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Lüleburgaz’dan DÜNYAYA!
2021’de tasar›m merkezi kurmak istiyorlar…
B

ir süre önce Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Teknopark’ta yürütülen ortak AR-GE
projesiyle hava temizleyici cihaz üre-

timine katk›da bulunan Klimexs Uzman
Teknik firmas›, Lüleburgaz’dan 16 ülkeye
gerçeklefltirdi¤i ihracat, enerji tasarrufuna
yönelik gelifltirilen ürünleri ve ileriye dönük
projeleri ile dikkat çekiyor. 

Lüleburgaz’da 1998 y›l›nda Bulgaristan
göçmeni Çotuk ailesi taraf›ndan yüzde 100
yerli sermaye ile kurulan firma
Lüleburgaz’dan Afrika’n›n en ücra köflesine
bile so¤utma sistemleri ihraç ediyor.

Baba Naz›m Çotuk’un kurdu¤u firma
bugün, Deniz Ulaflt›rma ‹flletme Mühendisi
ve MÜS‹AD K›rklareli Yönetim Kurulu
Üyesi Recep Çotuk (33) ve kardefli
Varflova Sosyal Bilimler ve Psikoloji
Üniversitesi mezunu Burak Çotuk (26)
taraf›ndan yönetiliyor.

Son olarak Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Teknopark’ta yürütülen ortak AR-GE proje-
siyle üretimine katk›da bulunduklar› hava
temizleyici cihaz ile dikkatleri çeken firma,
Lüleburgaz’daki üretim tesisinin kap›lar›n›
Görünüm Gazetesi’ne açt›.

22002211’’DDEE TTAASSAARRIIMM MMEERRKKEEZZ‹‹ KKUURRMMAAKK
‹‹SSTT‹‹YYOORRLLAARR

Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi’ndeki
üretim tesisinde görüfltü¤ümüz Recep
Çotuk ve Burak Çotuk, firman›n
Lüleburgaz’da üretip dünyan›n 16 ülkesine
ihraç etti¤i ürünlerden, gerçeklefltirmeyi
istedikleri projelere kadar pek çok konu
hakk›nda bilgi verdi.

Bunlardan en dikkat çekeni, firman›n
Lüleburgaz’da bu y›l içinde kurmay› plan-
lad›¤› tasar›m merkezi oluflturma fikri oldu.

Recep Çotuk: “Pandemi dönemi herkesi
etkiledi. ‹hracat oranlar›n› da etkiledi. Bizim
de tabi yerimizde saymay›p çeflitli çözümler
bulmam›z gerekiyor. Mevcut üretimimize,
personel altyap›m›za ek olarak ne gibi bir
alanda yat›r›m yapabiliriz dedik. Bize en
uygunu Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›’n›n
sa¤lad›¤› yat›r›m teflvik belgesiydi. Bu da
Türkiye genelindeki mevcut kapasiteyi
art›rmak için yap›lan makine teçhizat
yat›r›mlar›n› destekliyor, KDV’den muafiyet
ve gelir vergisinde indirim sa¤l›yor.
Personel istihdam›nda SGK deste¤i
sa¤l›yor, kredi kullan›m› olacaksa puanda
avantaj sa¤l›yor. Biz 2020’nin fiubat ay›nda
bunun çal›flmalar›na bafllad›k ve Aral›k
ay›nda yat›r›m teflvik belgemizi
ald›k. Sonras›nda hemen taah-
hüt etti¤imiz makine teçhizat
yat›r›m›m›za bafllad›k. fiu ana
kadar yaklafl›k 600 bin liral›k
makine teçhizat yat›r›m› yap›ld›.
Trakya’da tek kare kanal, kanal
kapatma, plazma yat›r›mlar›
yap›ld›. Bununla beraber 5 yeni
personel istihdam› sa¤lad›k ve
bu pandemi döneminde önemli
bir konu. Çok flükür istihdam›
azaltmadan bu dönemde üretim-
imize devam ettik. fiu anki
plan›m›z 2021’de tasar›m
merkezi oluflturmak ve 10
teknik, lisans ve üzeri yeni per-
sonel istihdam etmek. Ürünleri-
mizin test edilebilece¤i bir laboratuvar yap-
mak ve beraberinde yeni ürünler ortaya
ç›kar›p tescilli bir flekilde müflterimize sun-
mak istiyoruz. Türkiye’de flu anda 160’›n
üzerinde tasar›m merkezi var. Tasar›m
merkezinin en az 100 metrekarelik alana
kurulu olmas› gerekiyor. Amac›m›z, yeni
ürünleri tasarlay›p, tasar›mlar›n sonuca
ulaflarak sat›fla geçmesi. Son y›llarda özel-
likle katma de¤erli ürünlerin ihracat›na çok

önem veriliyor. Devletin bu konuda çok
fazla deste¤i var” dedi.

