hepimiz birbirimize 
kopmayan gönül bağıyla bağlı daha da 
sağlam bir aile olduk. Aile kavramını 
kullanmak istiyorum çünkü gerçek 
değerlere sahip aileler değişimlerden 
etkilenmez, aksine değişim süreçlerini 
fırsata çevirerek gelişirler. Baymak için son 
bir yılda yaşadığımız senaryo tam da bu 
oldu, sağlam köklerimiz ve değerlerimize, 
BDR Thermea’nın dinamizmini ve 
modernliğini ekledik. Üretim hatlarımızı, 
bayi iletişimimizi, servis kalitemizi, 
çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, nihai 
tüketiciye bakışımızı yeniledik. Böylece 
köklerinden ve tecrübesinden güç alan, 
yeni bakış açısıyla en son teknolojiyi 
tüketiciye sunan bir marka haline geldik.

GEÇMIŞE DUYULAN ASIL SAYGI, 
DEĞIŞEREK VE GELIŞEREK OLUR
Tarihe de baktığınızda değişimlerin 

hep sancılı olduğunu ama sonunda büyük 
mükafatların kazanıldığını görürsünüz. 
Baymak da son bir yılda kolay olmayan 
ancak sonucu başarı garantili çok gurur 
verici adımlar attı. Markamız değişiyor ve 
daha da değişecek, üstelik değerlerinden 
hiçbir şey yitirmeden… Çünkü köklü bir 
markanın geçmişine duyduğu asıl saygı, 
değişerek ve gelişerek olur. Sizlerin de 
şahit olduğu gibi yeni Baymak çok daha 
teknolojik, çok daha müşteri odaklı ve 
çok daha sempatik… Yeni sayıda yeni 
kelimelerle görüşmek dileğiyle…

Ender ÇOLAK / Baymak CEO
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40.36.

Baymak’taki değişim, fabrikayla 
başladı. Yapılan büyük yatırım 
ve Japonların geliştirdiği yalın 
üretim metodunun hayata 
geçirilmesiyle üretimin kalitesi 
üst seviyeye çıkarıldı.

idee, kombi dünyasının  
iPhone’u gibi… Bilinen  
tüm kombilerin neredeyse  
yarısı büyüklüğünde  
ve onlardan iki kat  
daha sessiz…

Değişimin 
Başlangıcı

idee’yi  
Anlamak

Oyun Başlasın

Antep Yolu 

Biz Büyük  
Bir Aileyiz

İngiltere Premier Lig santra yaptı. 
Dünyanın en heyecanlı ligi, son iki yılda son 
haftaya kadar süren şampiyonluk yarışına 
sahne olmuştu. Bu sene ise daha fazlasını 
vadediyor.

Kebap, baklava ve sanayisi ile tanınan 
Gaziantep’e yolunuz düşerse sadece 
bunlara takılıp kalmayın! 6 bin yıllık 
mazisiyle kent tarihi eserleri, farklı yöresel 
lezzetleriyle daha fazlasını vadediyor. 

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

          Baymak’a Dünya Küçük
Baymak bayileri Brezilya’daki 
Dünya Kupası’nı yerinde izlediler.

          Zamanda Yolculuk
Baymak bayileri Doğu  
Avrupa kenti olan Lviv’de 
yüzyıllar öncesine gitti.

          Sodex 2014’ün Yıldızıydık
Sodex Fuarı’nda Baymak, yeni 
ürünleriyle büyük ilgi gördü. 

          Baymak Bayileri Özeldir
Baymak, son dönemde yakaladığı 
başarıda en büyük pay sahibi 
bayilerine otomobil hediye etti.

          Razaman’da Birlikteydik
Baymak bayileri İstanbul ve 
Ankara’da iftarda buluştu.

          Dünya Markasına
          Giden Yol 

Kökleri 1684’e dayanan BDR 
Thermea’nın hedefi, Baymak’ı 
dünya markası yapmak… 

          Başarının Sırrı
Baymak’ın ana bölge bayisi 
Termosan, 10 yılda Türkiye’nin 
yarısına hizmet vermeye başladı. 

          Ekonomide Bizi Neler
          Bekliyor?

Ünlü ekonomist Ercan Kumcu, 
ekonominin gelecegini Baymak 
Life okurları için analiz ediyor.  

         Gayrimenkul Devleri  
         “Baymak” diyor

Baymak, son bir yılda kurumsal 
projelerin en hızlı büyüyen 
oyuncusu. 
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İmtiyaz Sahibi 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Tasarım/Yapım

Basıldığı yer

Yayınlayan

Ender Çolak

Tuğçe Savaş

Yayına Hazırlayanlar
Halil Özdemir

Seda Kaya
Şahin Özkan

Reklam Sorumlusu
Tuğçe Savaş

tugce.savas@baymak.com.tr

Fotoğraflar
Coşkun  Çeler

Haylaz Kedi Reklam Ajansı
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı 
Akdoğan Sok. No: 25 D :1 Beşiktaş / 

İstanbul Tel: 0212 258 58 28
www.haylazkedi.com.tr

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

Adatepe - Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 383 80 41

www.sanatcevresi.com

Bu dergideki yazıların içeriğinin 
sorumluluğu yazarına aittir. 

Dergide yayınlanan reklamların 
içeriği ile teknik ve ticari öz 
niteliklerine ilişkin bilgilerin 
doğruluk ve gerçerliliğinin 
sorumluluğu reklam veren 

kuruluşa aittir. İki aylık, gayri 
siyasi, ulusal, Türkçe kurumsal 

yayındır.

Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz 
Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/

Tuzla 34959 İstanbul
Tel: 0216 581 65 00 Pbx Faks: 0216 304 19 99

Yayın türü
Yerel Süreli  

Eylül-Ekim 2014 (2 Aylık)

Basıldığı tarih
Ağustos 2014
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Baymak Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Ender Çolak, BDR Thermea satın alması 
sonrası yaşanan büyük değişimi ve Baymak’ın 
beş yıllık yeni yol haritasını anlatıyor. 

10.

48.46.44.

Otomobilde renk önemlidir. 
Tasarımın detaylarını 
öne çıkarmaya faydası 
olur. Ama bir ‘Porsche’nin 
direksiyonundaysanız, rengin 
hiçbir önemi kalmaz.  

Sony’nin yeni oyun  
konsolu PS4, Vertu’nun ilk  
akıllı telefonu, Türkiye’nin  
en büyük televizyonu, 
taşınabilir şarj çantası,  
tablet kalem… 

10 parmağında 10 marifet… 
Başarılı oyuncu Ayça 
Varlıer’in bilinmedik yüzüyle 
tanışacaksınız…

Bazıları  
Sarışın Sever 

Teknolojik 
Oyuncaklar

“Her Rolüme 
Aşık Olurum”

BDR THERMEA İLE  
Yeni Baymak



B

BİZDEN HABERLER

Baymak’a
Dünya Küçük
Baymak değişen ve güçlenen yeni yapısıyla bayilerine dünyanın farklı 
coğrafyalarında eşsiz deneyimler sunuyor. Baymak bayileri son olarak 
Brezilya’da yapılan Dünya Kupası’nı yerinde izledi. 

Baymak 
bayileri, 
Brezilya’da 
bir safari 
turu yaptı 
ve ülkenin 
meşhur 
plajlarında 
denize girdi. 

rezilya’nın simgesi Cristo Redentor 
heykeline bakan dünyanın en önemli futbol 
mabetlerinden Maracana’da maç izlemek, 
Copacabana ve Ipanema plajlarında denize 
girmek, kendine özgü coğrafyasıyla sıra 
dışı bir safari turuna katılmak ve Futbol 
Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih 
Terim ile sohbet etmek… Isıtma ve soğutma 
sistemlerinde Türkiye’nin önde gelen 
üretici şirketi Baymak’ın bayileri tüm 
bunları yaşadı. 

Isıtma ve soğutma sistemleri alanında 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen markası 
Baymak, Hollandalı dünya devi BDR 
Thermea ortaklığı sonrası yenilenen 
ve güçlenen yapısıyla bayilerine daha 
önce yaşamadıkları deneyimler sunuyor. 
Türkiye’nin en iyi tur operatörleriyle 
anlaşan Baymak, rahatın, konforun 
ve eğlencenin yer aldığı yurt dışı 
organizasyonlarıyla bayilerinin 
dünyanın farklı ülkelerini görmelerine 
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Zamanda Yolculuk
Baymak bayileri tarih ve eğlencenin merkezi 
konumundaki muhteşem bir Doğu Avrupa 
kenti olan Lviv’de yüzyıllar öncesine gitti.

Baymak bayileri, dünyaca ünlü Maracana 
Stadı’nda çeyrek final müsabakasını izledi.

imkan sunuyor. Değişen yapı sonrası 
düzenlenen Fas ve Ukrayna, Lviv 
gezilerinin ardından Baymak bayileri bu 
kez Dünya Kupası için Brezilya’daydı. 

MARACANA’YI GÖRMEK
Baymak, yaptığı bir kampanya ile 

katılımcı olan ve şartları yerine getiren 
tüm bayilerine, 26 Haziran -2 Temmuz 
2014 tarihleri arasında Brezilya, Rio de 
Janerio’da Dünya Kupası çeyrek final 
mücadelesini yerinde izleme fırsatı sundu. 

Dünya Kupası’nın tüm heyecanını 
bizzat yerinde yaşayan Baymak bayileri, 
yarım milyar dolar harcanarak yenilenen 
Maracana Stadı’nda çeyrek final eleme 
maçı izledi; Brezilya’nın muhteşem 
plajlarının keyfini çıkardı ve bir safari 
turuna katıldı. Ayrıca uçakta Futbol Milli 
Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile 
sohbet etme şansını yakaladı.

Baymak bayileri, geçen aylarda 
dünyanın en eski kentlerinden biri 
olan Ukrayna, Lviv’de tarihin izlerine 
tanıklık etti. Tarihi 13’üncü yüzyıla 
dayanan ve Lviv, Galiçya prensi Danylo 
Halytsky tarafından inşa edilmiş bir kent. 
Tarihi dokusu büyük ölçüde korunan 

ve geçen yüzyıllar içinde 
kente egemen olan din ve 
uygarlıkların eserleriyle 
mimari yapısı zenginleşen 
Lviv’de  Baymak bayileri 
eşsiz eserleri görme imkanı 
buldu. Baymak’ın bayilerine 
özel düzenlediği turda, 
bayiler Gotik, Rönesans, 
Barok, Rokoko ve Neoklasik 
dönemlerini yansıtan 
görkemli Lviv mimarisini, 
Katolik Ortodoks ve Ermeni 
kiliselerini, Ukrayna’nın en 
güzel opera binalarından 
olan Lviv opera ve bale 
binasını, Ermeni mahallesi 
ve Yahudilerin İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan Malo 
Şamon Sinagogu yerine yapılan Masony 
Restaurant ve Yahudi yerleşim yerlerini 
ziyaret etti. Ayrıca tarihi Ukrayna Lviv 
Kahve Müzesi’ni ardından ünlü çikolata 
fabrikası müzesini gezen Baymak bayileri, 
Lviv çikolatalarından tadarak geçmişte 
yaptıkları bu yolculuğun keyfini çıkardı.
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BİZDEN HABERLER

023 yılında 25 milyar dolar 
ihracat hedefleyen Türkiye 
ısıtma, havalandırma, Klima ve 
soğutma (HVAC+R) sektörünün 
fuarı Sodex’i bu sene 83 ülkeden 
85 bin profesyonel çalışan 
ziyaret etti. Fuara 881 firma 
katıldı. İstanbul Expo Center’da 
düzenlenen ve Türkiye ısıtma 
- soğutma sektörünün nabzını 
tutan bu dev fuara bu sene 
Baymak damgasını vurdu. 
742 metrekarelik bir stantta 
ziyaretçilerle buluşan Baymak, 
yeni geliştirdiği Hollanda 
teknolojili ürünlerini tanıttı. 
Farklı şovların da sahnelendiği 
Baymak standında özellikle 
sektörün geleceğine yön 
verecek yüksek teknolojili 
idee, Lectus, Magnus modelleri 
büyük ilgi gördü. 

Böylece Baymak 2013 yılı 
itibarıyla yüzde yüz BDR 
Thermea Grup şirketi haline 
geldikten sonra, son bir yıl 
içinde tüketiciyi en çok yeni 
ürünle tanıştıran firma oldu. 

Baymak CEO’su Ender 
Çolak, Sodex Fuarı’nda 
yaptığı açıklamada, Hollanda 
teknolojisinin gücüyle kaliteyi 
ve tüketici memnuniyetini 
ilk sıraya koyan, daha akıllı 
çözümler ve en iyi fiyat / 
performanslı yeni ürünleri 
sunan bir firma olduklarını söyledi.  

SOSYAL SORUMLULUK
Diğer taraftan Baymak, Sodex 

Fuarı’nda sergilediği yeni ürünleriyle 
markası için bir sosyal sorumluluk 
haline gelen “yoğuşma” teknolojisine 
yaptığı vurguyu güçlendirmiş oldu. 
BDR Thermea ortaklığı sonrası Baymak 
odağını büyük ölçüde enerji verimli 

ürünler geliştirmeye çevirdi. Bu 
vizyonunun sonuçlarını  
da Sodex Fuarı’nda tüketicilerin 
yoğun ilgisini görerek aldı. Baymak 
CEO’su Ender Çolak, “Tüketiciye çok 
yüksek teknolojili çok sayıda seçenek 
sunmanın yanında, özellikle satış 
sonrasında yarattığımız yeni anlayışla 
gerek bireysel gerek kurumsal tüketici 
memnuniyetini en üst seviyeye 
çıkarıyoruz” diyor. 

Sodex 2014’ün 
Yıldızıydık
Isıtma ve soğutma sistemlerinin kalbinin attığı Sodex Fuarı’nda 
Baymak, sektörün geleceğini şekillendirecek Hollanda teknolojili 
yeni ürünleriyle büyük ilgi gördü. 

BÜYÜYORUZ
Sodex Fuarı’nda bir 
basın toplantısı da 
düzenleyen Ender 
Çolak, birleşme 
sonrası yatırımların 
ve istihdamın arttığını,  
Baymak Akademi’nin 
kurulduğunu ve yerli 
kaynak kullanımının 
yüzde 20 arttığını 
söyledi. Öte yandan 
Baymak geçen 
bir yılda  yepyeni 
pazarlara yelken açtı.  
Özellikle yenilenebilir 
enerji alanında 
BAE, Türkmenistan, 
Özbekistan, 
Azerbaycan, Gambia, 
ABD gibi yepyeni 
coğrafyalarla da 
işbirliği yapmaya 
başladı.
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Baymak, 2014’de 
düzenlediği kampanya 
kapsamında otomobil 
almaya hak kazanan 
bayilerinin anahtar 
teslimlerini yaptı. 
Belirlenen yıllık satış 
hedeflerine ulaşan yetkili 
bayiler, 27 Haziran 2014 
tarihinde Baymak Genel 
Merkezi’nde düzenlenen 
bir kokteyl eşliğinde 
araçlarını aldı. 

Baymak uzun yıllardır 
bayilerine yönelik araç 
kampanyası düzenliyor. 
2014 yılının ilk yarısında 
140 araç veren ve bu 
ödüllendirme sistemini 
devam ettirecek 

olan Baymak’ın son 
kampanyası ise hem 
ihtişam hem de katılım 
açısından geçmişe göre 
oldukça farklıydı. 

Son kampanya ile 
2014 model 20 Tata ve 20 
Renault Symbol markalı 
araçlar sahiplerini 
buldu. Tüm anahtar 
teslimleri, bizzat Baymak 
CEO’su Ender Çolak 
tarafından yapıldı. 
Üstelik geçmişte yapılan 
araç teslimlerinden 
farklı olarak Baymak’ın 
Genel Merkezi bu kez 
muhteşem bir kokteyl 
alanına çevrilerek 
bayiler ağırlandı. 

Baymak bu sene de 
gelenekselleşen bayi 
iftar toplantılarına 
yenilerini ekledi. İlk durak, 
Ankara’ydı. 9 Temmuz’da 
Grand Rixos Ankara 
Oteli’nde gerçekleşen iftar 
davetine 540 kişi katıldı. 
17 Temmuz’da ise bayiler 
İstanbul’da buluştu. Hilton 
İstanbul Bosphorus’ta 
gerçekleşen iftar yemeğine 
730 kişi katıldı. Muhteşem 
bir canlı fasıl eşliğinde 
toplu olarak iftarlarını açan 
bayiler, alanda sergilenen 

Baymak’ın yepyeni 
ürünleri hakkında da bilgi 
sahibi oldu. 

Baymak CEO’su  
Ender Çolak yaptığı 
konuşmada, Baymak 
Ailesi’nin son bir yıl içinde 
yaşadığı köklü değişim ve 
gelişime işaret ederek, BDR 
Thermea ile çıkılan yolda 
Baymak’ın bayilerini her 
zaman son teknolojiyle 
buluşturarak, birlikte 
büyük başarılara imza 
atmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Ramazan’da Birlikteydik

Baymak Bayileri Özeldir

Baymak bayileri, Ankara ve 
İstanbul’da birlikte iftar açtı.  
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RÖPORTAJ / Ender Çolak

BDR THERMEA İLE  
Yeni Baymak

Baymak Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 

CEO’su Ender Çolak, 
BDR Thermea 

satın alması 
sonrası yaşanan 

büyük değişimi ve 
Baymak’ın beş yıllık 

yeni yol haritasını 
anlatıyor. 

45 yaşındaki 
Ender Çolak, 
yakalanan 
başarının 
Baymak 
Ailesi’nin 
yakaladığı 
ekip ruhu 
sayesinde 
gerçekleştiğini 
söylüyor.
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B
aymak Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ender 
Çolak, şirketinin İstanbul, Tepeören’deki 
merkez üssünde bulunan ofisinde, son bir 
yılda yaşadıkları müthiş değişimin ve gelişimin 
sonuçlarından memnun görünüyor. Çok 
sevdiği az şekerli Türk kahvesinden bir yudum 
alıp, Baymak’ın kombi ve klima pazarındaki 
son durumunu gösteren raporlara göz 
gezdiriyor. “bazı rakiplerimiz” diyor, “yüzde 10 
ila 30 küçülürken biz, her segmentte payımızı 
artıyoruz.” 

