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Fatma Bolat
Berros Klima Mühendislik
HK Instruments 
Ürün Müdürü

B ERROS Klima, son 20 yılda büyük bir gelişme gösteren Türk inşaat sektörüne 
paralel olarak büyüyen Türk HVAC sektörüne hizmet vermek amacıyla, üretimlerinde 
mühendislik misyonunu öne çıkarmış dünya markalarıyla işbirliği yapıyor. 

İşbirliği yaptığı markalardan biri olan Finlandiyalı HK Instruments ile, enerji tüketimini 
kontrol altına alan hava basınç duyar elemanlarını Türk HVAC sektörüne kazandırdıklarını 
söyleyen Berros Klima Mühendislik ve HK Instruments Ürün Müdürü Fatma Bolat, yüksek 
kaliteli ürünlerin doğru satış kanalıyla son kullanıcıya ulaştırılması gerektiğinin altını 
çiziyor.

“ HK Instruments, Türkiye’deki 
 pazar payını her geçen gün artırıyor”
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Üretimlerimizde mühendislik 
misyonunu öne çıkarmış dünya 
markalarıyla işbirliği içindeyiz

BERROS Klima, HVAC sektöründe kaza-
nılan mühendislik deneyimini, dünya mar-
kalarıyla yapılan ortak çalışma ile geliştirerek 
ülkemize yüksek verimli sistemler ve çevreye 
duyarlı modern binalar kazandırmak ama-
cıyla 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. İlk ola-
rak Alman Rosenberg fan gruplarının ithala-
tına başladık. Akabinde Alman Klingenburg 
ısı geri kazanım cihazlarını getirmeye baş-
ladık. Son olarak 2010 yılının Mayıs ayında 
Finlandiyalı HK Instruments ile distribü-
törlük anlaşması imzaladık. Üretimlerimizde 
mühendislik misyonunu öne çıkarmış dünya 
markalarıyla işbirliği içinde olmamızın nedeni; 
son yıllarda Türk inşaat sektörünün büyük bir 
gelişme göstermesi ve bununla beraber Türk 
HVAC sektörünün de aynı ivmeyle büyüme-
sini istememizdir. İşbirliği yaptığımız dünya 
markalarının AR-GE departmanlarında geliş-
tirilen yüksek verimli yeni ürünlerini, mühen-
disliğe önem veren firmalara aktarıyoruz. HK 
Instruments, Türkiye HVAC pazarına gir-
mek istiyordu ve Fin-Pro ile araştırma yap-
maya başladı. Fin-Pro, Finlandiya’nın ticari 
ateşesi olarak görev yapıyor. Yatırım yapacağı-
nız ülkeyi, o ülkenin pazarına girmek için nasıl 
yol kat edileceğini, partnerin nasıl olacağını 
araştırıyor. HK Instruments yaklaşık altı ay 
Fin-Pro ile araştırma yaptı. Türkiye’de yaklaşık 
25 firma ile görüşme yaptılar. Bu görüşmeler 
neticesinde BERROS Klima ile yola çıkmaya 
karar verdiler. Yani aslında HK Instruments 
bizi buldu, hikâyemiz böyle başladı. BERROS 
Klima olarak biz, sektörde önde gelen AHU 
üreticilerine, mekanik taahhüt firmalarına, 
otomasyon firmalarına eşit mesafede duran bir 
firmayız. Sadece ürün satışı yapıyoruz. 
Mekanik taahhüde ve bitmiş cihaz üretimine 
girmiyoruz. Üretim yapan ve taahhütçü firma-

lara malzeme ve hizmet sağlıyoruz. 
HK Instruments’ın bizi tercih etmesindeki en 
önemli sebep bu. 1 Mayıs 2010’dan itibaren 
HK Instruments’ın resmi distribütörü olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

HK Instruments’a güveniyoruz

HK Instruments, 1987 yılında Finlandiya’da 
kurulmuş ve ismini kurucusu Heikki 
Kalliomäki’nin isminin baş harflerinden almış. 
Üretimine ilk olarak manometre ile başlamış, 
daha sonra basınç ölçerler ve sensörler ile 
devam etmiş. Üretimin % 85’ini ihraç eden 
firma, tüm ürünlerini Finlandiya’daki tek fab-
rikasında üretiyor. 1990 yılından itibaren hızlı 
bir büyüme sürecine giren HK Instruments, 
45 ülkeye satış yapıyor ve bu ülkelerde tem-
silciliği bulunuyor. 
Elbette biz de HK Instruments firmasını ince-