‹‹SSTT‹‹HHDDAAMM BBÜÜYYÜÜYYEECCEEKK
fiu anda aktif 30 personelle hizmet

verdiklerini, dönemsel olarak bu say›n›n
artt›¤›n› belirten Çotuk: “Firma 1998’de
kuruldu, 2006’da kurumsallaflma
çal›flmalar›na baflland›. Klimexs markas›n›n
patenti o zaman al›nd›. Klimexs markas›
ad› alt›nda ürünlerimizin sat›fl›n› yap›yoruz,
baz› markalara da özel olarak üretim
yap›yoruz. Yaklafl›k 15 y›ld›r patentli üretim
gerçeklefltiriyoruz. Bünyemizde 7 lisans
mezunu istihdam ediyoruz. 16 tane ön
lisans mezunu istihdam›m›z var. Önem
verdi¤imiz konu her zaman personel.
Bugünlere de personelin özverisiyle geldik.
Kad›n personel istihdam›na önem veriyo-
ruz. Baz› ürün gruplar›n›n üretiminin
bafl›nda kad›n mühendislerimiz var.  4 tane
stajyer arkadafl›m›z var. Seneye 10 stajyer
almay› düflünüyoruz. Stajyerleri seçerken
özellikle meslek lisesinde gördü¤ü e¤itimi
ilerleyen y›llarda sürdürmek isteyen, bu ifle
gönül vermek isteyen kiflileri seçmeye özen

gösteriyoruz” ifadelerini kulland›.
Alan so¤utma sistemleri, endüstriyel

havaland›rma sistemleri, pano klima sis-
temleri alan›nda faaliyet gösteren firman›n
16 ülkeye ihracat yapt›¤›n› belirten Çotuk:
“Biz pano klimas›nda bir çok makine üreti-
cisinin pano klimas› tedarikçisiyiz. Bunun
yan›nda bu ülkelerin her göndermifl oldu¤u
makine parkurlar›nda bizim klimalar›m›z da
mevcut. 16 ülkeye ihracat yap›yoruz fakat

baz› makine firmalar› tekstil sektöründe 60-
70 ülkeye makine ihracat› yap›yor, bunlar›n
yan›nda Klimexs marka pano klimalar›m›z
da gidiyor. Her koflulda biz ürünlerimize
güveniyoruz ve Türkiye’de üretildi¤ini
üstüne basa basa her yerde anlatmaya
çal›fl›yoruz” diye konufltu.

““KKAATTKKIIMMIIZZ OOLLUURRSSAA BBUUNNDDAANN GGUURRUURR
DDUUYYAARRIIZZ””

“Öncelikli hedefimiz ihracat oran›n›
art›rmak” diyen Recep Çotuk: “10 y›l sonra
mühendislik altyap›s› güçlü, ürünlerin
kalitesi ve standartlar› artm›fl bir flekilde,
yeni tasar›mlarla daha fazla ülkede ürünle-
rimizi tan›tmay› hedefliyoruz. Gurur verici
nokta, savunma sanayiinin millilefltirilmesi
gibi hedefler varken bunlar›n
uygulanmas›na dolayl› da olsa katk›m›z
olursa bundan gurur duyar›z. K›sa hede-
fimiz Lüleburgaz’da dünyadaki elektrik
olan, üretim olan tüm ülkelerde markam›z›
en iyi flekilde temsil etmek” dedi.

Firman›n üretti¤i evaporatif alan
so¤utma ürünlerinin Türkiye baflta olmak
üzere Nijerya, Gana gibi ülkelerde gerçek-

lefltirilen dev projelerde yerini
ald›¤›n› belirten Burak Çotuk
ise: “Evaporatif so¤utma sis-
temleri yüzde 100 taze hava
ile çal›flan do¤al bir so¤utma
asl›nda. Suyun buharlaflmas›
yöntemiyle havay› so¤utan bir
cihaz. S›radan klimalara göre
gaz kompresörü olmad›¤› için
ilk yat›r›m maliyeti yüzde 80
daha düflük, iflletme ve
bak›m maliyeti de s›radan
sistemlere göre yüzde 95
tasarruf sa¤l›yor. Pandemi
döneminde özellikle yüzde
100 taze hava çok önemli
oldu¤u için bu cihazlar tercih
ediliyor” dedi.