Gerçekten de, Türkiye ısıtma ve soğutma 
pazarının lider şirketi, yüzde yüzünün Nisan 
2013’te Avrupa’nın bu alandaki üçüncü büyük 
şirketi Hollandalı BDR Thermea tarafından 
satın alınmasından bu yana çok hızlı büyüyor. 
Tüketici algı araştırmalarında “inovatif, 
kaliteli ve en bilinen marka” unvanlarını 
domine ediyor; yüksek teknolojili inovatif yeni 
ürünleriyle sektöre yön veriyor ve ihracat 
pazarlarını genişletiyor. 

Baymak’taki bu değişimin altyapısını 
CEO’luk görevini üstlendiği 2011’den bu 
yana kurgulayan, BDR Thermea birleşmesini 
önceden planlayarak adım adım yöneten 
Ender Çolak, bu başarının Baymak Ailesi’nin 
her bir ferdinin emeğiyle gerçekleştiğini 
söylüyor. “Çalışanlarımız, bayilerimiz, 
servislerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte bir 
yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılar 
elde ettik” diyor ve ekliyor: “Artık daha da 
güçlüyüz. Bundan böyle de lidere yakışır bir 
şekilde sektöre yön vermeye devam edeceğiz.” 

Kuşkusuz Sermaye Piyasaları eski 
Başkan yardımcısı olan ve ABD’de işletme 
masterı yapmış CEO Ender Çolak, BDR 
Thermea satın alması sonrası Baymak’ta 
çok şeyi değiştirdi. Porsche Consulting ile 
yapılan çalışmaların bir sonucu olarak 20 
milyon liralık yatırımla üretim altyapısını 
bu büyümeyi taşıyabilecek noktaya getirdi; 
yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerin Türkiye 
pazarına getirilmesini sağladı ve her şeyden 
önemlisi Baymak Ailesi’ni birlikte ortak bir 
hedefe koşan, birbirine güvenen güçlü bir 
yapıya kavuşturdu. Çolak, bundan sonrası için 
ise kalıcı liderlikten, istikrarlı bir şekilde her yıl 
sektörün üzerinde bir büyümeden söz ediyor. 

Eylü
l-E

ki
m

 2
0

14

11



 Ürün gamını genişleterek tüketiciye 
seçim yapmasını kolaylaştıracak sayıda 
ve üstün kalitede ürünler sunmak.

YENİ BAYMAK’IN  
BEŞ ANA İLKESİ
Baymak’ın Avrupa’nın üçüncü dev ısıtma 
grubu olan BDR Thermea Group şirketi 
olduktan sonra kalıcı liderlik için beş ana 
ilkeyi kendine esas aldığının altını çizen 
Çolak, bu ilkeleri şöyle sıralıyor:

 Kullanıcının ve servis sağlayıcının ürünü 
kolayca kullanmasını sağlayan tüketici 
odaklı akıllı tasarımlar yaratmak.

 Baymak ürünlerinin en iyi fiyat 
performans oranına sahip olması.5

4

3

2

1

 Ürün gamının ve uygulamalarının 
hibrit yani konvansiyonel yöntemlerle, 
yeni enerji yöntemlerini birlikte 
değerlendiren biçimde olması.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının çok 
daha fazla kullanılması.

RÖPORTAJ / Ender Çolak

 Baymaklife olarak Baymak’ın yaşadığı bu 
değişim sürecinin kodlarını ve bundan sonraki 
yol haritasını Ender Çolak’a sorduk. 

 BDR Thermea satın almasından bu 
yana geçen son bir buçuk yılda Baymak’ta 
çok ciddi bir değişim yaşanıyor. Aslında 
birleşmeler hep sancılı olur. Baymak bu 
süreci sorunsuz atlattığı gibi satın alma 
sonrası çok hızlı ivmelendi. Bu nasıl oldu? 

Aslında bu değişim üç yıl önceden 
planlanmıştı. 2011’de Baymak’a gelmemle 
birlikte yeni döneme hazırlanmaya başladık. 
BDR Thermea birleşmesini de önceden 
planlayarak adım adım yönettik. Esas fark 
da işte buradaydı. BDR Thermea gündeme 
geldiğinde Hollanda ile bütün ilişkileri 
bizzat yürüttüm. Hollanda’nın yönetim, 
teknoloji anlayışını sindirdik. Zaten Baymak 
yönetiminin ve teknolojinin nasıl değişeceği 
gibi konulara uzun zamandır hazırlanmıştık. 
Dolayısıyla Nisan 2013 geldiğinde aslında 
değişime hazırdık ve kolay bir geçiş oldu.

Her konuşmanızda bu değişimi Baymak 
Ailesi’nin tüm fertlerinin ortak bir akılla 
hareket etmesine bağlıyorsunuz. Aile içinde 
neleri değiştirdiniz?

Baymak ile uzun yıllardır çalışan ve 

markaya sadakati yüksek bayilerimiz var. Ama 
gördük ki, birleşme öncesindeki son üç dört 
yılda bir yorgunluk ve yılgınlık oluşmuş. Bu 
da kendini yenileyememekten kaynaklanmış. 
Kastım şu; bayilerimiz Baymak’tan, sürekli 
yeni ürünler, anlayışlar ve pazarlar görmüş. 
Ama birleşmeden önceki dönemde Baymak 
olarak bir yorgunluk göstermişiz. Böyle 
olunca da bayilerimizle olan ilişkilerde 
kopmalar yaşanmaya başlanmış. Bazı bayiler 
‘eskiden olduğu gibi Baymak ile iletişim 
kuramıyoruz’ diye şikayet etmeye başlamış. 
2011’de Baymak’a geldikten sonra bunları net 
bir şekilde gözlemledim. Dolayısıyla değişime 
ilk olarak 2013 yılında bayilerimizle başladık.

ARTIK BAYİSİNE KARŞI  
ÇOK ŞEFFAF BİR BAYMAK VAR
Baymak bayilerine göre nasıl bir yaklaşım 

izlediniz? 
Öncelikle ‘size karşı şeffaf olacağız’ dedik. 

Bayilerimizle Nisan 2013’te yaptığımız 
ilk organizasyonda ve akabindeki bölge 
toplantılarında hep şunu söyledim: Hesap 
veremeyeceğimiz, yapamayacağımız, 
açıklayamayacağımız hiçbir şey 
vadetmeyeceğiz. Bayilerimize bunun 
sözünü verdim. Şirketin planlarını önceden 
kendilerine açıklayacağımızı anlattım. 
Örneğin yeni ürünleri, bayilerimize, mayıs 
ayında gösterdik ve ‘yazın sonundan itibaren 
bunları vereceğiz’ dedik. Bu güvendir. Şöyle ki, 
artık Baymak, planlarını bayilerine beş altı ay 
öncesinden söylüyor. Dolayısıyla bayilerimiz 
de kendilerini bu plana göre hazırlayabiliyor 
artık… 

 Bu toplantılarda Baymak bayilerinin 
yaptığınız açıklamalara tepkisi nasıldı?

 İlk olarak çok büyük bir beklenti ve 
heyecan vardı. Baymak’ın yeniden hedef 
koyan, gurur duyulan ve yeni ürünleri ilk 
getiren firma olmasını bekliyorlardı. Biz 
de bayilerimize, bundan sonra Baymak’ın 
Türkiye’de liderliğini perçinleştireceğini ve 
Avrupa’daki en son teknolojiyi sunan teknoloji 
odaklı firma olacağını anlattık. Bu da tabii ki 
bayilerimizde umut yarattı.

JAN JANLI OFİSLERE KAPANIRSAK 
GERÇEKLE BAĞIMIZ KOPAR
Bu toplantılarda söylediklerinizi geçen 

süreçte gerçekleştirebildiniz mi?
 Kesinlikle. İlk olarak ‘şeffaf olacağız’ dedik. 

Bunu örneklerimizle gösterdik. ‘Ürünlerimizin 
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kalitesini farklı noktaya getireceğiz. En yeni 
en kaliteli ürünleri sunacağız’ dedik, aylar 
içinde dünya çapında teknolojik olarak 
en yeni kaliteyi sunan beş ürün getirdik. 
‘Bayilerlerimiz ve diğer paydaşlarımızla 
daha yakın çalışacağız’ sözümüzü de yerine 
getiriyoruz. Örneğin bir bayi ziyaretine 
gittiğimde en az bayi kadar yetkili servis 
de ziyaret ediyorum. Bu duruma ilk başta 
çok şaşırdılar. Hatta daha önce bir Alman 
firmasıyla uzun yıllar çalışmış yetkili 
servisimiz “bu zamana kadar bırakın genel 
müdürü, pazarlama müdürü bile benim 
ziyaretime gelmemişti” dedi. Bu ziyaretler, 
onlar için şaşırtıcı oluyor ama ‘Yeni Baymak’ 
anlayışında bu çok doğal. Bayilerimizle ve 
yetkili servislerimizle bu sıcak teması sürekli 
devam ettirmek zorundayız. Aksi takdirde 
İstanbul’da jan janlı ofislere kapanan bir firma 
olursak gerçekle bağlarımızı koparmış oluruz.

Değişimleri gerçekleştirmek kolay değil. 
Siz bunu gerçekleştirmek için Baymak’ta 
nasıl bir strateji ve yatırım planı izlediniz? 

Her şeyden önce fiziki ortamı düzelttik. 
Yani üretim hatlarımızı en modern hale 
getirdik. Bunun yanı sıra iş güvenliği ve 
çalışanlarımızın sosyal haklarıyla ilgili 
birtakım düzenlemeler yaptık. Eş zamanlı 
olarak tüketici gözündeki algımızı ölçmeye 
başladık. Baymak markasının hak ettiği 
yerde olmadığını düşündüğümüz için 
tüketiciyi direkt ele aldık. Bunun da birinci 
yolu servis ve hizmet kalitesinden geçer. 
Bu nedenle yetkili servislerimizle, Baymak 
tarihinde ilk defa üç gün süren çalıştaylar 
yaptık. Servislerimizle beraber sorunları 
ortaya çıkararak ‘müşteri memnuniyetini 
nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz’ diye 
çalıştık. Mayıs 2013’te yapılan bu 
toplantılarda aldığımız kararları da adım 
adım uygulamaya başladık. Geldiğimiz 
noktada ilk etapta aldığımız kararları çok iyi 
uyguladığımızı görüyoruz. Servis tarafında 
ciddi kalite artışı var ve bu da müşteri 
memnuniyetine yansıdı. Zaten anketlere 
bakıldığında Baymak algısının son bir yılda 
ciddi anlamda değiştiğini görüyoruz. 

Diğer taraftan yönetim ekibinden 
satış ekibine kadar bütün beyaz yakalı 
çalışanlarımıza yeni dönemde nasıl 
çalışacağımızı anlattık. Çünkü Baymak’ın 
yeni anlayışı, Hollanda’daki, İngiltere’deki 
neyse onu sağlamak olmalı. Geldiğimiz 
noktada büyük oranda kendi felsefemizi 
oturttuk. Bayilerimizle, tedarikçilerimizle, 
servislerimizle yani tüm paydaşlarımızla olan 

Hesap vereme-
yeceğimiz, 

yapamayacağımız, 
açıklayama-

yacağımız 
hiçbir şey 

vadetmeyeceğiz. 
Bayilerimize 

bunun sözünü 
verdim. Şirketin 

planlarını önceden 
kendilerine 

açıklayacağımızı 
anlattım. Bu 

güvendir. Şöyle 
ki, artık Baymak, 

planlarını 
bayilerine beş-altı 

ay öncesinden 
söylüyor halde. 

Dolayısıyla 
bayilerimiz 

de kendilerini 
bu plana göre 

hazırlayabiliyor…
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Sektörde 
tüketicinin odağı, 

fiyattan enerji 
verimliliğine 

doğru kayıyor. 
Baymak olarak 

önümüzdeki beş 
yıllık dönemde 

yenilenebilir 
enerji 

kaynaklarını 
daha yoğun 

kullanıyor 
olacağız. Enerji 

verimliliğini 
öne çıkartan 

ürünlerin 
payını 

portföyümüzde 
çok daha fazla 

artıracağız. 

RÖPORTAJ / Ender Çolak

iletişimi daha da güçlendirdik. Değişimin 
ana başarısı buradan geliyor: Sahada 
olmak, mesajı doğru yönetmek ve bunu 
yaparken arkasının dolu olması. Bayilerimiz, 
servislerimiz ve yönetim olarak bir ekip ruhu 
ile uyumlu çalışarak başarıyı yakaladık. 

Tabii ki çok önemli bir adımımız da ürün 
kalitesinde ve yeni ürünlerde çok hızlı 
hareket etmemizdir. Üç Hollandalı diye tabir 
ettiğimiz, Lectus- Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar, idee-sıradışı en üst teknolojili 
Premix Yoğuşmalı Kombi ve Magnus- Yer 
tipi Yoğuşmalı Kazanlarla tüketicimize ısıtma 
dünyasının en üst teknolojisini sunduk. 
Bayilerimiz ve tesisatçılarımız bu ürünlere o 
kadar bağlandı ki, bir bayimiz idee’yi pazara 
sunduğumuzda “Lectus’un Oğlu idee” diye 
tanımladı. Son olarak da bu ağustos ayında,  
yine akıllı tasarım ürünü olan  Baymak ve 
Brötje markalı yeni yoğuşmalı kombilerimizi 
bayilerimize ve tüketicimize sunduk. İşte 
bizi yoğuşma teknolojisinde lider yapan ve 
liderliğimizi daha da güçlendirecek  olan bu 
üstün teknoloji ve sımsıcak Baymak Ailesidir. 

 
SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 
TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK
Baymak’ın bundan sonraki yol haritası ne 

olacak? Beş yıl sonrası için nasıl bir Baymak 
planlıyorsunuz?

 Isıtma sektörü Türkiye’de artık çok daha 
seçici olmaya başladı. Tüketicinin odağı 
fiyattan enerji verimliliğine doğru kayıyor. 
Yani kaliteyi artık çok fazla sorguluyor. 
Dolayısıyla önümüzdeki beş yıl içinde çok 
daha fazla sofistike bir piyasayla tanışıyor 
olacağız. Sofistike bir pazarda var olabilmeniz 
için ürünlerinizin ve anlayışınızın buna 
uygun olması gerekiyor. Bu açıdan, Baymak 
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını daha 
yoğun kullanıyor olacağız. Enerji verimliliğini 
öne çıkartan ürünlerin payını portföyümüzde 
çok daha fazla artıracağız. İşte ürün gamımıza 
son dönemde kattığımız ısı pompaları ve 
fotovoltaik güneş pilleri bunun ilk adımlarıdır.

Baymak bu süreç için ne kadarlık bir 
yatırım planlıyor?

Beş yıl sonra bugünkü mevcut yatırımların 
en az yüzde 50’si kadar yeni yatırım yapma 
hedefimiz var. Aslında buna başladık. Üretim 
tesisimize yaklaşık 10 bin metrekarelik 
ek bina yatırımı yaptık. Bu aslında BDR 
Thermea’nın yeni yatırımlarının Türkiye’de 
yapılması yönündeki bir hazırlık. Diğer 
hedefimiz Avrupa’daki bütün son teknoloji 
ürünlerin Türkiye’de üretiliyor olması ve 
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2011 yılında Baymak’a 
katılan Ender Çolak, 
aslında bugün Türkiye 
ekonomisinin en 
önemli mihenk taşları 
arasında yer alan 
birçok uygulamanın 
baş mimarlarından 
biri. Çolak, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nda 
(SPK) görev yaptığı 
süreçte Konut 
Finansmanı Sistemi 
(Mortgage Sistemi) 
ile bireysel emeklilik 
sistemi (BES) ve 
şirketlerin dünya 
standartlarında 
yönetilmesini içeren 
Kurumsal Yönetim 
Sistemi’nin kurulmasını 
ve  hayata geçirilmesini 
yönetti. 1969 Bayburt 
doğumlu olan Çolak, 
lisans eğitimini Ankara 
Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde 
yaptı. 

İMRENDİREN  
SPK KARİYERİ  

Mezun olur olmaz da, 
o dönem kamunun en 
prestijli kurumu olan 
SPK’nın sınavlarını 
kazandı. Çolak, 
bugün hayatımızdaki 
birçok düzenlemenin 
altyapısını hazırladı. 
İlk olarak gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının 
hem mevzuat olarak 
düzenlenmesinde hem 
de uygulama olarak 
hayata geçmesinde çok 
etkin rol aldı. SPK’da 
görev yaparken, 
1997-1998 yıllarında 
ABD’de Thunderbird 
Graduate School’da 
Uluslararası İşletme 
mastırı yaptı. Mastırını 

‘Onur Derecesi’ ile 
bitirdi. Çolak, 2003’te 
şu anda ekonomi 
yönetiminin ülke 
tasarruflarını artırmak 
için özenle üzerinde 
durduğu ve dünyada 
örnek gösterilen BES’i 
Hazine Müsteşarlığı 
ile birlikte kuran 
isimlerden biri. Konut 
Finansman Sistemi’nin 
de mimarlarından olan 
Çolak, ayrıca Paris’te 
OECD Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nde 
bulunduğu dönemde 
de Türkiyedeki 
şirketlerin kurumsal 
yönetime uygunluğu 
üzerine OECD 
ilkelerinin dünyadaki 
ilk pilot çalışmasını 
yönetti. 2007 - 
2008 arasında, 
SPK’da bir uzmanın 
yükselebileceği en üst 
kariyer noktası olan 
Başkan Yardımcılığı 
görevini de üstlenen 
Çolak, kurumdan 
2008’de ayrıldı. 2011’e 
kadar Türkiye’nin 
önde gelen bir 
şirketler grubunda 
yenilenebilir enerji ve 
finansmandan sorumlu 
başkan yardımcılığı 
yaptı. 2011-2013 yılları 
arasında Baymak 
Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten 
Çolak, 2013 yılından 
bu yana da Baymak 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO olarak 
şirkette görev yapıyor. 
Çolak, aynı zamanda 
Şubat 2013’ten bu 
yana Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD) 
Yönetim Kurulu Üyesi.