ledik. Çünkü diğer markalarımız çok güçlü ve 
bunların yanına gelecek üçüncü kardeş firma-
nın da aynı kalitede ve güçte olması gerekti-
ğine inanıyorduk. Finlandiya mühendisliğe 
çok önem veren bir ülke... AR-GE konusunda 
aşırı titiz davranıyorlar. İncelemelerimiz sonu-
cunda HK Instruments’ın kaliteli ve kalitenin 
gelişmesine önem veren bir firma olduğunu 
anladık. HK Instruments’ı kabul etmemizin 
ilk başta gelen nedenlerinden biri bu oldu. 
Diğer yanda ürün gamı olarak kullanıcıya 
kolaylık sağlayan bir firma olması. AR-GE 
mühendisleri tarafından bu tür bir bakış açısı 
ile ürün geliştirilmesi yapılıyor. Bunu ilk anlat-
tıklarında, bunun standart bir pazarlama, stan-
dart bir ürün tanıtımı olduğunu zannediyor-
duk. Fakat daha sonra kullanan müşterileri-
miz tarafından bunun çok doğru olduğunu, 
gerek sahada gerek cihazların üzerinde kulla-
nırken müşteriye kolaylık sağladığı hakkında 
geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bizim 
HK Instruments’a daha fazla güvenmemizi 
ve daha fazla sarılmamızı sağladı. 
HK Instruments, dünyanın önde gelen birçok 
firması için de üretim yapabiliyor. 
Bu açıdan bakıldığında HK Instruments mar-
kasıyla satılan ürünlerin yanı sıra çok sayıda 
başka markaya da ürün yapıyoruz. Satış için 
bayi teşkilatımız yok. Güçlü satış firmalarıyla 
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Biz BER-
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DPT-Flow Meter’ların önemi ortaya çıktı. 
HK Instruments, DPT-Flow ’u dünyada ilk 

çıkaran firma. Zamanla Türkiye’de de plug 
fanlarla beraber bunlar kullanılmaya başladı. 
DPT-Flow Meter, debinin ve basıncın oran-
sal olarak kontrol altında tutulmasını sağlıyor. 
Yani bir binada kullanılan klima santralleri-
nin debilerindeki değişimler, DPT-Flow 
Meter sayesinde kolaylıkla kontrol 
altında tutulabiliyor ve enerji tasar-
rufu sağlanabiliyor. İşletme mali-
yetinde büyük ölçüde düşüş 
sağlanıyor. Zaten ilerleyen 
zamanlarda yeşil binalarda 
plug fanlarla beraber DPT-
Flow Meter’ların da standart 
hale geleceğini düşünüyoruz. 
Yani bu ürün, plug fanın kar-
deş ürünü gibi olacak. 

HK Instruments, 
Türkiye’de yeni olmasına 
rağmen pazarda çok iyi bir yer 
kazandı 

Heikki Kalliomäki’nin en önem verdiği nokta, 
üretilen kaliteli ürünlerin bütün dünyada fiyat 
açısından uygun seviyede tutulması. Bu bakış 
açısıyla HK Instruments adet bazında çok 
ürün yapıyor. Mesela PS (Basınç Anahtarı) bu 

ROS Klima olarak son kullanıcıya ulaşmaya 
çalışmıyoruz, bahsettiğimiz firmalar üzerin-
den satışımızı gerçekleştiriyoruz. Yani zincir 
şu şekilde devam ediyor; HK Instruments, 
BERROS Klima, güçlü satış firmaları ve son 
kullanıcılar. Bu zincir, tüm tarafları mutlu edi-
yor. Bu nedenle sistemin bu şekilde kalmasın-
dan yanayız.

Tüm klima santral üreticileri ve 
otomasyon uygulama firmalarına 
hitap ediyoruz

HK Instruments’ın iki tane ana müşteri 
kanadı var; klima santrali üreticileri ve oto-
masyon uygulama firmaları. Şöyle diyebiliriz; 
sektörün önde gelen firmaları bizim çözüm 
ortağımız. HK Instruments’ın müşteri kanadı 
içinde olan tüm klima santrali ve otomasyon 
uygulama firmaları ile diğer iki markamız; 
Klingenburg ve Rosenberg vasıtasıyla tanışı-
yorduk, işbirliği içindeydik, onlara malzeme 
veriyorduk. 
HK Instruments’ın ismi duyuldukça ürünler 
kolaylıkla bu iki alanda da kullanılmaya baş-
ladı. Ürünlerimiz; manometreler, basınç ölçer-
ler, fark basınç göstergeleri.
DPT-2500-R8 fark basınç sensörü, dünyada 
sadece HK Instruments’ın üretiminde olan, 8 
farklı basınç aralığında kullanılan, bu sayede 
tüm projelerde kullanıcılara kolaylık sağla-
yan bir ürün. 
Türkiye’de klima santrallerinde plug fan kul-
lanımı hızla artmaya başladı. Bununla birlikte 

yıl 1 milyon adet üretildi. Seri ve çok sayıda 
üretim, uygun fiyat avantajı getiriyor. Ürünler 
bu sayede 45 ülkede satılabiliyor. Şu anda en 
büyük pazarlarından biri, Hindistan. 
2010 yılında HK Instruments Türkiye paza-