HHAAVVAA TTEEMM‹‹ZZLLEEYY‹‹CC‹‹ CC‹‹HHAAZZ
Firman›n bir süre önce piyasaya

sürdü¤ü ev ve iflyerlerinde rahatl›kla kul-
lan›labilen hava temizleyici cihaz hakk›nda
bilgiler veren Burak Çotuk: “Kovid-19’un
ç›kmas› ile beraber insanlarda bir telafl
olufltu. fiirketler kapand›, üretimde
aksamalar yafland›. Biz, ortamdaki havan›n
kalitesini art›rmak ve bulafl riskini minimu-
ma indirmek amac›yla Artemis Ar›t›m fir-
mas› ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Teknopark’› ile bir proje gelifltirdik. Buna
ortamdaki virüsün ozon cihaz› ile dezenfek-
te edilmesi yöntemi diyoruz. Maksimum 60
metrekareye kadar olan ofislerde, toplant›
odalar›nda, yemekhanelerde kullan›labili-
yor. ‘Korona deflarj yöntemi’ dedi¤imiz bir
yöntemle ortamda maskenizi ç›karsan›z da
ortamda bulunan moleküllerin hepsini
öldürüp temiz bir hava sa¤l›yor, ayn›
zamanda kötü koku, bakteri, mantarlar› yok
ediyor. fiu anda en popüler cihazlardan
biri. Kurumsal firmalardan ve yerel esnaf-
tan yo¤un talep var. Evlerde de kullan-
abiliyorsunuz. Tüm odalar› gezdirerek her
oday› dezenfekte etmek mümkün. En iyi
yan›, içinde herhangi bir kimyasal olma-
mas›. Bu ürün için Mart ay›nda çal›flmalara
baflland›. ‹stanbul Sa¤l›k Üniversitesi’nde

Kovid yo¤un bak›mlar›nda 3 ay süre ile
denendi. Sonras›nda sertifikalar› al›nd›.
Haziran bafl›nda tam olarak piyasaya
sürüldü” fleklinde konufltu.

LLÜÜLLEEBBUURRGGAAZZ’’DDAANN DDÜÜNNYYAAYYAA
Dünyan›n farkl› yerlerinde ofis veya

bayilik sistemini hayata geçirdiklerini anla-
tan Recep Çotuk, bu ülkelerden bir
tanesinin de Bulgaristan oldu¤unu söyledi.

Çotuk: “Plovdiv’de bir Avrupa Ofisi
açma düflüncemiz olufltu. Önce oradaki
Konsoloslu¤umuzun Ticari Ataflesi’nden
randevu ald›k. Çok k›sa bir sürede geri
dönüfl yap›p, seçti¤imiz yerin
bizim için uygun oldu¤unu
söylediler. Hedef pazar
hakk›nda bilgiler verdiler. fiu
anda Gana’yla irtibat halindeyiz.
Ürünlerimizin pazarlamas›n› ve
sat›fl sonras› servisini yapabile-
cek firmalarla iletiflime geçtik. Bir
tane partner firma ile görüflmelerimiz
devam ediyor, Lüleburgaz’da üretmifl
oldu¤umuz ürünlerin Gana’daki ve di¤er
Afrika ülkelerindeki pazarlamas›n› ve son-
ras›ndaki ifllemlerini üstlenecek. Bu konuda
hem Türk firmas› olarak bizim cihazlar›m›z›
görece¤iz, hem de bizleri ziyaret ettik-
lerinde Türkiye ve Lüleburgaz’› tan›tma
f›rsat›m›z olacak. Ülkenin kalk›nmas›
aç›s›ndan katma de¤erli ürün üretip, ihracat
yapmam›z flart. Mühendislerimizle beraber
bunlar› özellefltirerek yapmam›z gerekiyor”
dedi.