BES, mortgage ve kurumsal  
yönetim anlayışının mimarlarından

Ender Çolak kimdir?

Avrupa’ya ihraç edilmesi. Şu anda buna 
başladık. Almanya’daki Brötje markamızın 
bütün boylerleri ilk defa Türkiye’den gitmeye 
başladı. Fransa ve Danimarka’nın bütün 
kazanları, İspanya’nın güneş kolektörleri 
artık Türkiye’de üretiliyor. Biz bu süreçte 
tedarikçilerimizi de yatırıma yönlendirip, 
BDR Thermea’ya da ürün vermelerini 
amaçladık. Bunun ilk sonucunu çok yakında 
alıyoruz ve idee’nin bazı komponentlerini 
Türk tedarikçileri Hollanda’ya sağlamaya 
başlayacak. Dolayısıyla biz bu süreçte, hem 
Baymak olarak hem de Gruba yan sanayi 
desteği vermek üzere yan sanayimizle 
ülkemizde yatırım ve istihdam hedefliyoruz.

BDR THERMEA’NIN EN FAZLA 
BÜYÜYEN ŞİRKETİYİZ
 BDR Thermea’nın Türkiye’ye yönelik 

beklentisi nedir? Baymak yatırımından 
memnunlar mı?

Baymak’ın BDR Therma bünyesinde 
olmasından son derece mutlu olduklarını 
her ortamda söylüyorlar. Baymak’ın BDR’ye 
çok ciddi bir katkı sağladığını belirtiyorlar. 
2013 yılı genelinde ve 2014’ün ilk altı ayında 
Baymak yaklaşık yüzde 11 büyüdü. Yılın 
ikinci yarısında bu oranın üzerine çıkacağız. 
BDR Thermea Grup şirketleri arasında 
bakıldığında, 2014 yılında -şu ana kadar- en 
hızlı ve en fazla büyüyen firma Baymak. 
Dolayısıyla BDR hem finansal sonuçlar 
anlamında hem de yönetim anlayışı olarak 
yatırımından son derece mutlu.

ARTIK EN PRESTİJLİ PROJELERDE 
BAYMAK ÜRÜNLERİ VAR
Kurumsal büyük projelerin Baymak 

için çok önemli bir pazar haline geldiğini 
görüyoruz…

Bu yıla kadar aslında bu büyük projelerde 
etkinliğimiz yok denecek kadar azdı. Biz yeni 
yatırımlar ve ürün gamımızı geliştirerek 
bu projelere açık hale geldik. ‘gökdelenleri 
ısıtmamamız için bir sebep yok’ dedik. 
Baymak’ta bunun için gerekli olan teknoloji, 
mühendislik bilgisi, bakım ve satış sonrası 
ekibi artık fazlasıyla var. Dolayısıyla artık, 
Türkiye’nin her yerinde en prestijli projelerde 
Baymak yerini hızla almaya başladı. Türkiye 
genelinde kentsel dönüşümün uygulanacağı 
27-28 ilde çalışmalar yapıyoruz. Proje 
ekiplerimiz bu illerde bütün projeleri tek tek 
dolaşıyor. Biz bunu yaparken bayilerimizi de 
işin içine katıyoruz.
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BÜYÜK AİLEMİZ / BDR Thermea

1684 1866 1917 1919 1925 1935

Kökleri 1684 yılına dayanan ve 70 ülkede faaliyet gösteren yıllık 16 milyar 
Euro satış kapasiteli BDR Thermea’nın hedefi, Baymak’ı sadece Türkiye’nin 

değil dünyanın lider markalarından biri haline getirmek…

DÜNYA MARKASINA 
GIDEN YOL

Jean Dietrich 
Fransa’da Dietrich 

Company’nin 
çekirdeğini oluşturan 
Jaegerthal Forge’yi  

satın aldı.

Richard  
Baxendale daha  
sonra Baxi’ye 

dönüşecek olan 
dökümhaneyi  

kurdu.

Compania  
Roca (İspanya)  

kuruldu.

August  
Brötje, Rastede’de 

(Almanya)  
Brötje’yi  
kurdu.

Westen  
Ailesi tarafından 

Smalteria e  
Metallurgica  

Veneta kuruldu.

Remeha   
Hollanda’da  

kuruldu.

aymak, Nisan 2013’ten bu yana ısıtma ve 
soğutma sistemlerinde dünya devi BDR 
Thermea’nın bir parçası. 2,3 milyar Euro 
cirolu BDR Thermea, 2011’de Baymak’ın 
yüzde 90 hissesini satın almıştı. Bir buçuk 
yıl önce ise kalan yüzde 10 hisseyi de 
alarak yönetimi devraldı. Böylece Baymak, 
ısıtma ve soğutma dünyasının 7 bin kişilik 
en elit ailelerinden birine dahil olmuş oldu. 

2009 yılında üç firmanın birleşmesiyle 
oluşan BDR Thermea’nın kökleri 1684 
yılına kadar gidiyor. O tarihte, Fransa’da 
Dietrich Company’nin çekirdeğini 
oluşturan Jaegerthal Forge şirketini satın 
almasıyla başlayan serüvene, bu tarihten 
tam 182 yıl sonra ise İngiltere’de Richard 
Baxendale isimli girişimcinin daha sonra 
Baxi’ye dönüşecek olan dökümhaneyi 
kurmasıyla bir başka halka daha ekleniyor. 
Takvimler 1917’yi gösterdiğinde ise 
gelecekte BDR Thermea’yı oluşturan 
bileşenlerden biri olacak Compania Roca, 
İspanya’da kuruluyor. Tarihsel zincirin 
halkalarına daha sonra 1919 yılında 

Almanya’da August Brötje’nin kurduğu 
Brötje, 1919’da İtalya’da Westen Ailesi’nin 
kuruduğu Smalteria e Metallurgica 
Veneta, 1935 yılında Hollanda’da kurulan 
Remeha ekleniyor. 

Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde 
Newmong PLC ve Baxi Holding PLc’nin 
birleşmesiyle Baxi Group kurulurken 
2004 yılında Remeha, De Dietrich 
Thermique’i satın alıyor. 2005 yılında ise 
Baxi Group, İspanya’da Roca Heating’i 
satın alıyor. 2009 yılına gelinde de De 
Dietrich, Remeha Group ve Baxi Group 
birleşmesiyle dünya devi olan BDR 
Thermea oluşuyor.

70’TEN FAZLA ÜLKE, 7 BİN ÇALIŞAN
Bu tarih, BDR Thermea’nın birikimini 

ortaya koyması açısından önemli. Farklı 
kültürlerin, teknolojilerin ve deneyimin 
birleşmesi olarak düşünebilirsiniz 
BDR Thermea’yı… Grup bugün dünya 
genelinde 70’ten fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor. Sahip olduğu geniş servis 
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2000 2002 2004 2005 2009 2013

Newmong  
PLC ve Baxi Holding 
PLc’nin birleşmesiyle 

Baxi Group  
kuruldu.

Baxi Group  
şuanki Baxi Innotech 

olan European  
Fuel Cell’i satın  

aldı.

Remeha  
De Dietrich 
Thermique’i  
satın aldı.

Baxi Group, 
İspanya’da  

Roca Heating’i  
satın aldı.

De Dietrich, 
Remeha Group ve 

Baxi Group birleşerek 
BDR Thermea’yı 
meydana getirdi.

Baymak  
satın alması 
gereçekleşti.

ağı, yenilikçi iklim ve su sistemleri 
ve alternatif teknolojilerle yıllık satış 
kapasitesi 16 milyar euro’yu buluyor. 
Avrupa çapında ise yedi binden fazla 
çalışanı var. 

Tecrübe, piyasa bilgisi ve çağın en 
üstün teknolojilerine sahip marka, 
İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, 
İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinde pazar 
lideri olarak faaliyet gösteriyor. BDR 
Thermea, aynı zamanda Rusya, Kuzey 
Amerika ve Çin pazarlarında da çok güçlü 
pozisyona sahip.

AR-GE’YE BÜYÜK  
YATIRIM YAPIYOR
BDR Thermea’nın ana stratejisinde 

yerel markalar çok önemli rol üstleniyor. 
Bu nedenle bünyesinde birçok yerel 
marka bulunuyor. Bundaki amaç; 
güçlü ulusal operasyonlar ve ilerici 
pazarlama teknikleriyle büyük Avrupa 
ekonomilerinde meydana gelecek yerel 
talepteki değişimlere hızlı bir biçimde 
tepki verebilmek… BDR Thermea Group 
bünyesinde Baymak dışında De Dietrich, 
Baxi, Remeha, Heatrae Sadia, Brötje, 
Potterton, Chappée ve BaxiRoca gibi 
markalar bulunuyor. 

İnsan kaynakları, araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına çok büyük 
yatırımlar yapması öne çıkan BDR 
Thermea, tüketici memnuniyeti odaklı 
çalışmalarını güçlendirerek günün ve 
geleceğin iklimlendirme konusunda tek 
çözüm ortağı olma yolunda hızla ilerliyor. 
Güçlü finansal yapısı ve yenilikçi ar-ge 
platformu ile gelişmekte olan pazarlara 
da hakim olan BDR Thermea, düşük 
karbonlu kombine ısı ve enerji ürünleri 
ile öne çıkıyor. Yüksek verimli kazan 
üretimine ek olarak, iklim değiştirme 
yollarını kolaylaştıracak alternatif ürünler 
üzerinde de çalışıyor. Grup, üretmekte 
olduğu biomass kazanlar, güneş 
kolektörleri, güneş pilleri, ısı pompaları 
ve mCHP (kombine ısı ve enerji) üniteleri 
ile de yarınların alternatif ısınma 
yöntemlerine yatırım yapıyor. 

Merkezi Hollanda’nın 
Apeldoorn şehrinde 
bulunan BDR 
Thermea’nın CEO’luk 
koltuğunda ise 
Rob Van Banning 
oturuyor. Türkiye 
pazarı için çok 
yüksek beklentilere 
sahip olduklarını 
söyleyen Rob Van 
Banning, “Yeni dönem 
bizim için Baymak’ı 
sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın da 
lider markalarından 
birisi haline 
getirme dönemi 
olacak. Teknoloji 
ve birikimimizin 
Baymak dinamizmiyle 
yaratacağı 
ivme bizleri çok 
heyecanlandırıyor” 
diyor. Grup olarak 
Türkiye’ye yatırım 
yapmış olmaktan 
büyük memnuniyet 
duyduklarını 
vurgulayan 

Banning, Baymak 
ile birlikte BDR 
Thermea’nın Euro 
Bölgesi ülkelerine 
olan bağımlılığının 
azaldığının altını 
çiziyor. 
Baymak’ın BDR 
Thermea Grubu için 
önemini, “Baymak’tan 
önce Euro Bölgesi 
ülkelerine satış 
yapıyorduk. 
Dolayısıyla  
bölgede yaşanan 
krizler bizi hemen 
etkiliyordu. Ancak 
şimdi, Baymak’ın 
yüksek ihracat 
potansiyeli 
ve bulunduğu 
lokasyonun etkisiyle 
Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki 
etkimizi artırdık. 
Dolarıyla Euro 
Bölgesi ülkelerine 
bağımlılığımız azaldı” 
sözleriyle anlatıyor.

Baymak ile Euro Bölgesi 
bağımlılığımız azaldı

Rob Van Banning 
BDR Thermea CEO 
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BAYİLERİMİZ / Termosan Mühendislik

Başarının Sırrı
Baymak ile

Baymak’ın münhasır ana bölge bayisi Termosan, kurucusu Suat İnan’ın liderliğinde 
10 yılda Türkiye’nin yarısına hizmet veren dev bir operasyona dönüştü. Şimdi ise 

Baymak’ın yeni yüzüyle birlikte daha hızlı koşmaya hazırlanıyor. 
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A

Bayiler Hazır 
Olun: Suat İnan, 
6 milyonluk 
Ankara’da 
bacalı 
kombilerde 
dönüşüm 
pazarının 
tatilden sonra 
patlama 
yapacağını 
düşünüyor: 
“Bayilere 
hazırlıklı 
olmalarını 
söylüyoruz, 
çünkü yetişeme-
yecekler.” 

nkara merkezli Termosan 
Mühendislik’in kurucusu Suat İnan, bu 
sene şirketinin 15’inci yılını kutluyor. 
Henüz 25 yaşında, çiçeği burnunda 
bir makine mühendisiyken ısıtma ve 
soğutma sektörüne taahhüt işleriyle 
giren, 1999’da Termosan’ı kurarak 
işin satış ve pazarlama tarafına geçen 
İnan, Baymak Ailesi’ne 2005’te katıldı. 
Bugün Baymak’ın “Franchiser Özel 
Statülü Ana Bayi” konumunda. 40’a 
yakın kente hizmet veriyor; farklı 
bölgelerdeki beş deposu aracılığıyla 
61 alt bayiyi ve 67 satış noktasını 
yönetiyor. İnan, Termosan’ın Ankara, 
Ulus’taki merkezinde şirketinin etki 
alanını Karadeniz, İç Anadolu’nun 
tamamı, Afyon, Karaman, Konya 
Ereğlisi’ne kadar inen bölge olarak tarif 
ediyor. “Türkiye’nin yarısına dağıtım 
yapıyoruz” diyor; “Şimdi Doğu’ya 
açılma planımız var” diye de ekliyor. 

40 çalışanlı Termosan’ın bu yeni 
hedefi, Baymak’ın BDR Thermea 
satın alması sonrası değişen yüzünün 
de bir yansıması aslında. Suat İnan 
da bu değişimi şöyle özetliyor: 
“BDR Thermea ve Ender Bey’in 
enerjisiyle buradaki olay değişti. Artık 
büyümenin altyapısını daha sağlam 
kuran, açık görüşlü, yol haritasını 
paylaşan, bunun gereklerini yerine 
getiren bir Baymak var karşımızda…” 
Baymak’ın bu yeni yüzünün kendilerini 
cesaretlendirdiğini anlatan İnan, 
bu güvenle koşmaya başladıklarını 
söylüyor.  

Bugün 47 yaşında olan ve bu 
sektörde 22 yıllık bir deneyim 
biriktiren Suat İnan ile Baymak’ın yeni 
döneminde Termosan’ın hedeflerini 
konuştuk. 

Meslekte 22 yılı geri bıraktınız. 
Termosan Mühendislik’in hikayesi 
nasıl başladı? 

Aslında 1989’da, Ankara’ya 
doğalgazın gelmesiyle bu işe 
girmeye karar verdim.  Bireysel ya 
da kazan dairesi bazında taahhüt 
işlerini yapma yetkisini o dönem 
makine mühendislerine veriyorlardı. 
Tüketicilerden çok büyük talep 
vardı, sözleşmeyi yapıyor üç ay sıra 

veriyorduk; her şey yeni olduğu 
için çok fazla oyuncu da yoktu. O 
dönem profesyonel olarak bir şirkette 
çalışıyordum, ayrıldım ve üç ortakla 
beraber Haziran 1990’da başladık. 

1994 Krizi’nde ortak sayımız 
ikiye düştü.  1997’ye kadar taahhüt 
yaptık. Ama deneyim kazandıkça 
görüyorsunuz ki, işin satış kısmında 
büyük fırsat var. Herkes taahhüde 
giriyor ama satış yapan firmalar 
daha büyük ve hacimli iş yapıyorlar. 
Dağıtımda ise kimse yok. 

1997’de bir panel radyatör 
markasının dağıtımını aldık, iyi de bir 
ivme yakaladık. O ivmeyle 1999’a kadar 
geldik. O yıl hatırlarsanız, depremi ve 
ekonomik dalgalanma dönemiydi. Ben 
de enerjimi satışa yönlendirmeye karar 
verdim ve ortağımla ayrılıp Termosan’ı 
kurdum. 

O dönem Baymak ile 
çalışmıyordunuz…

Evet, iki yabancı firmayla 
çalışıyorduk. Bir süre böyle iyi 
gittik ama satış ve pazarlamada 
yetkinleştikçe, hacmimiz büyüdükçe 
çalıştığımız ana firmaların bizimle aynı 
hedefe koşmadıklarını gördüm. Ve 
araştırmaya başladım, “hangi firma bizi 
daha yukarı çekebilir” diye… 

Nasıl bir iş ortağı arıyordunuz?
2001 Krizi’nde çalıştığım İtalyan 

firması Türkiye’den çıktı, hatta kaçtı. 
İş büyüdükçe bir işletme krizleri 
daha fazla hisseder. Dolayısıyla işin 
farklı fazlarını gördük. Ticaret sadece 
alıp verme işi değil. Sağlam, güçlü ve 
zor anlarda yanınızda olabilecek bir 
şirketle çalışmanın zaruri olduğunu 
anlıyorsunuz. 

Bu firma da ürün portföyü, misyonu 
ve vizyonuyla sizi bir yere taşıyabilmeli, 
birlikte ileriye koşabilmelisiniz. Fikir 
buydu. 2004’te araştırmaya başladım. 
Hatta bir liste yaptım, her markayı 
yazdım. Sonra başladım kalemle 
çizmeye ‘o olmaz bu olmaz’ diye…  
Nihayetinde samimi söylüyorum geriye 
tek bir firma kalmıştı: Baymak. Mart 
2005’te münhasır özel statü anlaşması 
yaptık ve bugün 10’uncu yılımızı geride 
bırakıyoruz.
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BAYİLERİMİZ / Termosan Mühendislik

Kendi ifadenizle “sağlam, güçlü ve zor 
anlarda bayisinin yanında olan” bir şirket 
nasıl davranır?