rına girdikten kısa bir süre sonra 
da Amerika pazarına da 

yatırım 
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yapmaya başladı. Orada ofi s açıldı. Tüm ürün-
ler Finlandiya’dan sevk edilmesine rağmen 
oradaki Amerikan fi rmaları ile rekabet edebilir 
pozisyonda. Türkiye’deki HK Instruments’ın 
pazarının artışı çok iyi seviyede. Türkiye’de 
yeni ve henüz 2 yaşında bir marka olmasına 
rağmen pazarda çok iyi bir yer kazandı. HK 
Instruments kredi notu AAA olan bir fi rma.
Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’e hitap edi-
yoruz. Direkt bizim tarafımızdan satış gerçek-
leştiriliyor. Ürünlerimiz Ghost, CE, ISO ser-
tifi kalarına sahip. 
HK Instruments’ın ürünlerini kullandığı-
mız referanslar arasında; HABOM Projesi, 
Ford Otosan, Varyap Meridian, Marmara-
park, Kuyumcukent var.

Sloganımız “Doğru dizayn, verimli 
bina”

HK Instruments açısından Türkiye HVAC 
sektörü iyi durumda. Yurtdışından aldığımız 
geri dönüşler olumlu yönde. Çünkü tüm ülke-
leri kontrol ediyorlar. Türkiye, bu ülkeler ara-
sında en iyilerinden biri. 2012’nin sonunda 
HK Instruments, kendi ürettiği ürünler bölü-
münde Türkiye’de % 20 pazar payına sahip 
oldu. Bu da yükselen bir trend, yükselen bir 
satışla meydana geliyor ve her geçen gün de 
bu satışlar artıyor. 2013 ve 2014 yıllarında bu 
oranın daha da artacağı aşikâr. HK Instru-
ments, 2015’yılında ürettiği ürünlerde % 50 
pazar payını hedefl iyor. Şu andaki gösterge-
ler de bu yönde. Türkiye’de HVAC sektörü, 
iyi hizmet vermiş ve iyi ürünlere her zaman 

destek olmuştur. HK Instruments da bu man-
tıkla yürüyen bir marka. Özellikle marka ima-
jını bozmamaya, marka imajını her zaman en 
yüksekte tutmaya çalışıyor. 
Biz BERROS Klima olarak aynı şekilde bunu 
korumaya çalışıyoruz. Amaç; yüksek kaliteli 
ürünlerin doğru satış kanalıyla son kullanıcıya 
ulaştırılması. Eğer bu kanal doğru yürürse, her 
ürün ve her sistem doğru çalışır. Bazen sektö-
rümüzde görüyoruz; bazı projelerde bu denk-
lemin içinde bazı noktalar eksik kaldığı zaman 
o proje hüsranla sonuçlanıyor veya sorunlar 
çıkıyor, bu da tabii ki son kullanıcıya yansı-
yor. Herkes ürünü kötüler, ama aslında tasa-
rım yanlıştır. Hiçbir üretici kötü ürün üret-
mek için çalışmaz. Gidişat hatalı, tasarım yan-
lışsa sorunlar mutlaka çıkacaktır. Sloganımız 
“Doğru dizayn, verimli bina”. Tasarım doğru 
yapılınca, sistemin verimli çalışmaması kaçı-
nılmaz. 

Müşterilerimiz yarın kullanacağı 
ürünü bugün istiyor

Bütün ürünlerimizi stokta tuttuğumuz için 
hem teslimat açısından müşterimizi beklet-
miyoruz hem de toplu bir alım yaparak sağla-
dığımız maliyet avantajını müşterilerimize de 
yansıtabiliyoruz. Müşterilerimiz de stoklu satış 
yaptığımızı bildiğinden yarın kullanacağı ürü-
nün siparişini bugün verebiliyor. Aynı şekilde 
müşterilerimizin de bize duyduğu güven, en 
büyük gurur kaynağımız... TM

ÖNCE SONRA

Garanti Bankası’ndan Hillside Fitness 
Center’e, Tchibo Café’lerden 
MNG Kargo’ya kadar birçok kuruluş 
SANIHYDRO ürünlerine güveniyor. 
SANIHYDRO öğütücü ve pompaları doğal akışlı 

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

SHOWROOM: Ortaklar Caddesi No:7 Ünal Apt. 2 Mecidiyeköy - İSTANBUL  |  TEL: 0212 275 30 88

Tasarımcı, üretici ve konsept yaratan kimliğiyle SFA Grubu 
başta Fransa olmak üzere tüm dünyada 50 yılı aşkın süredir 
banyo ekpmanları sektöründe faaliyet göstermektedir.

KALİTELİ ve GÜVENLİ:
EN 12050-1
EN 12050-2
EN 12050-3
Avrupa ve uluslararası 
standartlara uygundur

www.sanihydro.com.trTÜM ÇÖZÜMLERİMİZ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN:
GARANTi
2 YIL

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 
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