““BBUU GGUURRUURR VVEERR‹‹CC‹‹””
‹hracat oran›na bak›ld›¤›nda 2020’de

muhtemel cironun yüzde 40’lara yak›n
artt›¤›n› belirten Çotuk: “Bu da bizim için
önemli bir rakam. Yapm›fl oldu¤umuz
yurtd›fl› ba¤lant›lar›n›n çok önemi var. As›l
amac›m›z, kendi ofislerimizle beraber,
gitti¤imiz ülkelerde bayilik vermek.
Türkiye’de bir bayilik sistemimiz var. Fakat
Hollanda veya Almanya’da bayimiz olmas›

gibi hedeflerimiz var. Yaz bafl›nda Özbek-
istan’a yapm›fl oldu¤umuz bir proje vard›.
Özbekistan Cumhurbaflkan› ürünlerimizle
birebir ilgilendi ve bu ürünün çevreci
olmas›, temiz havayla ve maksimum per-
formansla çal›flmas› nedeniyle bize bir
takdir belgesi verdi. Bu ürünün klimaya
alternatif olarak tüm fabrikalarda
kullan›lmas› önerildi ve Türk firmas›na bu
ürünleri üretti¤i için teflekkür etti. Bu gurur
verici” diye konufltu.

HHEEDDEEFF:: ÖÖZZEELL PPRROOJJEELLEERR
Pano klimas› ve evaporatif so¤utucu ile

bunlar›n tamamlay›c› ürünü olarak hava-
land›rma ekipmanlar› yapt›klar›n› ancak
daha katma de¤erli ürünler de
bulundu¤unu belirten Burak Çotuk: “Bunlar
örne¤in havalimanlar›nda kullan›lan özel
so¤utma ekipmanlar›. Bunlar genelde yurt
d›fl› menfleli firmalardan tedarik ediliyordu.
Silolar›n belli bir nem oran›nda, belli bir
s›cakl›kta tutulmas› gibi ihtiyaçlara cevap
verecek ürünler yapma projelerimiz var.
Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› klimalar var.

Bunlar›n yerli üretimlerini
hedefliyoruz.  So¤utma

konusuna önem veriyoruz.
Is›tmak bazen daha kolay ola-

biliyor ama so¤utma her
iflletmede daha zor olabilir. ‹klim
de¤iflikli¤inin de bunda etkisi var.
So¤utma daha önem kazanan bir

alan oluyor. Bunu yaparken de yenilikçi
ürünlerle enerji verimlili¤ini de göz

önünde bulunduruyoruz. Dünyadaki baflka
markalar 5 kW enerji kullan›rken biz ayn›
performans› 2 kW enerji sarf ederek yap-
maya önem veriyoruz. Bu da gelece¤imiz
için, enerji kaynaklar›n›n tasarrufunda çok
önemli. Bir ürünün AR-GE çal›flmas›n›
yaparken hem verimlilik hem performans
çok önemli. Minimum enerji sarfiyat›yla
maksimum verim almak her zaman daha
iyi” ifadelerini kulland›.

““LLÜÜLLEEBBUURRGGAAZZ’’DDAA BBAAfifiLLAADDIIKK BBUURRAADDAA
DDEEVVAAMM EETTMMEEKKTTEENN MMUUTTLLUUYYUUZZ””

Recep Çotuk, Lüleburgaz’›n üretimde
merkez olmaya devam edece¤ini
belirterek: “Biz burada bafllad›k, burada
devam etmekten mutluyuz. Belki baflka
yerlerde baflka ofisler olabilir ama bir engel
olmad›kça üretime burada devam etme
karar› ald›k. Yat›r›mlar›m›z›n hepsi burada.
‹htiyaç halinde OSB’de bir yat›r›m›m›z ola-
bilir” dedi.

Yurtd›fl› fuarlar›n›n getirisinden de
bahseden Çotuk: “2008’den beri ulus-
lararas› fuarlara kat›l›yoruz. Düzenli olarak
kat›ld›¤›m›z fuarlar var. Buralarda tabi
yerelden ç›km›fl oluyoruz ve hem firmam›z›
hem Lüleburgaz’› uluslararas› pazarda
tan›tma f›rsat›na sahip oluyoruz. Çok güzel
geri dönüfller al›yoruz. Bu sene ertelendi
fakat 2022 y›l›nda ‹talya’da düzenlenecek
tekstil makineleri fuar›nda da yerimizi
alaca¤›m›z› düflünüyoruz” diye konufltu.

Lüleburgaz’da bafllad›k burada
devam etmekten mutluyuz”“

Lüleburgaz’da pano klimas›, evaporatif so¤utucu, asansör
klimas›, sulu tip pano so¤utucular, havaland›rma ekipman-
lar› gibi ürünler üreterek 16 ülkeye ihraç eden Klimexs
Uzman Teknik firmas›, kap›lar›n› Görünüm Gazetesi’ne açt›. 

HHAABBEERR
ÇÇIINNAARR

TTÜÜRRKKMMEENN