Tersten anlatayım… Bayisinin yanında 
olmayan firma örneğin kriz ya da durgunluk 
zamanlarında ‘ürün yok’ diyebilir. Geçmişte 
ürün bulamadığımız zamanlar oldu, örneğin 
94 Krizi’nde… 99’da yine aynısı oldu. Mal yoksa 
bayi ne satacak? Sonuçta biz işletmeyiz ve 
genel giderlerimiz var. Bu sektördeki firmalar 
küçük ölçekli olduğu için de beş - altı ay 
durursa, sermayeyi tüketir. Dolayısıyla “güçlü 
firma” üretime, satışa devam eder; bizim 
ürünler kura bağlıdır, rekabetçi olabilmesi 
için stoklarını tutar ve hızlı teslim eder. 
Böyle olursa piyasada kriz de olsa, bayilerin 
büyümesi için fırsatlar doğar. Ben 2005’ten 
beri Baymak’ta bunu gördüm. Bugün herkes 
‘yarın ne yapacağım’ diye düşünürken biz, 
Baymak’tan aldığımız güçle büyümeye ve 
yayılmaya çalışıyoruz. 

Baymak bayiliğini aldıktan sonra çok hızlı 
bir büyüme ve yayılma sürecine girmiştiniz. 
İnternet sitenizde ilk yıl sonunda yüzde 200 
büyüdüğünüz yazıyor. Bu temponuz bugün 
de devam ediyor mu? 

Termosan hep büyümeye odaklı bir işletme 
oldu. Ama Baymak öncesi sattığımız markalar, 
bizimle aynı hızla koşmuyordu dolayısıyla bir 
yerde tıkanıyorsunuz. Baymak ile çalışmaya 
başlayınca gördük ki, büyümeye yönelik 
hedeflerimiz aynı. Ticaret hayatı sadece ürün 
satışından ibaret değildir. Asıl önemli olan 
çalıştığınız firmanın size verdiği vizyondur. 
Nihayetinde ona benzeşerek iş yapıyorsunuz. 
Bazı firmalar sadece mal satmaya çalışır ve 
o firma size hiçbir şey katmaz. Baymak ise 
işi profesyonelce nasıl büyütebileceğimiz, 
pazar payımızı nasıl artırabileceğimiz gibi 
konulara kafa yoruyor, bu da bizi farklı şekilde 
geliştiriyor. Baymak’tan ‘elde ettiğim en büyük 
kazanç budur’ diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla sorunuza gelirsek evet, aynı 
tempoda olmasa da büyüyoruz. Bugün yıllık 
büyüme ortalamamız yüzde 20. İlk başta daha 
hızlı büyüyorduk ama bayi ağımız bu kadar 
geniş değildi, şimdi Türkiye’nin yarısıyla iş 
yapıyoruz –Karadeniz’de, İç Anadolu’nun 
tamamında, Afyon, Karaman, Konya 
Ereğlisi’ne kadar 40 kente gidiyoruz. Şimdi 
Doğu’ya açılma planımız var. 

Nisan 2013’te gerçekleşen BDR Thermea 
satın almasının sonrası Baymak’ta sizin 
açınızdan neler değişti? 

Bunun bence en önemli avantajı şudur: 

TERMOSAN’IN  
DEĞERLERİ

Suat İnan, sadece 10 senede 40 kente yayılan 
61 bayilik dev bir operasyon inşa edebilmesini 
doğru iş modeline ve doğru yol arkadaşına 
bağlıyor. Başarı için temel mottosu odaklanmak. 
“Başka işlerle uğraşmadım, kendimi ‘satış ve 
pazarlamada başarılı olacağım’ diye mecbur 
bıraktım” diyor. Bu anlayışın üzerine iyi 
bir finansman ve iş modeli inşa ettiklerini 
anlatıyor. Başarısının püf noktalarından 
birini satır arasında “Termosan her yerde 
kurallar çerçevesinde iş yapar, her yerde 
farklı davranırsanız olmaz” diye açıklıyor. 25 
yaşında girdiği bu işte çoğu firmanın vizyon 
geliştiremediği için ya kapandığını ya da 
büyüyemediğini anlatıyor. Mühendis olmasının 
doğru zamanda doğru denklemleri kurmasını 
sağladığına vurgu yapıyor. Ve olmazsa olmazını 
şöyle ifade ediyor: “Belli bir büyüklükten sonra 
iyi bir işletmeci olmanız gerekiyor. Burada çok 
çalışma ve Baymak’ın vizyonu devreye giriyor. 
Çok çalışarak başarılı olabilirsiniz ama doğru 
iş modeliyle olursa sürdürülebilir bir başarı 
yakalanıyor.” 
Tabii her şeyin ötesinde Suat İnan işini, “her 
gün koşa koşa gidiyorum” diyecek kadar 
seviyor. Şirketini ve süreçlerini daha da 
iyileştirebilecek her şeyi takip etmeye özen 
gösteriyor ve doğru olduğuna inandıklarına 
para harcamaktan imtina etmiyor. Örneğin 
ilk etapta 80 bin lira harcadığı ve her yıl 25 
ila 30 bin lira yatırım yaptığı bilişim altyapısı. 
“Sektörde, iddia ediyorum ki bu dağıtım ağına 
rağmen en iyi bilişim altyapısı bizdedir” diyor ve 
belki de işine bakış açısını en iyi anlatan sözlerle 
devam ediyor: “Yapmazsanız kör olursunuz, 
ucuz da sizi doğru yönlendirmez.”
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Termosan 
Mühendislik, 
taahhüt hariç 
belirli bölgelerde 
alt bayiler ve 
satış noktaları 
oluşturarak 
Baymak 
ürünlerinin 
dağıtım işini 
yapıyor. Suat İnan, 
“iddia ediyorum, 
Türkiye’de bu 
işi en iyi ve hızlı 
yapan firma 
Baymak’tır, 
dolayısıyla biziz” 
diyor.  

Ortaklık olunca sonuçta ortaksınız. 
Ama satın alma gerçekleşip Ender 
Çolak bayrağı, liderliği devralınca 
bizim açımızdan gerçek büyüme trendi 
başladı. BDR Thermea ciddi bir şekilde 
tüm finansman ve ar-ge desteğini 
aktarmaya başladı. Biliyorsunuz bu 
dönemde iş hayatında çok şey değişti. 
Borçlar, Ticaret kanunu, çek yasasındaki 
değişimler işimizi zorlaştıran unsurlar… 
Buna rağmen ilerlemeye başladık. Bir 
kere Baymak çok inovatif bir firma oldu 
ve belki de en önemlisi Ender Çolak 
Bey’in vizyonuyla Baymak daha uzun 
vadeli düşünebilen bir firmaya dönüştü. 

Baymak’ın “uzun vadeli düşün-
mesinin” size nasıl bir katkısı var? 

Bu, bizim büyümemiz için çok önemli. 
Tabii ki günlük, aylık hedeflerimiz 
var ama Baymak’ın uzun vadeli 
planlarını, yol haritasını, hedeflerini 
bilmemiz geleceğe yönelik karar 
almamızı, yönümüzü bilmemizi 
sağlıyor. Artık büyümenin altyapısını 
daha sağlam kuran, açık görüşlü, yol 
haritasını paylaşan, bunun gereklerini 
yerine getiren bir Baymak var 
artık karşımızda... Ürün her zaman 
olacaktır. Önemli olan yol haritasını, 
hedefini açıklayıp bunun gereğini 
yapması ve bizi cesaretlendirmesidir 
ki,  bayiye yapabileceğiniz en büyük 
iyilik budur. Ender Bey çok açık bir 
şekilde vizyonunu açtı, bizi ikna etti, 
cesaretlendirdi ve gereğini yaptı. Biz 
de, onun güveniyle koşmaya başladık 
paralel olarak... Geldiğimiz noktada 
piyasayı zorluyoruz, çok ciddi imalatçı 
bir firma olduk. 400 bin adet üretim 
yapan tesisimiz oldu, ki eskiden hepsi 
ithaldi. Şimdi ihraç ediyoruz. 

Son bir yıldır ısıtma ve soğutma 
pazarında bir durgunluk olduğu 
gözlemleniyor. Sizin açınızdan bu süreç 
nasıl geçti? 

Pastanın çapı küçülebilir ama 
pastadan aldığınız pay büyürse bunu 
hissetmezsiniz. Baymak bayilerine olan 
da bu... Bizim pazar payımız artıyor 
dolayısıyla piyasa negatife giderken 
diğerleri kadar etkilenmiyoruz. 
Bayilerimiz de bunu motivasyon 
kaynağı olarak görüyor. Çünkü Türkiye 
artık çevresindeki her olaydan etkilenir 
halde. Üstelik her negatifliği alan bir 

piyasada iş yapıyoruz. Bayilerimize 
de ‘evet, negatif şeyler oluyor ama 
biz işimize gücümüze bakalım mesajı 
verdik ve veriyoruz. Bunu yapan bayiler 
kazanmaya devam ediyor. Ayrıca 
Baymak’ın münhasır bayileri olarak biz 
birbirimize çok güçlü bağlarla bağlı bir 
sacayağıyız. Diğer firmalarda böyle bir 
zincir yok. 

Tüketici beklentileri sürekli 
değişiyor. Artık tüketiciler her 
marka ve modeli karşılaştırıyor ve en 
iyisini seçmeye yöneliyor. Bu açıdan 
bakarsanız münhasırlık bugünün 
piyasa koşullarında işleri olumsuz 
etkileyen bir unsur olabilir mi? 

Ben hep münhasır çalıştım. 
Kişiliğimden dolayı odaklanmayı hem 
fabrika hem tüketici bazında o markada 
iyi olmayı seven bir firmayız. Hep 
bu düşünce içinde oldum. Açıkçası 
başarı da böyle geliyor. Şunu çok kesin 
bir kuraldır: Her markayı satarsan 
hepsinde ufak kalırsın. Bakın, hangi 
firma münhasırsa başarılıdır Türkiye’de. 
Ama bizim sektörde bu şekilde çalışan 
azdır. Münhasır çalışan en büyük firma 
Baymak ve bayileridir. 

Tabii Baymak’ın münhasır bayisi 
olmanın farklı avantajları var. Öncelikle 
başka markalarda olduğu gibi 10 
metre ötenize başka bayilik verilmez. 
Dolayısıyla temsil ettiğiniz bölgede 
otomatikman pazarın lider şirketinin 
ürünlerini satar hale gelirsiniz. 
Örneğin yoğuşmalı kombi pazarının 
üçte ikisini Baymak kontrol ediyor. 
Bu açıdan münhasır Baymak bayisi 
olmak otomatikman yüzde 60’dan 
fazla paya oynamak demek. Öte 
yandan münhasırlık anlaşmasıyla 
finansal yapınız uygun olmamasına 
rağmen fabrikayı temsil ediyorsunuz, 
ve fabrika da sizi promosyon gibi her 
açıdan desteklediği için büyük avantaj 
kazanıyorsunuz. 

Ayrıca Baymak’ın münhasır bayileri 
çok özeldir. Münhasırıyla, teminatıyla 
çalışan bayilerin kaç çocuğu olduğuna 
kadar her şeyiyle yakında ilgileniriz. 
Sürekli destek göreceklerini ve yalnız 
bırakılmayacaklarını bilirler. En fazla 
15 günde bir, bayiye dokunuruz, gider 
dertlerini dileriz. Dolayısıyla bu zincir 
ve buradan doğan güç başarıyı getiriyor.  
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EKONOMİST / Ercan Kumcu

Ekonomist 
Ercan Kumcu, 

jeopolitik 
risklere 
rağmen 
Türkiye 

ekonomisinin 
dinamik 

yapısıyla yine 
kendine bir 

yol bulacağını 
düşünüyor.

Ünlü ekonomist 
Ercan Kumcu, 
son dönemde 

özellikle siyasi 
kanattan eleştiri 

oklarının 
hedefi olan 

merkez bankası 
politikalarını, 

faizlerin 
bulunğu 

seviyeleri, 
kurda yaşanan 

oynaklığı ve 
jeopolitik riskler 
gibi piyasalarda 
son dönemin en 

çok konuşulan 
konuları 

Baymak Life 
okurları için 

analiz ediyor.

BIZI NELER 
BEKLIYOR?

Ekonomide
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Türkiye’de son dönemde en çok 
eleştirilen kurumların başında Merkez 
Bankası geliyor. Aldığı faiz indirimi 
kararlarını Hükümet cephesi yeterli 
bulmazken piyasa ekonomistleri de 
siyasilerden gelen baskıyla karar aldığı 
ve kredibilitesinin sorgulanır hale 
geldiği eleştirilerini yapıştırıyor. Bütün 
bu baskılar altında son dönemde başını 
yukarı çeviren enflasyon ile boğuşan 
Merkez Bankası, bir yandan da kuru 
belli bir aralıkta tutmak için mücadele 
ediyor. Eski Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı ekonomist Ercan Kumcu ile 
Merkez Bankası’na yönelik eleştirileri, 
son dönemde artan jeopolitik risklerin 
Türkiye ekonomisine etkilerini ve 
ekonomiye yönelik beklentilerini 
konuştuk…

 Son dönemde iktidar çevresinden 
en çok eleştiri alan kurumların 
başında  faiz politikası nedeniyle 
Merkez Bankası geliyor. Eski bir 
merkez bankası yöneticisi olarak 
siz bankanın son dönemdeki 
politikalarını ve stratejisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

 Merkez Bankası 2006 yılından 
bu yana açık ‘enflasyon hedeflemesi’ 
politikası uyguladığını söylüyor. 
Ama son sekiz yıllık deneyime 
baktığımızda, enflasyonun hiçbir 
zaman hedeflenen düzeylerde 
gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu 
açıdan Merkez Bankası’nın politikaları 
eleştirilmeli... Şunu peşinen kabul 
etmemiz gerekiyor ki; bir merkez 
bankasının toplumun tüm kesimleri 
tarafından aynı ayda beğenilmesi 
olanaksızdır. Bazen sadece bir kesim 
bazen de ekonominin tüm unsurları 
bankanın aldığı kararlardan hoşnut 
olmayabilir. Ama bu durum, merkez 
bankasının başarısızlığı olarak 
değerlendirilmemeli. Aksine başarılı 
merkez bankaları daima eleştiri 
yağmuru içinde çalışır. Eski bir 
merkez bankacısının söylemiyle, 
“Merkez bankaları eğlence tam 
kıvamına geldiğinde, masadan içkileri 
kaldırandır”. 

Türkiye Merkez Bankası’na, 
hükümet üyelerinin yaptığı 
eleştirilerin odak noktası para 
politikası faizini yüksek bulmaları. 
Merkez Bankası yönetimi de sanki 
hükümetin arzuları doğrultusunda 
hareket ediyormuş gibi bir izlenimi 
veriyor. Örneğin, şimdiye kadar 

enflasyon görünümü bozuldu 
diye aktif olarak faiz politikasını 
kullandığını hiç görmedik. Faiz 
artırımları hep döviz kurunun 
fırlamasına tepki olarak gündeme 
geldi. Hep geç kalındı. Öyle bir izlenim 
veriliyor ki, faizi artırmak hükümetin 
izniyle oluyor, faizi indirmek de 
hükümetin telkinleriyle oluyor. 
Gerçekte böyle olmuyor olsa da, 
verilen bu izlenim itibarı zedeliyor. 

 Mevcut ekonomik konjonktürde 
Merkez Bankası’nın önceliği sizce ne 
olmalı?

 Merkez Bankası’nın önceliği 
Türkiye’deki enflasyonu, ticaret 
yaptığımız ülkelerin ortalama 
enflasyonuna yaklaştırmak olmalı. 
Yasasında yazan “fiyat istikrarı” lafı 
da zaten bunu söylüyor. Bir merkez 
bankasının fiyat istikrarından başka 
bir önceliği olamaz. 

MERKEZ BANKALARI KAMUOYU 
ÖNÜNDE ELEŞTİRİLMEZ
 Siyasilerin Merkez Bankası 

politikalarını kamuoyu önünde bu 
kadar sık ve sert eleştirmelerini nasıl 
değerlen-diriyorsunuz? Bu durum 
Merkez Bankası’nın bağımsızlığına 
gölge düşürüyor mu? Eğer öyle ise 
bunun sakıncaları nedir?

 Dikkat ederseniz, gelişmiş ülkelerde 
özellikle iktidardaki siyasiler, merkez 
bankaları konusunda hiç laf etmezler. 
Aksine kamuoyu önünde yüceltirler. 
Onların merkez bankalarının 
eleştirebilecek yönleri mutlaka 
var. Ama bu konular kapalı kapılar 
arkasında konuşulur, kamuoyu önünde 
değil. Siyasilerin ne düşündüğünü 
merkez bankası yöneticilerinin 
bilme hakkı olduğu gibi, siyasilerin 
de görüşlerini merkez bankası 
yöneticilerine aktarma hakkı vardır. 
Bu tartışmalar kamuoyu önünde 
yapıldığında, merkez bankasının 
manevra alanı daralır. 

Biz de olduğu gibi faizi düşürmese 
hükümetle çatışıyor konumuna 
girer, faizi düşürse, hükümetin 
istediğini yapıyor görüntüsü verir. 
Böyle ortamlarda aldığı kararların 
sağlığı sorgulanmaya başlar. Aldıkları 
kararların doğruluğu konusunda şüphe 
duyulan bir merkez bankasının fiyat 
istikrarını sağlama ve kollama yeteneği 
de çok ciddi darbe alır. 
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Ercan Kumcu sadece 
ekonomi kanalları 
izleyip ekonomi 
makaleleri mi 
okur? Yoksa günlük 
hayatta izlediği 
diziler, programlar 
var mıdır?
Ekonomi kanallarına 
arada sırada konuk 
oluyorum ama 
ekonomi kanalları hiç 
izlemiyorum desem 
abartmış olmam. 
Yerli ve yabancı 
ekonomi makaleleri 
okurum. Boş 
zamanlarımda sudoku 
çözerim. Matematik 
problemleri ile 
boğuşurum. 
Akşamları yabancı 
polisiye diziler 
seyrederim. Hafta 
sonları toprakla haşır 
neşir olurum.
Ne tür filmler 
izlersiniz? En 
sevindiğiniz film 
nedir? 

Komedi filmleri 
ilk tercihimdir. 
Woody Allen ve 
Peter Sellers gibi 
aktörler favorilerim 
arasındadır. En 
sevdiğim film ise 
“Being There”dir. Son 
dönemde “Margaret 
Thatcher” (Meryl 
Streep yüzünden) ve 
“Lincoln” de biyografi 
dalında beğendiklerim 
arasında.  
Ne tür kitaplar 
okursunuz? Ne tür 
müzik dinlersiniz?
Ekonomi üzerine 
yazılmış kitapları 
kaçırmamaya 
çalışırım. Ekonomi 
dışında en çok 
biyografi, tarihi analiz 
ve matematik tarihi 
türü kitaplar ilgimi 
çeker. Müzikten hiç 
anlamam. Klasik 
müzik dinlemek 
benim için dinlendirici 
oluyor.

Ekonomi kanallarını  
izlemiyorum

Faizlerin geldiği seviyeyi nasıl 
buluyorsunuz? Sizce mevcut 
ekonomik göstergelerle bu seviyeler 
yeterli mi, yoksa politika faizleri biraz 
daha düşürülmeli mi?

 Üzerindeki baskılar nedeniyle 
Merkez Bankası ocak ayında artırdığı 
politika faizini çok erken düşürmeye 
başladı. Enflasyon hedefi yıllık yüzde 5 
ama enflasyon hala yüzde 9 civarında. 
Üç kez politika faizi düşürüldü. 
Türkiye’nin risk priminin düşmesi faiz 
düşüşüne bahane olarak gösterildi. 
Öyle bir noktaya geldik ki, Türkiye’deki 
ekonomik birimler görmeden hiçbir 
şeye inanmıyor. Enflasyonu yüzde 
5’in altına getirmeden, enflasyonun 
hedeflenen doğrultuda gideceğine 
hiç kimse inanmayacak. Dolayısıyla 
düşük enflasyonu ekonomik birimlere 

göstermek zorundayız. Tutmayan 
tahminlerle ekonomik birimlerin 
beklentileri artık yönlendirilemiyor. 
Bunun ekonomiye maliyeti belki olması 
gerekenden daha yüksek politika 
faizi düzeyidir. Buna katlanmak 
zorundayız. Buna katlanamazsak, 
yüksek enflasyona katlanmak 
durumunda kalacağız. Bu anlatımım 
çerçevesinde faizler düşürülmemeli 
ama düşürülmeye devam edecek. Döviz 
kurları sakin gittiği sürece politika 
faizinin düşmeye devam edeceğini 
göreceğiz. Ama düşen politika faizinin 
piyasadaki diğer faizlerin düşmesi 
üzerindeki etkisi giderek azalacak.

DİNAMİK TÜRKİYE EKONOMİSİ 
KENDİSİNE BİR YOL BULUR  
Türkiye bir yandan içeride önemli 

bir seçim yılı geçirirken bir yandan 
da jeopolitik riskler üst seviyede. 
Türkiye ekonomisi çevresindeki 
bu gerilimden nasıl etkilenecek? 
Etkilenmeyi minimumda tutmak için 
neler yapmalı?

Türkiye çok dinamik bir ekonomi. 
Jeopolitik riskler elbette sevimli 
değil. Ama Türkiye yine kendine bir 
yol bulacaktır. Bu açıdan gelişmeleri 
çok önemsemiyorum. Etrafımızdaki 
gelişmelerin asıl olumsuz tarafı 
jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye’nin 
yabancı yatırımcılar gözünde diğer 
gelişmekte olan ülkelere göre olumsuz 
ayrışması. Cari işlemler açığı vermeden 
büyüyebilen bir ekonomi olmadığımız 
için yabancı kaynak girişine ihtiyacımız 
var. Yabancı kaynak girişinde 
yaşanabilecek olumsuzluklar Türkiye 
ekonomisinin dengelerini alt-üst 
edebilir. 

Türkiye ekonomisi açısından 
gördüğünüz en önemli üç risk nedir? 
Neden?

1-Küresel sermaye akımlarının 
sekteye uğraması: Dış kaynak bulmakta 
zorlanan bir Türkiye’nin ekonomik 
büyümesi de sekteye uğrar.

2-İşçi maliyetlerinin (ücretlerinin 
değil) yüksekliği: Ücret dışında 
işçi maliyetleri üzerinde önemli 

EKONOMİST / Ercan Kumcu

                 
      

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
       

                                Eylül-E
kim

 2014

24



Şunu peşinen 
kabul etmemiz 

gerekiyor ki; 
bir merkez 
bankasının 

toplumun 
tüm kesimleri 

tarafından 
aynı ayda 

beğenilmesi 
olanaksızdır.

Merkez 
bankaları 

eğlence tam 
kıvamına 

geldiğinde, 
masadan 

içkileri 
kaldırandır.

Ercan Kumcu 
kimdir?

1955 İstanbul doğumlu olan 
Ercan Kumcu, 1977 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 1983’te 
ABD’de Boston College’dan 
ekonomi dalında Ph. 
D. derecesi aldı. 1978-
1987 yılları arasında 
Boston College, Eastern 
Michigan University ve 
State University of New 
York-Binghamton’da 
makroekonomi, para 
teorisi ve uluslararası 
ekonomi dersleri verdi. 
Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası’nda önce 
genel sekreter, 1988-
1993 yılları arasında da 
başkan yardımcısı olarak 
görev yaptı. “Journal of 
International Economics”, 
“Economics Letters” ve 
“Journal of Development 
Economics” gibi bilimsel 
dergilerde çeşitli 
makaleleri yayınlandı. 
Uzun yıllar Hürriyet 
Gazetesi’nde ekonomi 
yazarlığı yapan Kumcu, 
kuruluş tarih olan 1 
Mart 2009’dan bu yana 
Habertürk Gazetesi’nde 
günlük ekonomi  
yazıları yazıyor. 
Ayrıca Tekfen Holding’te 
yönetim kurulu üyesi, 
yılda bir dönem Mahfi 
Eğilmez ile birlikte Kadir 
Has Üniversitesi’nde 
‘Ekonomi Politikası’ dersi 
veriyor, gönüllülük esası 
çerçevesinde Enka Okulları 
yönetim kurulu başkanlığı 
ve Hisar Okulları Yönetim 
Kurulu üyeliği yapıyor. 

yükler var. Dünyada işgücü 
esnekliği sıralamasında sonlardayız. 
Önümüzdeki dönemde bu konumumuz 
rekabet gücümüzü zayıflatan bir unsur 
olarak karşımıza çıkacak.

3-Tasarruf düşüklüğü: Türkiye 
dış kaynak bağımlılığını sürdürerek 
arzuladığı yüksek ekonomik büyüme 
performansını yakalayamaz. 
Tasarrufların mutlaka artması 
gerekiyor. 

Türkiye’nin ekonomik olarak en 
büyük üç avantajı nedir? Neden?

 1-Büyük ve genç nüfus: Dünyanın 
sayılı büyük nüfusuna sahip ve hala 
genç bir nüfusa sahip bir ülkesiyiz. 
Bu özellikler Türkiye pazarını büyük 
yaparak ölçek ekonomisinden 
yararlanmasını sağlarken genç nüfus 
da ekonomiye küçümsenmeyecek bir 
dinamizm getiriyor.

2-Yeniliklere meraklı bir toplum: 
İçine kapanık bir toplum değiliz. 
Dünyada ne varsa bizde de olmasını 
istiyoruz. Olması için de elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu özelliğimiz hem 
ekonomiye bir dinamizm kazandırıyor 
hem de yenilikleri benimseyerek 
rekabet gücümüzü artırabiliyoruz. 

3-Doğal kaynaklarımız sınırlı: 
Aslında bu bir olumsuzluk diye 
algılanırken bir avantaj olarak kabul 
edilmeli. Doğal kaynaklarımızı satarak 
rant geliri elde eden bir toplum 
olamadığımız için çalışmak zorundayız. 

MERKEZ BANKASI DOLARI  
2.10-2.20 ARASINDA İSTİYOR 
Yılsonu kur beklentiniz nedir? 
Hayatımda hiç kur tahmini 

yapmadım. Yapsaydım da, çok 
yanılırdım herhalde. Görünen o ki, 
Merkez Bankası dolar kurunun 2,10’un 
altına gelmesini pek istemiyor. Kurun 
2,20’nin üzerine gelmesi de Merkez 
Bankası’nın enflasyon görünümü 
açısından rahatsız edebilir. Dolayısıyla 
bugünkü düzeyleri yılsonunda da 
görürsek şaşırtıcı olmaz. Derler 
ya, hiçbir şey bilmiyorsak, bugün 
ne görüyorsan, gelecekte de onun 
gerçekleşeceğini düşün.
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B

BAŞLASIN
İngiltere Premier Lig santra yaptı. Dünyanın en heyecanlı ligi,  

son iki yılda son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışına sahne  
olmuştu. Bu sene ise daha fazlasını vadediyor.  

ugün dünyanın hemen her yerinde 
oynanan, kitleleri peşinden sürükleyen 
futbolun İngiltere’de bulunduğu 
zannedilir. Bu yanılgıda artık 
dillere pelesenk olmuş “futbolun 
beşiği İngiltere’dir” sözü etkilidir. 
Oysa futbolu bulan İngilizler değil, 
Çinlilerdir. Kaynaklara göre M.Ö önce 
2 bin 697 yılında, Çin’in beş efsanevi 
imparatorundan biri olan Huang-ti 
zamanında, ordudaki askerleri her an 
savaşa hazır tutmak için icat edilen 
bir oyundur futbol. Askerin fiziksel 
kondisyonunu geliştirme amaçlı bu oyun 
bugünkü futbolun temelini oluşturur. 
Önce Çin genelinde, ardından da başka 
ülkelere yayılan bu oyunun yıllar 
geçtikçe kuralları da değişir. Homerus 
ve Eflatun devirlerinde Yunanistan’da 
yaygınlaşır. Zamanla Roma 
İmparatorluğu’na, oradan da Romalı 
lejyonerler vasıtasıyla İngiltere’ye geçer. 
Top peşinde koşmanın günah sayıldığı 
Ortaçağ’da 700 yıllık bir yasaklanma 
dönemine girer. 1314 yılında İngiltere’de 
Kral II. Edward da futbolu yasaklar. 
Sebebi ise oyun sırasında sürekli dövüş 
olması ve bu nedenle halkın huzurunun 
bozulmasıdır. Ancak modern futbolun 
ilk tohumları yine İngiltere’de atılır.

174 ÜLKEDE 650 MİLYON  
KİŞİ İZLİYOR
1855 yılında İngiltere’de kurulan 

Sheffield United takımı modern 
anlamda dünyada kurulan ilk futbol 
kulübüdür. 1862 yılında geliştirilen ilk 
oyun kuralları da, bugünkü futbolun 
oyun kurallarına çok benzer. “Bu yüzden 

futbolun beşiği İngiltere’dir” denir. 
Bugüne gelindiğinde İngiltere, milli 

takımlar bazında bir çöküş dönemi 
yaşarken, kulüp takımları açısından 
da Avrupa’da pek varlık gösteremiyor. 
Buna karşılık Premier Lig, kuşkusuz 
dünyanın en heyecan verici futbol 
arenası konumunda. Son haftaya kadar 
süren şampiyonluk yarışları ve orta 
sıralarda gezinen takımların maçlarının 
bile üst düzey oynandığı dünyanın 
en çekişmeli ve ilgi çekici ligi. Zaten 
rakamlara şöyle bir göz atmak bile bunu 
kanıtlıyor. Premier Lig’i haftada 174 
ülkeden yaklaşık 650 milyon kişi izliyor. 
Hal böyle olunca da, Lig’in naklen yayın 
gelirleri 5 milyar sterlini çoktan aşmış 
durumda.

EN DEĞERLİ OYUNCU  
48 MİLYON EURO İLE HAZARD  
20 takımın yer aldığı İngiltere 

Premier Lig’de 516 oyuncu mücadele 
ediyor. Bu oyuncuların yüzde 66.47’si 
yani 343’ü yabancı statüsünde. Kırmızı 
Şeytanlar lakaplı Manchester United’in 
20 şampiyonlukla en fazla şampiyon 
olan takım unvanını koruduğu Premier 
Lig’de son yıllarda Kırmızı Şeytanlar’ın 
‘tekeli’nin kırılmasıyla heyecan bir 
kat daha arttı. Oyuncuların yaş 
ortalamasının 26,4 olduğu Premier 
Lig’in en değerli oyuncusu ise 48 milyon 
euro’luk piyasa değeri ile Chelsea’nin 
Belçikalı yıldızı Eden Hazard. Hazard’ı 
45’er milyon euro ile Arsenalli Mesut 
Özil, Manchester Unitedlı Wayne 
Rooney ve Manchester Cityli Kun 
Agüero izliyor.

Oyun
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Şampiyonluk 
heyecanının 

son maça 
kadar sürdüğü 
Premier Lig’de 

gecen yıl 
mutlu sona 

Manchester 
City ulaşmıştı.
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 2014/2015 (milyon euro)

PREMIER  
LIG TAKIMLARI

TRANSFERE 812 MİLYON  
EURO HARCANDI
Premier Lig’de 2014 / 2015 sezonu 

16 Ağustos’ta başlarken takımlar bu 
yıl transfere 650 milyon sterlin (812 
milyon euro) harcadı. Spor Toto Süper 
Lig’in değerine yaklaşan bu rakam 
geçen yıldan 20 milyon sterlin daha 
fazla. Uzmanlar Premier Lig’de yıllık 
transfer harcamalarının bu hızla 
giderse çok yakında 1 milyar sterlin 
barajını aşacağını öngörüyor. Lig’de 
bu yıl transferin yıldızlar ise Ada’ya 
Barcelona’dan gelen yıldızlar oldu. 
Barcelona’dan ayrılıp 40 milyon Euro’ya 

Chelsea’ye katılan İspanyol yıldız Cesc 
Fabregas, Premier Lig’in bu yıl en pahalı 
transferi olurken Arsenal’in bonservisi 
için Barcelona’ya 38 milyon euro ödediği 
Şilili yıldız Alexis Sanchez en pahalı 
ikinci transfer oldu. Bu ikiliyi 37 milyon 
euro ile Chelsea’nin Atletico Madrid’den 
transfer ettiği golcü futbolcu Diego 
Costa izledi. Premier Lig’den ayrılan 
en pahalı futbolcular ise Barcelona’nın 
yaklaşık 80 milyon euro karşılığında 
Liverpool’dan aldığı Uruguaylı Yıldız 
LUis Suarez ve PSG’nin Chelsea’dden 
yaklaşık 62 milyon Euro’ya transfer 
ettiği Brezilyalı yıldız David Luiz. 

Otoriteler, bu yıl da yıldızların ve 
milyon euro’ların havada uçuştuğu 
Premier Lig’in Avrupa’nın en heyecanlı 
ligi olacağına kesin gözüyle bakıyor. 
Portekizli futbol dahisi Jose Morinho 
yönetimindeki Chelsea, Şilili efsane 
Manuel Pellegrini yönetimindeki 
Manchester City, son dünya kupasında 
Hollanda milli takımını üçüncü 
yapan Louis Van Gaal yönetimindeki 
Manchester United, 1996 yılından bu 
yana Arsen Wenger yönetimindeki 
Arsenal ve geçen yıl şampiyonluğu 
son hafta kaybeden Brendan Rodgers 
yönetimindeki Liverpool arasında 
geçmesi beklenen şampiyonluk 
mücadelesinin son üç yıldır olduğu gibi 
yine nefesleri kesmesi bekleniyor.

3.6 MİLYAR EURO İLE AÇIK ARA 
AVRUPA’NIN EN DEĞERLİ LİGİ
Alman internet sitesi Transfermarkt’ın 

verilerine göre Avrupa’nın en değerli 
ligi açık ara İngiltere Premier Lig. Her 
geçen yıl futbol ekonomisinin büyüdüğü 
Avrupa’da, İngiltere Premier Lig 3,6 
milyar euro değeriyle en yakın rakibi 
İspanya Ligi’ne 1,2 milyar euro fark atmış 
durumda. İngiltere’yi 2,8 milyar euro ile 
İspanya ve 2,4 milyar euro ile İtalya ligi 
takip ediyor. 

Son yıllarda kulüp takımlarının 
başarısını, Brezilya’daki Dünya Kupası’nı 
kazanarak Milli Takım seviyesine çekmeyi 
başaran Almanya’nın Bundesliga’sı ise 2,3 
milyar euro ile listede dördüncü sırada 
yer aldı. Almanya’yı 1,4 milyar euro ile 
Fransa ve 1,2 milyar euro ile Rusya’nın 
takip ettiği sıralamada, değeri 955 milyon 
euro’ya ulaşan Süper Lig ise yedinci 
sırada yer aldı.

Eden Hazard / Chelsea

Alexis Sanchez / Arsenal

Luis Suares / Barcelona

Milyon Euro

Milyon Euro

Milyon Euro

48

38

80

En değerli takım 500 
milyon Euro ile Chelsea

FUTBOL / İngiltere Premier Lig

Cesc Fabregas / Chelsea

Milyon Euro40

İngiltere Premier Lig’in en değerli 
takımı 499 milyon 950 bin euro piyasa 
değeri ile Rus milyarder Roman 
Abromoviç’in takımı Chelsea. Porketizli 
Jose Morinho’nun geçen yıl takımın 
başına geri dönmesi ile yeniden 
Premier Lig’in en güçlü adaylarından 
biri haline gelen ‘Maviler’ lakaplı 
Chelsea’yi, 493 milyon euro’luk piyasa 
değeri ile geçen sezonun şampiyonu 
Manchester City izliyor. En değerli 
takım sıralamasında üçüncü sırayı 
408.8 milyon euro ile ‘Kırmız Şeytanlar’ 
lakaplı Manchester United ve 
dördüncü sıraya ise 394 milyon euro 
ile Arsenal izliyor.

Mesut Özil / Arsenal

Milyon Euro45

Premier Lig’in  
en değerli 
oyuncusu.

Premier Lig’in 
ikinci en değerli 

oyuncusu.

Bu sezonun  
en değerli 

transferi.

Bu sezonun  
ikinci en  
değerli  

transferi.

Premier  
Lig’den  
ayrılan  

en pahalı  
oyuncu.

Kulüp Oyuncu Yaş Piyasa 
 sayısı ort. değ.
Chelsea FC 28 26,4 499,9
Manchester City  29 27,5 493
Manchester United  27 25,6 408,8
Arsenal FC  27 26 394
Tottenham Hotspur 32 25,7 295
Liverpool FC 28 26,1 275,5
Newcastle United 30 25,6 151
Everton FC 23 28 148,5
Southampton FC 21 26,5 108,5
Stoke City 28 27,8 107,8
Swansea City 25 26,9 101,1
West Ham United 23 27,5 98,1 
Aston Villa 27 26,6 98 
Sunderland AFC 24 26,3 82,6 
West Bromwich Albion 21 28 76,5 
Hull City 26 27,4 74,6 
Queens Park Rangers 23 29,6 68,7 
Crystal Palace 26 28,5 55,5 
Leicester City 24 27,1 31,9 
Burnley FC 23 27,2 27,5 
Toplam (milyar euro) 516 26,4 3,6
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BAYİLERİMİZ / Canlan Mühendislik

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

Biz Büyük
Bir Aileyiz

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

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

Baymak ile nasıl çalışmaya başladınız? 
Şirketimiz 2000 yılında kuruldu. 

İş hayatına aslında inşaat sektörü ile 
başlamıştık. 2005’te Baymak ile tanışınca 
o tarihten itibaren Baymak’ın bayisi, 
yani aile fertlerinden biri oldum. 2005’te 
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bayilikten başlayarak daha sonra Gold 
Center ile ve şimdi de bölge bayi olarak 
Baymak ürünlerinin Gaziantep’te tanıtım ve 
pazarlamasını üstlendik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bu portföyün karması işlerinizi nasıl 
etkiliyor? 

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

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

Baymak Ne Demek: Ömer 
Atılan Baymak’ın itibar anlamına 

geldiğini söylüyor. “Baymak 
Ailesi gibi itibarlı bir ailede yer 

almak çok güzel bir şey” diyor.

Baymak  
önceki 
döneminde tek 
bir yönetici 
tarafından 
yönetilirken 
şimdi ise 
şirketin  
bütün 
birimleriyle  
bir ekip 
tarafından 
yönetiliyor.
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GEZİ / Gaziantep

aymak’ın Bölge Bayisi Canlan A.Ş. 
vesilesiyle bu sayıdaki gezi durağımız 
Gaziantep. Kuşkusuz kent Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en 
gelişmiş ve etki alanı itibarıyla da 
bölgenin merkezi konumunda. Zaten 
halihazırda Türkiye’nin altıncı büyük 
kenti. Aslında Gaziantep modern 
Türkiye’deki bu konumunu, yaklaşık 6 
bin yıldır Anadolu’da hüküm süren tüm 
medeniyetlerde de korudu. 

Antep, ilk uygarlıkların doğduğu 
Mezopotamya ve Akdeniz arasında, 
Akdeniz’den doğuya, kuzeye ve batıya 
giden yolların kavşağında yer alır ve 
Anadolu’yu, Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya 
bağlayan tarihi İpek Yolu’nun üzerinde 
yükselir. Dolayısıyla Antep her zaman 
için Anadolu medeniyetlerinin en 
önemli ticaret ve dolayısıyla da kültür 
merkezlerinden olageldi. Tarihi M.Ö 
4000 yılına kadar uzanır, yani Kalkolitik 
dönemle başlar Gaziantep’in hikayesi 
ve kentin dokusu Paleolitik, Neolitik, 
Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, 
Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Türk - 
İslam, Osmanlı dönemlerinin hepsinin 
izlerini taşır. 

ANTEP YOLU 
Kebap, baklava ve sanayisi ile tanınan Gaziantep’e yolunuz düşerse sadece  

bunlara takılıp kalmayın! 6 bin yıllık mazisiyle kent tarihi eserleri, farklı  
yöresel lezzetleriyle daha fazlasını vadediyor. 

B
Zeugma 
Müzesi, 
Antep  
ziyaretinin 
baş aktörü 
olmalı. 
Müze, 
30 bin 
metrekarelik 
bir arazi 
üzerinde 
yer alıyor. 
Mozaikler 
13 renk 
armonisin-
den oluşu-
yor. Ayrıca 
dünyaca 
ünlü 
“Çingene 
Kızı” 
mozaiği  
sergileniyor.  
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 Öyle ki, Dünya Mirası sayılan 
Belkıs/Zeugma gibi bir antik 
yerleşim alanına ev sahipliği 
yapar. Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerinin kalıntılarıyla 
karşılaşırsınız adım başı… Ama 
Selçuklular, Memlük Devleti ve 
tabii ki Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mimarisi şehre egemendir. Kent 
son 20 yılda bu tarihi özelliklerine 
ek olarak zengin mutfağı, yaylaları 
ve ticaret hayatıyla bir cazibe 
merkezi olmaya doğru ilerliyor. 
Baklava, kebap, sanayi ve Gazilik’ten 
başka şekillerde pek tanıtılmayan 
Gaziantep’e yolu düşecekler için 
küçük bir rehber hazırladık… 

YAPMADAN DÖNMEYİN 
İlk yapmanız gereken dünyanın 

en büyük mozaik müzesi olan 
Zeugma’yı ziyaret etmek… 
Restorasyonu yapılan Tarihi Antep 
Evleri ve sokakları fotoğraf çekimi 
için güzel sahneler sunuyor. Diğer 
mutlaka görülmelikler listesi: 
Birecik Baraj Gölü’nde Fırat Nehri 
üzerinde tekne turu yapmak, 
Rumkale, Dülük Antik Kenti, Mitras 
Tapınağı, Roma döneminden 
kalan Elif - Hisar - Hasanoğlu Anıt 
Mezarları… Bu listeye yöresel bir 
kahve olan Menengiç’i tatmayı 
ekleyin, bir de Zahter Çayı’nı… 

NE ALINIR? 
Gaziantep’te el sanatları 

oldukça gelişmiş durumda. Tarihi 
çarşılar el sanatına meraklılar 
için bir cennet sayılabilir: Sedef 
kakma, bakır işleme eşyalar, kutnu 
kumaşından dokumalar, Antep İşi 
olarak adlandırılan el işlemeleri, 
el dokuması halılar, kilimler… Eski 
çarşılarda ve pazarlar baharat 
meraklıları için de çok fazla ve 
gizemli tatlar sunuyor. Tabii 
Gaziantep ziyaretlerinden dönenler 
genelde fıstık ve baklava çeşitlerini 
getirir. Bunu yapın ama çarşıda 
daha fazlası var. 

NE YENİLİR? 
Yemek isteseniz de istemeseniz 

de bir anda Antep gezilerinin 
merkezine konumlandırır kendini. 
Fazla direnmeyin! Sabah kahvaltıda 
başlangıcı yöresel Beyran Çorbası 
ile yapın! İddialıysanız Cağırtlak 
Kebabı ya da bol kaymaklı, 
çekilmiş Antep fıstıklı ve şekerli 
katmer’i deneyebilirsiniz. Yöresel 
ev yemeklerinden olan, bayram 
sabahlarının ve misafirlerin 
ağırlanmasında ana yemek olan 
Yuvarlama’nın, dolmaların, bol 
sebzeli ve sarımsaklı lahmacunun, 
mevsimine göre kebaplarının tadına 
bakmadan da gitmeyin. 

Hanlar Kenti: Gaziantep’in tarihi 
çarşıları el sanatlarına meraklı 

olanlar için bir cennet. Ayrıca bu 
çarşılar, farklı lezzetlere de ev 

sahipliği yapıyor.  

Antep’te 
“nerede 
yenilir” 
sorusuna 
çoğunlukla 
her yer 
denilebilir. 
Ama yine 
de İmam 
Çağdaş, 
Ciğerci 
Mustafa 
ve Halil 
Usta’ya 
yolunuzu 
düşürmeye 
bakın. 
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B

KURUMSAL PROJELER

Gayrimenkul devleri 
“Baymak” diyor

Son dönemde yaptığı atılımlarla sektörün en geniş ürün gamına 
sahip firması olan Baymak, son bir yılda kurumsal projelerin en hızlı 
büyüyen oyuncusu.  Şirket, gayrimenkul ve otel devlerinin tercihi oldu.

Bursa merkezli 
Bakyapı Group’un 
İstanbul’da bulunan 
ilk projesi olan 
İstanbul Prestij 
Park Konutları’nda, 
Baymak’ın Lectus 
115kw duvar tipi 
yoğuşmalı kazanları 
tercih edildi.

aymak son bir yılda göz kamaştırıcı bir 
değişim yaşıyor. Porshe Consulting ile 
birlikte yalın üretim politikasının hayata 
geçirilmesiyle Tepeören’deki fabrika 20 
milyon liralık yatırımla Avrupa’nın en üst 
teknoloji ve üretim seviyesine getirildi. Yeni 
ürünlerle sektörün değişen ihtiyaçlarına 
yönelik yüksek teknolojili entegre ürünler 
ve çözümler sunulmaya başlandı. Baymak 
yeni anlayışında çevreye duyarlılığı da ilk 
sıraya koydu. Avrupa Birliği’nde uygulanmaya 
başlanan ve önümüzdeki yıl tüm birlik 
ülkelerinde zorunlu hale gelecek Enerji 
Verimliliği düzenlemelerine uymayı hatta 
bunun üzerinde enerji verimli ürünleri 
ülkemize kazandırmayı amaçlar halde geldi. 
Bunun bir yansıması olarak da karbon salınımı 
en az ürünlerini ön plana çıkarmaya yöneldi. 
Örneğin uygulamaya başladığı geri dönüşüm 
kampanyasıyla 10 bine yakın kombinin 
değişimini yaptı. Bir taraftan bu eski kombileri 
lisanslı geri dönüşüm tesislerinde bertaraf 
ederek çevreye zarar vermelerini önlerken 
diğer taraftan da tüketicinin yüksek enerji 
verimli ve çevreyle dost yoğuşmalı kombi, 
kullanımını teşvik etti.

Paralelinde iklimlendirme sektörünün en 
geniş ürün gamına sahip firması olarak hibrit 
-yenilenebilir ve geleneksel-  sistemleri de 
başarıyla uygular hale geldi. Buna ek olarak 
kurumsal işler için özel bir satış sonrası 
destek takımı kurdu. Bu sayede dev konut, otel 
ve ofis projelerine yüksek teknolojili ürünler 
sunmanın yanı sıra kurumlara ihtiyaçları olan 
servis hizmetini de özel olarak sağlamaya 
başladı.

KURUMSAL PROJELERİN EN HIZLI 
BÜYÜYEN OYUNCUSU OLDU 
Tüm bunların bir sonucu olarak Baymak 

sadece bir yıl içinde kurumsal projelerin 
en hızlı büyüyen oyuncusu haline geldi. 
Örneğin Bursa merkezli Bakyapı Group’un 
İstanbul’daki ilk projesi olan ve 2 bin 400 
dairelik “İstanbul Prestij Park Konutları”nda 
bugün Lectus 115KW duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar yer alıyor. 

Yine İnanlar İnşaat’ın İstanbul, 
Esenyurt’taki “Terrace Mix” projesi, K Yapı 
ve Solid İnşaat ortak girişimi olan Grey Yapı 
tarafından inşa edilen “Tüm Zamanların 
Projesi”  Trendist Ataşehir, Rixos Oteller 
Grubu’nun en büyük tesisi olan Antalya, 
Kemer’deki Rixos Sungate Otel Baymak’ı 
tercih etti. Baymak, kurumsal işlerdeki bu 
güçlü ivmelenmesini daha da ileri taşımaya 
hazırlanıyor ve bu alanda güçlü bir oyuncu 
olmayı planlıyor. Zira gerek ofis ve otel 
projelerindeki yükseliş gerekse kentsel 
dönüşümle beraber bu alanda yeni fırsatlar 
ortaya çıkıyor. 

Tahminler önümüzdeki 20 yıl içinde 
6.7 milyon konutun yenileceğini ve yılda 
23 milyar liralık bir hacmin yaratılacağını 
hesaplıyor. Bu dönüşümde Baymak, etkin bir 
rol oynamayı planlarken çevreci ürünlerin 
kullanılmasıyla tasarrufa yeni teknoloji 
ürünleriyle katkı sağlayacak.PR
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Merkezi ısıtma sistemlerinde 
Baymak tercihini yapan bir başka 
dev ise İnanlar İnşaat oldu. 48 yıldan 
bu yana 220’den fazla projeye imza 
atan İnanlar’ın  Esenyurt’taki projesi 
Terrace Mix’in merkezi sistem 
ısıtma sistemlerinde Baymak Lectus 
115kw duvar tipi yoğuşmalı kazanlar 
tercih edildi. Avrupa Emlak Ödülleri 
tarafından “2013 Türkiye’nin En İyi 
Karma Kullanım Projesi” seçilen, 437 
konuttan oluşan İnanlar İnşaat “Terrace 
Mix” projesinde 62 adet Baymak Lectus 
115KW duvar tipi yoğuşmalı kazan 
kullanıldı.

KAPASİTE SEÇİMİNDE ESNEKLİK
Merkezi sistemle ısınan yapılar için 

bir devrim niteliğinde olan Lectus 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, 65, 90 ve 
115 KW’lik güç seçenekleri sayesinde 
kapasite seçiminde esneklik de 
sağlayabiliyor.  Düşük emisyon değerleri 
ile çevre dostu ve kompakt ölçüleri 
sayesinde, kazan dairesi kurulumunda 
kolaylıklar yaratarak beklentilere tam 
anlamıyla cevap veriyor.

K Yapı ve Solid İnşaat ortak girişimi 
olan Grey Yapı tarafından yapılan “Tüm 
Zamanların Projesi Trendist Ataşehir”, 
merkezi sistem ısıtma sistemlerinde 
Baymak’ı tercih eden bir diğer proje 
oldu. Üç adet 33 katlı kule ve 13 adet 8 
katlı blok olmak üzere 16 bloktan oluşan  
projede, Baymak / BDR Therma Ar-Ge 
departmanın tasarımını gerçekleştirdiği 
ve Baymak tesislerinde üretimi yapılan 
22 adet tam üç geçişli yüksek verimli 
multibloc kazanlar tercih edildi. 

ÜÇ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN
Projede, 14 adet 700.000kcal/h 

kapasitede ve sekiz adet 1.000.000 
kcal/h kapasitede kazan kullanıldı ve 
çelik kazanları kaskad çalıştırılabilmesi 
için gerekli otomasyon panoları da 
Baymak tarafından verildi. Baymak / 
BDR Therma mühendisleri tarafından 
tasarlanan kazanlar tamamen yerli 
ürünler kullanılarak imal edildi. 
Kazanlar, BDR Therma Gruop’un 
bulunduğu diğer ülkelere ihraç edilerek 
kalitesini ve güvenini yurtiçi projeler 
dışında yurtdışı projelerde de kanıtlıyor.

ANTALYA RIXOS - SUNGATE / Rixos 

 Otelcilik devi Rixos Grubu, 
sıcak su üretimi ve havuz 
ısıtma konusunda Baymak 
çözümlerini seçti. Grubun en 
büyük tesisi olan Antalya, 
Kemer’deki Rixos Sungate 
Oteli, enerji tasarrufu 
sağlayacak yüksek verimli 
ürünlere geçiş amacıyla 
toplam 46 adet Lectus duvar 
tipi yoğuşmalı kazan ve üç 
farklı noktada Baymak hava 
kaynaklı ısı pompası kullandı.

Otelin ana kazan dairesinde 

bulunan yer tipi çelik kazanlar, 
Lectus 115 kw duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlardan 39 
adedi yekpare olacak ve tek 
otomasyona bağlı olarak 
çalışacak, ayrıca 5 x 115kw ile 
2 x 115kw tasarımda toplam 
üç kazan dairesi bulunacak 
şekilde değiştirildi. Oteldeki  
özel tahsisli villanın hamam 
tesisatı ve kullanım suyu 
ihtiyacı ve otelin havuzu  
monobloc hava kaynaklı ısı 
pompaları ile ısıtılıyor.
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Rixos’un Seçimi



B
aym

ak’ın yeni nesil yoğuşm
alı kom

bisi idee, B
D

R
 T

herm
ea’yı 

oluşturan H
ollanda m

erkezi ve 30
 yıldır yoğuşm

a 
teknolojisi üzerinde çalışan R

em
eha’nın ar-ge gücünün 

bir sonucu. V
e endüstri standartlarında köklü bir 

değişim
in başlangıcını ifade ediyor. B

ilinen tüm
 

kom
bilerin yarısı büyüklüğünde, iki kat sessiz, 

sadece yedi ana parçadan oluşuyor, tüketiciler için 
kullanım

ı son derece basit, yüksek verim
liliğiyle 

m
aliyet düşürücü ve en önem

lisi de akıllı. 
   

 Isıyı israf etm
iyor, derdini kendi  

fark ediyor, arıza durum
unda hatanın  

neden ve hangi parçadan kaynaklandığını 
servise anlatabiliyor. 

Yedi kişilik B
aym

ak A
r-G

e birim
inin yoğun 

çabalarıyla gövde tasarım
ı yenilenen ve 

Türkiye koşullarına uyum
luluğu sağlanıp 

Tepeören’deki fabrikada 20
13’te üretilm

eye 
başlanan idee’nin tüm

 bunları nasıl 
yapabildiğini B

aym
ak A

r-G
e M

üdürü 
U

m
ut E

vcim
en’in rehberliğinde kapağını 

kaldırarak anlam
aya çalıştık.

idee fikrinin arkasında kolaylık 
yatıyor. Bunu cihazın kontrol 
panelini gördüğünüzde daha 
iyi anlıyorsunuz. Ç

oğu kom
bide 

dijital ekranlar ve karm
aşık bir 

kum
anda paneli var. idee ise 

radyatör ve kullanım
 suyu ayarı 

için iki döner ayar düğm
esi ile 

yönetilebiliyor. Böylece kullanım
 

kılavuzuna bakm
adan dahi idee’yi 

çalıştırm
ak ve ayarlam

ak m
üm

kün. 
A

m
a istenirse oda term

ostatı da 
olarak kullanılan gelişm

iş dijital 
bir ünite bulunuyor. Bu ünite 
cihaza bağlanıyor böylece gelişm

iş 
fonksiyonlar da yönetilebiliyor. 

idee, küçüklüğünü ve yüksek 
verim

liliğini H
ollanda’da geliştirilen 

“eşanjör” adlı parçasının ‘özel’ 
yapısına borçlu. Eşanjör her kom

bide 
olan ve ısı transferini gerçekleştiren 
yani doğalgazı ısıya dönüştüren 
parça. idee içinde fiziksel olarak en 
büyük alanı kaplıyor. Eşanjör içinde 
boş bir yanm

a odası var. Etrafında 
ise içinde suyun dolaştığı kanallar 
bulunuyor. İçi alüm

inyum
 ve uzun 

öm
ürlü olm

asını sağlayacak özel bir 
m

alzem
eyle kaplı. Tesisattan soğuk 

su, eşanjöre giriyor, üst kısm
ındaki 

yine özel tasarım
 “brülör” sayesinde 

doğalgaz bu içine püskürtülüyor ve 
yanm

a gerçekleştiriliyor. 

B
eni H

erkes K
ullanabilir

En Ö
nem

li 
Parçam
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idee’yi 
A

n
lam

ak
idee, kom

bi dünyasın
ın

 iP
hone’u gibi… B

ilinen
 tüm

 
kom

bilerin
 neredeyse yarısı büyüklüğünde  ve 

on
lardan

 iki kat dah
a sessiz… Endüstri standartların

ı 
değiştiren

 idee’n
in

 gizem
i gövdesin

in
 içinde saklı…

B
aym

ak’ın yeni nesil yoğuşm
alı kom

bisi idee, B
D

R
 T

herm
ea’yı 

oluşturan H
ollanda m

erkezi ve 30
 yıldır yoğuşm

a 
teknolojisi üzerinde çalışan R

em
eha’nın ar-ge gücünün 

bir sonucu. V
e endüstri standartlarında köklü bir 

değişim
in başlangıcını ifade ediyor. B

ilinen tüm
 

kom
bilerin yarısı büyüklüğünde, iki kat sessiz, 

sadece yedi ana parçadan oluşuyor, tüketiciler için 
kullanım

ı son derece basit, yüksek verim
liliğiyle 

m
aliyet düşürücü ve en önem

lisi de akıllı. 
   

 Isıyı israf etm
iyor, derdini kendi  

fark ediyor, arıza durum
unda hatanın  

neden ve hangi parçadan kaynaklandığını 
servise anlatabiliyor. 

Yedi kişilik B
aym

ak A
r-G

e birim
inin yoğun 

çabalarıyla gövde tasarım
ı yenilenen ve 

Türkiye koşullarına uyum
luluğu sağlanıp 

Tepeören’deki fabrikada 20
13’te üretilm

eye 
başlanan idee’nin tüm

 bunları nasıl 
yapabildiğini B

aym
ak A

r-G
e M

üdürü 
U

m
ut E

vcim
en’in rehberliğinde kapağını 

kaldırarak anlam
aya çalıştık.

Standart kom
bilerde 

ancak yüzde 93 verim
liliğe 

ulaşılabiliyor. Y
ani 100 

birim
 doğalgaz yakılıyor ve 

karşılığında 93 birim
 enerji 

alıyorsunuz. 7 birim
 ise sistem

de 
kayboluyor. idee’de ise 7 birim

i 
kaybetm

ediğim
iz gibi artı 9 

birim
 daha ısı kazanılıyor. Bu da 

yoğuşm
a teknolojisi sayesinde 

oluyor. Standart kom
bilerde 

130 derecelik atık gaz bacadan 
dışarı atılır. Bu atık gazla beraber 
su baharı da dışarı verilir. A

m
a 

idee gibi yoğuşm
alı bir kom

bi, 
bu su buharını atm

ıyor, gazdan 
ayrıştırıyor ve içindeki ısıyı geri 
kazanıyor. 

Yoğuşm
alı N

e D
em

ek?

idee’nin boyu 55 cm
, eni ise 

35 cm
. Yoğuşm

alı rakiplerine 
bakın! Boyları en az 75 cm

, 
enleri ise m

inim
um

 40 – 45 cm
. 

Ses düzeyine bakalım
…

 D
oğal 

ortam
da bir kuş sesi 44, bir 

insan sesi ise 55-60 desibellik 
bir gürültü çıkarıyor. Rakipleri 
ise ortalam

a 70 desibel. idee ise 
sadece 38 desibel. Yani bir kol 
m

esafesi uzaklıktan bile çalıştığını 
anlam

anız zor ve istediğiniz yere 
m

onte edebileceğiniz kadar 
küçük. Peki bu nasıl olabiliyor? 
G

övde kapağını kaldırdığınızda 
otom

obil m
otorunu andıran bir 

görüntüyle karşılaşıyorsunuz. 
A

lışık olduğum
uz kom

bi 
konstrüksiyonundan oldukça 
farklı olan bu yapı sadece sekiz 
ana parçadan oluşuyor ve aynı 
zam

anda idee’nin bu kadar küçük 
bir gövdede yüksek verim

liliğe 
ulaşabilm

esinin sırrı. Ö
yle ki 

standart bir kom
biyle toplam

da 
kullanılan parçalar aynı am

a 
idee’deki gibi yerleştirilem

ediği 
için bir sürü gereksiz boş alanlar 
oluşuyor ve büyüklük artıyor, 
verim

lilik düşüyor.

K
üçüğüm

  
ve Sessizim
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İÇİNİ AÇTIK / idee

İdee tüm bu özelliklerine ek olarak 
oldukça çevreci bir kombi. 2015’te 
Avrupa’da kombi üretiminde yeni 
kurallar devreye alınacak. Kombilerin 
verimi ve yeni emisyon değerleriyle 
ilgili yeni standartlar uygulanmaya 
başlanacak. idee uygulamanın 
devreye girmesine bir yıldan uzun 
bir süre olmasına rağmen şimdiden 
istenilen verimlilik ve emisyon 
değerlerine sahip.

Çevreciyim

Su Çok  
Güzel

idee’de her ünite özel bir 
tasarıma ve fonksiyona 

sahip. Cihazın alt tarafında 
bulunan hidrolik grubu 
da bu kaideye uyuyor. 
Bu ünite, cihazı tesisata 

bağlayan su giriş çıkışları, 
kullanım suyunun ısıtmasını 

sağlayan ikinci eşanjör 
ve suyun sirkülasyonunu 

sağlayan pompadan 
oluşuyor. Bu bölümdeki 

plakalı eşanjör, akıllı 
yapısı sayesinde kullanım 

suyunun sıcaklığını ve 
debisini sürekli kontrol 
ediyor ve kullanıcının 

istediği değerleri koruyor. 
Bu da kullanıcı açısından 

konforu getiriyor.

Arıza Olursa Bilirim
idee’nin kontrol panelinde dört tuş var. İkisi ayar, 
bir de açma – kapama düğmesi… Sonuncusu ise 
servis sinyali. Bu LED düğme, 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 parçaları 
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. 

Genleşme 
tankı

idee’nin en 
arkasında yer 

alıyor.

Susturucu
Cihazın sessizliğini 
sağlıyor. Sadece 38 
desibel ses çıkaran 
idee’de bu aparat 

özel olarak  
geliştirildi.

Atık gaz 
borusu

Eşanjörde yanma 
sonucu oluşan 

atık gazları bacaya 
ulaştırarak atılmasını 

sağlıyor.
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ÜRETİM BANDI / idee

Baymak’ın İstanbul, Tepeören’deki 60 bin 
metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren 
fabrikası, yaşanan köklü değişiminin 
startının verildiği yer aslında. 46 yıllık 
mazisiyle ısıtma ve soğutma sektörünün 
lider oyuncusu, 2012 - 2013 yılları arasında 
fabrikanın yenilenmesi ve yeni kombi hatları 
için 20 milyon lirayı aşan yatırım yaptı. 
Porshe Consulting öncülüğünde başlatılan 
bu yatırımla birlikte Japon mucizesinin 
beslendiği ana damarlardan biri olan “yalın 
üretim” metoduna geçildi. Böylece Baymak 
fabrikası, Avrupa’nın en üst teknoloji ve 
üretim seviyesine getirildi. 

Bugün Baymak fabrikası yalın üretim 
metoduna bağlı olarak “5s” sistemi üzerinden 
yükselen bir anlayışıyla faaliyet gösteriyor. 
“5s” Türkçe karşılığı “Toparlanma”, “Düzen”, 
“Temizlik”, “Standartlaştırma” ve “Disiplin” 

anlamına gelen bir üretim sistemi. Bu 
ilkeler çerçevesinde ilk olarak üretim 
hatları, depolar dahil olmak üzere Baymak 
fabrikasının genelinde bir “toparlanma” 
süreci yaşandı. Basit anlamda kullanılmayan 
atıl malzemeler üretim alanlarının dışına 
çıkarıldı; üretim planlamasıyla eş zamanlı 
olarak stok takibinin yapılması ve buna göre 
banda malzeme getirilmesinin sağlandı; her 
malzeme etiketler ve kodlarla tanımlanarak 
raflara yerleştirildi. Böylece hatalı ürün 
getirilmesi gibi ciddi zaman, emek ve maddi 
sonuçlara neden olan verimsizlik durumu 
minimize edildi. 

Ayrıca her malzemenin yeri belli olunca, 
ürün arama çabasından uzaklaşıldı ve 
işin akışı hızlandı. Fabrikanın temizliği 
üst seviyeye çıkarılarak çalışanların 
motivasyonu artırıldı. Ardından 

Değişimin Başlangıcı
Baymak’taki değişim, fabrikayla başladı. Yapılan büyük yatırım 
ve Japonların geliştirdiği yalın üretim metodunun hayata 
geçirilmesiyle üretimin kalitesi üst seviyeye çıkarıldı.
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idee üretim montaj hattı, altı istasyondan oluşuyor. 
idee kompakt yapısı nedeniyle az istasyondan 

oluşan bir hat. 24 saatte 160 idee kombi banttan 
iniyor. Her 40 dakikada bir idee paketlenmiş halde 

bayilere ulaştırılmaya hazır hale geliyor. Bu 40 
dakikanın hikayesi İstasyon 1’de başlıyor. 

standartlaştırma geldi. Görev tanımları, 
hangi üründe ne yapılacağı algılanması 
kolay talimatlarla belirlendi. Baymak 
Üretim Mühendisi Oktay Okyay, bu 
beş ilke etrafında örgütledikleri üretim 
anlayışlarının müşteri şikayetlerini ortadan 
kaldırdığını anlatıyor. “Tabii çalışanların 
performansı arttı. Bant usulünde bir hata 
tüm hattı etkiler. Bu da zaman ve maddi 
kayıplar yaratır, günlük hedefler tutmaz. 
Şimdi çalışanlar ne yapacaklarını biliyorlar 
dolayısıyla kargaşaya yer kalmıyor. Ve kalite 
artıyor” diyor. 

YALIN ÜRETİM
Baymak fabrikası içinde bu değişimin 

en net görünür olduğu hatlardan biri idee 
üretim montaj bandı. Yüksek teknolojili 
idee’nin, yalın üretim metodunun 
rehberliğinde Baymak fabrikasındaki 
üretim yolculuğunu fotoğraflar eşliğinde 
okuyacaksınız. 

Tedarik-
çilerden gelen 
parçalar, 
fabrika içindeki 
boyahanede 
aşamalardan 
geçip üretim 
programına 
uygun olarak 
banda giriyor. 
İlk istasyonda 
genleşme 
tankı, gövdesi 
ve ana gövde 
montajı 
yapılıyor. 

Yanma 
işleminin 
gerçekleştiği 
eşanşör,  
hava-gaz 
grubunun 
montajı 
yapılıyor.  
Ve kombi 
üzerine yerleş- 
tiriliyor.
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ÜRETİM BANDI / idee

İ
S
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Y
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N

 -
3

idee’nin 
yüksek 
teknolojili 
akıllı 
yapısına 
hükmeden 
kablo 
montajları 
burada 
yapılıyor. 

İ
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4

Son montaj 
istasyonu. 
Burada su 
borusu, 
baca 
adaptörü 
ve 
susturucu 
montajı 
tamam-
lanıyor. 

Gaz kaçağı iki türlü kontrol ediliyor. 
Hem sistem kendisi basınç ölçerek 

hem de nasagas adı verilen gaz kaçak 
sensörleriyle inceleme yapılıyor. Böylece 

ikinci bir doğrulamadan geçerek son 
kutulama aşamasına geliniyor.

Etiket, marka logosu, iç izolasyon, uyarı etiketleri ve ön panel  
montajı yapılıyor. Ardından baca gazı kaçağı durumunda dışarı gaz  

vermemesi için sızdırmazlığı sağlayacak ekipman ekleniyor ve bunun da  
kaçak testi yapılıyor. Kombinin içine belirli miktarda basınç veriliyor ve otomotik  

olarak kaçak var mı diye bakılıyor.
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F İ N A L  İ S T A S Y O N

Son aşama paketleme. Yüksek teknolojili 
bir robot kullanılarak idee kombi bayilere 

ulaştırılmaya hazır hale getiriliyor.

Kalite test aşaması. Yüksek 
teknolojili ekipmanlar ve yazılımların 
kullanıldığı bu aşamaya “final 
test” deniliyor. Baymak ürettiği 
her kombiyi yüzde 100 test 
ediyor. Evlerdeki banyo ve petek 
sisteminin yüzde 100 kopyası 
bir ortam sağlanıyor. Evde 
çalışıyormuş gibi gaz basıncı, 
yanma gazı ayarları, su ve gaz 
kaçağı kontrolü yapılıyor. 40 
dakikalık yolculuğun ağırlığı test 
aşamasında geçiyor. Eylü

l-E
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RÖPORTAJ / Ayça Varlıer

Aşık Olurum
10 parmağında 10 
marifet… Başarılı  

oyuncu  
Ayça Varlıer’in 

bilinmedik  
yüzüyle 

tanışacaksınız…

Her Rolüme
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Onu, hepimiz 2005’teki “Gümüş” dizisiyle 
tanıdık. Beyaz camdaki bu çıkış aynı yıl 
Abdullah Oğuz’un ses getiren filmi “O 
Şimdi Mahkum” takip etti. O günden 
bu yana dokuz dizi ve üç sinema 
filminde yer aldı. Ama asıl büyük 
başarısı tiyatro sahnesinde… Beşinci 
sezonuna giren “Leyla’nın Evi” ile 
2011’de tiyatro dünyasının en prestijli 
iki ödülü kabul edilen Afife Jale ve Sadri 
Alışık ödüllerini kazandı. Son olarak da 
“Elif” isimli bir müzik albümü çıkardı. 
10 parmağında 10 marifet olan başarılı 
oyuncu Ayça Varlıer ile Baymaklife 
okuyucuları için keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

İzleyici oyuncuyu oynadığı karakter 
ile bir hayli bütünleştiriyor, bu bir 
oyuncu için dezavantaj mı?

Bu çok doğal bir şey, oyuncu demek 
ki oyunun hakkını vermiş. Zaman 
zaman bu durum dezavantaja dönüşür 
mü bilemiyorum. Çünkü oyuncu her 
oynadığı karakterin içine girerek 
onunla bütünleşir ve oyununu oynar. 
Böyle seyircisini etkiler. Dolayısıyla 
dezavantaj olacağını düşünmüyorum.

Başarılı ve çok seyirciye ulaşmış 
projelerden sonraki işler sizi korkuttu 
mu? Aynı başarıyı tekrarlamama 
endişeniz oldu mu?

Her zaman iyi projelerin içinde 
olmak isterim. İyi bir projenin ardından, 
diğer projenin ne kadar iyi olacağı 
konusunda bir endişe ve korku 
taşımam. Her bir projenin çok iyi 
sonuçlanması için en iyi performansı 
sergilemek, daha güzel çalışmaların 
içinde yer almak isterim. Bir sonraki iş 
‘iyi olacak mı’ korkusu içinde olursanız, 

korkunuz gerçekleştirirsiniz. Ve 
endişeniz gerçek olur. Bence buna 

gerek yok. İşinizi her zaman iyi 
yapıyorsanız korku ve endişe 

sizinle olmaz.
‘Leyla’nın Evi’ bu 

sezon da sahnede olacak. 

Oyunun başarısını bize değerlendirir 
misiniz?

“Leyla’nın Evi”, Zülfü Livaneli’nin 67 
baskı yapan bir kitabından uyarlandığı 
için romanı okuyan bir kitlesi daha 
başından beri vardı. Kitabı okuyanlar 
acaba oyunu nasıl olur diye merak 
edip izlemeye geldiler. Daha sonra 
oyunu izlemeye gelenlerin etkisi çığ 
gibi büyüdü. Oyunun izleyici sayısı 
kitap sayısını geçmiş durumda. İzleyici 
oyunda kendinde ve yaşamında çok 
örnekler bulduğu için bu oyun, kitap 
okuyucularından sonrada kulaktan 
kulağa büyüyerek dördüncü sezonunu 
yaptı. Bu yılda beşinci sezona 
başlayacağız.

Sosyal sorumluluk projelerinde sizi 
görüyoruz. Duyarlı toplum bilinci için 
neler söylemek istersiniz?

Sahipsiz hayvanlara ve hayvan 
haklarına yönelik medyada farkındalık 
oluşturmak esasıyla yola çıkmış 
“duyarlı yaşam” savunucusu gönüllü bir 
ekip olarak Aslı Tandoğan, Özge Özder 
ile kurduğumuz “Bana Göz Kulak Ol” 
derneğinin üyesiyim. Ve yunus parkları 
ve sirklerle ilgili televizyonlarda 
yapılan ve bitmek bilmeyen reklam 
kampanyalarına kişisel tepki 
duymamız bu derneği kurmamızda 
itici güç oldu. Birçok çalışma yaparak 
başlattığımız imza kampanyalarıyla 
sahipsiz hayvanların haklarını koruma 
konusunda önemli işler yaptık.

Müzikal, sinema, tiyatro hangisi 
sizi daha çok heyecanlandırıyor. 
Hangisinde kendinizi sınırsız 
hissediyorsunuz?

Böyle bir ayırımı hiç düşünmedim. 
Bir müzikalde oynamak zaten 
benim eğitimimin ve altyapımın 
sonuçlandırdığı bir durum. Müzikal 
tiyatro eğitimi aldığım için bütün bu 
sanat dallarını icra edebileceğim bir 
vizyona sahip olduğumu düşünüyorum 
ve profesyonel olarak çalışıyorum.

TİYATRODA EN DEĞERLİ ÖDÜLLERİ  
ALMAK BENİ MOTİVE EDİYOR 
Vasfi Rıza Zobu, 2011 Afife Jale (müzikal dalında) ve Sadri Alışık ödüllerinde “Yılın En Başarılı Kadın 
Oyuncusu” , Leons “En İyi Kadın Oyuncu” ve Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından “Yılın 
Tiyatro Oyuncusu” seçildiniz. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız?

Ödül almak beni mutlu etti. 
Tiyatro dalında ülkemizde en 
değerli ödülleri almak, oynadığınız 
ödülle buluşması insanı oldukça 
motive ediyor. Demek ki yaptığım 

çalışmada doğru yerdeyim ama 
bir o kadar da sorumluluklarımı 
artıran bir durum.

Oynadığınız pek çok karakter 
var. İçlerinde aşık olduğunuz 

karakter var mı?
Her rolüme aşık oluyorum 
diyebilirim. Herbirinde birçok 
karakteri canlandırma farklı 
bilgileri edinmek güzel.
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J

TEKNOLOJİ

Sony, 10 yıl sonra kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni oyun 
konsoluyla bir kez daha deneyimini ortaya koydu. PS4’ün sunduğu 

özellikler oyun severlerin beklemesinin karşılığını fazlasıyla veriyor.

apon teknoloji devi Sony’nin dördüncü 
nesil oyun konsolu olan PS4,  hem 
donanım hem de yenilikçi özellikleriyle 
sadece oyun tutkunlarına değil, ailece 
keyifli vakit geçirmeye de imkan sağlıyor. 

PlayStation 4, bir önceki modelin aksine 
son derece keskin ve köşeli hatlara sahip. 
İki katmanlı bir görünümü var. Özel olarak 
tasarlanmış anakartı ve işlemcisi, görsel 
açıdan kusursuz ve takılmadan oyan 
oynama keyfi sağlıyor. 

Yine Sony tarafından geliştirilen 
ve PS4’ten daha önce tanıtılan oyun 
kolu Dualshock 4, PS4 ile birlikte gelen 
önemli yeniliklerden. Daha ergonomik 
bir tasarıma sahip olmasının yanında 
üzerindeki özel dokunmatik alanla 
kullanıcılara daha başarılı bir oyun içi 
kontrol imkanı sunuyor. 

Bu yeni gamepad’ler üzerinde hoparlör, 
mikrofon ve kulaklık girişleri bulunuyor. 
Bu da gayet başarılı bir ‘kablosuz’ oyun 
deneyimi sağlıyor. 

Diğer taraftan PS4 ile oyun içindeki 
başarılarınızı, ekran görüntünüzü 
hatta oyundan kaydettiğiniz bir 

videoyu kolayca İnternet 
üzerinden paylaşmanız 
mümkün. 

Aile 
Oyuncağı

Teknik Özellikler

Hangi Oyunları Almalı

İşlemci 8 çekirdekli AMD Jaguar
GPU Yeni nesil AMD Radeon
Disk 500 GB
Disk sürücüsü Blu-Ray
Bellek 8 GB GDDR5
Bağlantılar LAN, Optik, HDMI, AUX, 
 USB 3.0, Bluetooth 2.1, WiFi
Fiyat 1.499 TL (500 GB)

Sektörün en iyi yazılım 
geliştiricilerinin ve yayıncılarının 
sunduğu oyunlarla PS4 platformu, 
genişlemeye devam ediyor. En 
çok sevilen PS4 oyunları arasında, 
dünya çapında 2,1 milyon satan  
“Killzone Shadow Fall”un yanı sıra, 
“Infamous: Second Son” ve “Knack” 
var. Oyunseverlere “The Last 
Of Us”, “Need For Speed Rivals”, 
“Call Of Duty Ghosts”,  “FIFA  14”, 
“NBA 2k14” ve “Tomb Raider”ı da 
öneriyoruz. 
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Bir işadamının seyahat çantasında bir sürü elektriğe 
doymayan makine vardır. Bu gibi durumlarda 
insanın gözü sürekli şarj edecek bir priz arar 
durur. “Bu taşınabilir şarj istasyonu 5.200 
mAh elektrik kapasitesiyle aynı anda dört 

cihazı şarj edebiliyor. Ağırlığı 700 
gram olan cihazın fiyatı 170 

dolar. 

Dokunmatik ekranlar geliştikçe 
tablet kalemlerine ilgi artıyor.  
“AluPen” bunlardan biri. 
Ucundaki yumuşak plastik 
son derece kullanışlı zira 
okurken üzerine not almak 
da mümkün. Fiyatı 25 
euro.

AVIIQ 
Artık Akü Taşıyacağız

Just Mobile 
Havalı Kalem

Vertu’nun yeni akıllı telefon serisi “Constellation”ın 
üzerinde 0,5 karatlık 80 değerli taş var ve tüm 
kaplama dana derisinden imal edilmiş. Ön yüzü 
tamamen kaplayan 720p çözünürlük ekranda 

12,95 cm safir kristal kullanılmış. Gövdesi 
ise beşinci kalite titanyum.  

Fiyatı: 4.900 euro’dan 
başlıyor. 

June, sizi zararlı ışınlara karşı sakınan, cilt tipinizden yola 
çıkarak kişiye özel korunma tavsiyelerinde bulunan bir 
bileklik. Akıllı telefonunuzla işbirliği yapıyor ve maruz 
kaldığınız zararlı ışınları ölçen ultraviyole sensörlere 

sahip. Telefonunuzu kullanarak gerekli yerlerde 
sizi uyarıyor; güneş gözlüğünüzü takmanızı 

hatta krem sürmeniz gerektiğini bile 
anımsatıyor. 99 dolar. 

“Türkiye’deki en büyük televizyonu” unvanına sahip 
“Curved UHD TV - HU8500”, 78 inçlik kavisli 
ekranı ve normal Full HD’nin dört katı piksel 
yoğunluğuna sahip. Televizyonun köşelerinin 

merkezine kıyasla izleyiciye daha yakın 
olması, görüntünün sizi sarmalamasını 

sağlıyor. Fiyatı: 28 bin lira. 

Vertu 
Cepteki Ferrari

Arnold & Son 
El Yapımı

El dikimi kahverengi ve siyah 
timsah derisi kayışları ile Royal 
TEC1 Tourbillon Chronograph, 

60 dakikalık bir sayaca, 55 
saatlik güç rezervine sahip. Saat 
30 adedi mücevher olmak üzere 
255 parçadan oluşuyor. 45 mm 
kalınlığında, üç farklı versiyonu 
bulunan saatin fiyatı ise 99 bin 

50 dolardan başlıyor. 

June 
Saglık Asistanı

Samsung 
Başka Bir Televizyon
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OTOMOBİL / Porsche Cayman

Otomobilde renk önemlidir. Tasarımın detaylarını öne  
çıkarmaya faydası olur. Ama bir ‘Porsche’nin direksiyonundaysanız, 

rengin hiçbir önemi kalmaz.

B

SarışınBazıları

Sever

aymaklife’ın ilk sayısının ilk otomobil 
konuğu, Porsche Cayman… Açık söyleyeyim 
sarı rengi, bu tarz otomobillerde çok 
tercih etmem. Ama Cayman’da o kadar 
güzel duruyor ki, sarının yakıştığı ender 
otomobiller listesi yapsam kesinlikle birinci 
sırada olur.  Cayman gerçekten bir sporcu. 
Cayman aslında Boxster ile ikiz kardeş gibi. 
Boyutları aynı. Farkı, kafanızın üstünde 
metal bir tavan var. 

Cayman’ın üçüncü jenerasyonu 
yeniliklerden ve klasiklikten ödün 
vermiyor. Altı silindirli Boxer motoru, arka 
aksın üzerinde güç pompalamaya devam 
ediyor. Gücü 10 HP daha artarak 275 HP’ye 
çıkmış. Motor hacmi ise 2,9 litreden 2706 
cc’ye düşmüş. Tasarımı daha çok 911’i 
andırıyor. 

Porsche Cayman’da en beğendiğim 
özelliklerden biri, yan aynalardan 
baktığınız zaman kaslı arka çamurlukların 
görüntüsü. Geniş kalçaların, yanlardaki 
hava girişlerinin ve arkada bulunan 
elektrikli spoylerin otomobilin sporcu 
kimliğini oluşturan ‘DNA’ları diyebiliriz. 

Cayman’ın ağırlığının yüzde 44’ünü 

alüminyum oluşturuyor. Bu da daha hafif 
bir gövde demek. Daha hafif bir gövde daha 
güçlü olmak demek! Bu jenerasyonla artan 
özellikler, bir önceki nesilden onu 30 kg 
daha hafif yapmış. 

İç mekan ise sizi resmen kucaklıyor. 
Sportif koltuklar vücudu çok iyi sarıyor. 
O bir Porsche ve direksiyonu üzerinde 
tuş takımları yok. Amacı belli: Gaza 
bas ve git! Direksiyon yeni elektrikli 
sistemle donatılmış. Yani bir önceki 
versiyondaki hidrolik kutu yok. Buna 
biraz burun kıvırmış olabilir Porsche 
severler ama sorun yok! Rahat olun. 
Arkasında barındırdığı vites kulakçıkları, 
direksiyondan sonra en çok dokunduğunuz 
nesne oluyor iç mekanda. 

Cayman’da yanınıza birini almak ister 
misiniz? Sizi bilmem ama ben alacaksam 
ağırlık dengesi için alırım. Onu da tartar 
alırım. Tek başına çok daha keyifli! Zaten 
46/54 (ön/arka) ağırlık dağılımı onun 
yoldaki durumunun diğer bir özeti. 

Cayman’da “Normal”, “Sport” ve “Sport 
Plus” olmak üzere üç farklı sürüş modu 
bulunuyor. Normal modda iken gaza nazik 
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davranırsanız, gerçekten ekonomik bir 
sporcu oluyor. Fabrika verilerine göre 
ortalama yakıt tüketimi 7.7 lt/100 km. Bir 
Porsche’ye binip bu ortalamayı duymak 
gerçekten hoş. “Duymak” diyorum çünkü 
bu değere ulaşmak için hiç çaba sarf 
etmedim. Kusura bakmayın! Porsche’nin 
direksiyonunda olup fabrika verilerini 
yakalamaya çalışmak saçmalık olurdu. 
Yine de 9,1 lt/100 km ortalamasını denk 
getirdiğimi belirtmek isterim. 

Bu sporcunun 0-100 km hızlanması 
5,6 saniye. Maksimum hızı ise 264 km/s. 
Arkadan itişli Cayman’da PDK 7 oranlı 
otomatik şanzıman yer alıyor. Geçişler 
çok ama çok mükemmel. ‘Tereyağından kıl 
çeker’ tabiri aklıma geliyor. Yüksek hızlarda 
dahi ‘gaza bas, gaza bas’ diye bağırıyor. 

290 Nm’lik torku onunla fazla 
oynamanıza yetmiyor. Direksiyonunuz 
iyi ise ve biraz yetenekliyseniz onu dans 
ettirmeniz de zor olmuyor. Kabinde uçuşan 
ses molekülleri nabzınızın sürekli yüksek 
olmasına sebep oluyor. Bu nabza sürekli 
sahip olmak istiyorsanız 149 bin 129 euro’yu 
cebinize koyun. Sporcu olmak kolay değil...

İç mekanda 
da sarı 
detaylar 
hakim. Ama 
hiçbir detay 
297 euro’luk 
emniyet 
kemerleri 
kadar dikkat 
çekici değil.  

Porsche 
Cayman’ın 
0-100 km 
hızlanması 
5,6 saniye. 
Ancak farklı 
modlarda 
5,5 saniyeyi 
görmek 
mümkün. 
Maksimum 
hızı ise 264 
km/s.
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HOBİ / Çevre Mühendisi Merve Kulbakan

S
Çok Okuyan mı Bilir!

Çok Gezen mi

anırım ben çok gezerken okumayı tercih 
edenlerdenim… İstanbul gibi her gün işe 
giderken trafiğe çıkmanın bile kimi zaman(!) 
zulme dönüştüğü bir şehirde birçoğumuz 
çoğu kez kaçıp gitmenin planlarını yapmıştır 
o an. Ama önemli olan ne kadar çok kaçıp 
gittiğimiz? Hızlı yaşam koşullarına sahibiz, 
teknoloji bize her tülü imkanı en kısa sürede 
sunuyor ve sürekli bir yerlere yetişme ve 
yetiştirme telaşındayız.  Evet, belki buna, “ben 
böyle olmak istemezdim ama sistem beni buna 
itiyor” diye cevap verebilirsiniz ama biraz 
kafamızı rahatlamak ve bulunduğumuz andan 
keyif almak bizim elimizde.

Gün içinde çalışırken kimi zaman 
motivasyonumuzu kaybeder odaklanmakta 
zorlanırız. Böyle durumlarda herkesin farklı 
yöntemleri vardır motive olmak için. Benim 
motivasyon yöntemim uçak bileti bakmaktır. 
10 dakika içinde o anda ilk gözüme çarpan yer 
için nefes alma planları yapmaya başlarken 
bulurum kendimi. Hayatımda seyahat etmek, 
günlük rutin yaşamdan uzaklaşmak, küçük 
kaçamaklar yapmak bir tutku haline geldi 
benim için. Hepimiz için yoğun bir maraton 
olan hayatlarımıza enerji takviyesi yapmak, 
kendimizi dinlemek ve anlık uzaklaşmalar 
yaşamak motivasyonumuzun artması ve 
bunun etkilerini her alanda hissetmemiz bizi 
bir sonraki nefes alma seansına kadar zinde 
tutacaktır.

Çocukluğumdan beri ailemle birlikte 
yeni yerler keşfetmek, rotasını bilmeden 
seyahatlere çıkmak ve sonunda aile boyu 
keyifle dönmek, paha biçilemez mutluluklar 
yaşamak ve her defasında gittiğin yerin 
yemeğiyle, doğasıyla, deniziyle hakkını 
vererek geri dönmek sanırım hayat felsefemin 
temelini oluşturdu.

Hiçbir zaman elinde şehir bilgilerini 
anlatan kitaplarla dolaşmadım, gözlemleyerek 
tanımak istedim, anlık olayları yakalayarak ve 
çok fazla planlı olmadan seyahatler organize 
ettim çoğu zaman, tek başıma gittiğim çok 
yolculuklarım oldu.

Bu konuda içimden geldiği gibi 
yaşıyorum, günlük hayatın bizi çıkmazlara 
soktuğu enerjimizi çektiği noktaları orada 
bırakıyorum, yenilenerek dönüyorum günlük 
rutinime,  sadece hafta  sonumu farklı bir yeri 

görerek geçirmek bile yetiyor bana .
Böyle geçen hafta sonlarından sonra 

kışın ortasında olsanız bile fullenmiş bir 
motivasyonla işinize pazartesi sendromsuz 
başlıyorsunuz, yorulmuş olsanız bile kendiniz 
için yapmış olduğunuz bu küçük kaçamaklar 
sizi yeniliyor. Bu kaçamakların tek sorunu 
yaşattığı o güzel zindelikten sonra onun 
sonlarına yaklaşırken aslında gelecek kaçış 
planını yavaştan yapmaya başlıyor olmanız.

Her zaman gidilecek bir yer görülecek 
şehirler ve tadılması gereken farklılıklar var 
hayatta. Birçok şehirde ve farklı ülkelerde 
farklı ırklardan arkadaşlarımın olması seyahat 
skalamı daha da genişletiyor. 

Bir yerde İtalyan kültüründe yeni yıl 
kutlama ritüelini öğrenirken bir taraftan 
Türk kahvesinin tarihçesini paylaşırken 
buluyorum kendimi. Etkileşimler paylaşımlar 
yeni öğretiler insanın kendisinde farklı 
dokunuşlar yaratmasını sağlıyor. Bilmediğin 
şehrin sokaklarında yürümek oradaki günlük 
hayatın o an parçası, sanki orada yaşıyormuş 
gibi oralı olmak, nesi meşhur demek, farklı 
tatları denemek, doğanın güzelliklerini oranın 
gözünden görmek, değişikliği yaşamak mutlu 
ediyor beni. 

Mesleğimle ilgili birçok konuda gezilerimde 
gözlemlediğim farklılıklar, işim ile ilgili yeni 
projelerin oluşmasına zemin oluşturmuştur. 
Gezmiş olmak için değil yaşayarak gezersen 
bir yeri o zaman kendini de onun içinde 
buluveriyorsun.

Son 10 yıla baktığımda anlık fırsatların 
değerlendirilmesiyle çok güzel anılar 
biriktirmişim, okumayı çok severim ama 
bu tutku onun da önüne geçti diyebilirim 
ama yine tren ve otobüs yolculuklarının 
vazgeçilmezidir hala benim için satırlar içinde 
kaybolmak.

Hem okumak hem de gezmek gerek bence…
Bu kadar iş arasında haftasonu dinlenmek 

varken bir de Mardin’de sıra gecesine mi 
gideyim ya da Belgrad’da Kale Meydanı mı 
göreceğim demeyin, eminim ki sizi orda 
bekleyen birçok güzellik vardır.

Bence işe önce bir Türkiye haritası daha 
sonrasında da bir dünya haritası alarak 
başlayabilirsiniz.

Keyfin ehli keyifle yaşandığı günler dilerim.
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