
Seterm Teknik Genel Müdürü Selahattin Aydın: “Bu Yatırımda Her Şey Klaus Union’un Sloganı Olan ‘Kalite’den Geçiyor” 
 
Sektörün önde gelen firmalarından Seterm Teknik ve Klaus Union Türkiye Genel Müdürü Selahattin Aydın ile Klaus Union 
markasıyla tanışmaları, İzmir’de yeni üretime geçen fabrikaları ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 
 
Kurucusu olduğu firmayı tanıtarak sözlerine başlayan Aydın, Seterm Teknik’in 2004 yılında İzmir’de kurulduğunu, 
faaliyetlerine ilk olarak İzmir’e de yakın olması sebebiyle Ege Bölgesi’nde başladıklarını belirtti. Faaliyetlerin zamanla ülke 
çapına yayılmaya başladığını ifade eden Aydın, “Önce eşanjör ile seperasyon teknolojileri ile başladık. Akabinde pompalarla 
ilgili ilk çalışmamız 2006 yılında, Klaus Union ile çalışmaya başlamamız ise 2007 yılında oldu.” dedi. 
 
Klaus Union markası ile tanışmalarının 2006 yılında bir pompa satışı ile beraber başladığını aktaran Aydın, “Ardından Klaus 
Union firması ile ön görüşmelerimiz, karşılıklı birbirimizi deneme süreçlerimiz oldu. Firmanın tanışmamızdan önce ülkemizde 
bazı projelere ürün sattığını biliyorduk. Yıllar içerisinde üzerine koyarak aramızdaki gelişmelerde büyüdü. Onların da 
Türkiye’deki gelişimlerine ön ayak olduk diyebiliriz.” şeklinde konuştu.  
 
Klaus Union firmasının Almanya’da 1946 yılından beri imalat yapan köklü bir aile firması olduğunu sözlerine ekleyen Aydın, 
firmanın ürün gamının özellikle manyetik kavramalı pompalardan meydana geldiğini aktardı. Firmanın ürettiği bu pompalar 
vasıtasıyla gelişimini dünya devi olan kimya firmaları ile beraber sağladığını dile getiren Aydın, “Klaus Union’ın Mekanik 
salmastıralı pompalar, vidalı pompalar, özel kayrojenik vanalar, dik milli pompalar, köşe pompaları gibi birçok ürün grubu 
bulunuyor. Firmanın ayrıca Hindistan’da kendi döküm hanesi var. Burada kendi parçalarını üretebiliyor. Amerika’da bir 
fabrikası var. Almanya’da toplamda 40.000 metrekarelik iki tane fabrikası mevcut. Firma artık aile firmasından çıkıp 
globalleşme yolunda ilerlerken Türkiye’de de mekanik salmastıralı pompaların üretimi ilgili yatırım kararı aldı. Bu yatırım 
kararında Seterm Teknik’in satış anlamında yaşamış olduğu grafiğinde etkisi oldu. Şu anda firma yönetiminin aldığı kararlar 
doğrultusunda fabrikada; mekanik salmastralı, ISO 22858 standardında petrokimya, kimya, maden, demir çelik ve enerji 
sektöründe kullanılabile- cek proses pompaları üretilebiliyor. İlk imalatlarımızı ve teslimatımızı da ülkemizin hatırı sayılır altın 
madeni firmalarından bir tanesine yapmış bulunmaktayız.” dedi.  
 
Fabrika yatırımı süreci hakkında da bilgiler veren Aydın, “Ülkemiz birçok sebepten dolayı şu anda yabancı kökenli firmaların 
yatırım yapması konusunda çok da ön planda bir ülke değil. Firmayla 3 seneye yakın istişareler yaptık. Sonunda firmayı ikna 
ettik. Kurulma amacı; Türkiye’de şu an dövizin artmasıyla beraber olan düşük işçilik maliyetiyle beraber, üretim konusunda 
dünya çapında mühendislere sahip olmamızdır diyebiliriz. Türkiye üretim konusunda hiç de küçümsenecek bir yer de değil 
doğrusu. Gitgide imalat sektörü konusunda kendini ilerletiyor.” şeklinde konuştu. 
  
Klaus Union’un yeni yatırımla beraber ilk hedefinin Türkiye pazarı, daha sonra da Ortadoğu pazarı olacağını belirten Aydın, 
ardından hedeflerinin global pazarda da satış faaliyetini sürdürmek ve mekanik salmastıralı pompaların geliştirilmesi olacağını 
söyledi. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yatırımda her şey Klaus Union’un sloganı olan ‘kalite’den geçiyor. Hali hazırda 
Türkiye’nin önde gelen ilk 1000 firmasıyla çalışıyoruz. Birçok firmanın Klaus Union ile çalışmasının sebeplerinden bir tanesi de 
firmanın sunmuş olduğu ürünlerin piyasa koşullarına göre çok üst kalite ile ürünler olmasıdır. Haliyle biz de Türkiye’de yeni bir 
oluşumla beraber firmanın know-how’ını Almanya’dan buraya alıyoruz. Bu oluşumla beraber Türkiye pazarında da mutlaka 
bir ilerleme kaydedilecektir. Firma ilerleyen dönemde Almanya’da veya diğer ülkelerde ürettiği farklı ürün gruplarının imalatını 
da buradaki konjektüre göre ülkemize kaydırabilir. Böyle bir durumda şu an ki yerimizi büyütmemiz, istihdamı arttırmamız 
mevzu bahis olacaktır. Klaus Union ile bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor.”  
 
Hali hazırda satış konusunda Türkiye ve Azerbaycan’da aktif olduklarını belirten Aydın, 2022 yılında Ortadoğu pazarında satış 
çalışmalarına başlayacaklarını, akabinde bütün globale çalışacaklarını vurguladı.  
 
Yeni yatırımla beraber rakiplerine göre bazı avantajları olacağını da aktaran Aydın, “Birincisi kısa teslim süresi, ikincisi rakiplere 
göre fiyat avantajı, üçüncüsü yurtdışının da en önem verdiği kalite ve buna bağlı dökümantasyon. Bu geri dönüşleri 
müşterilerimizden de görüyoruz. Kaliteli Alman teknolojisini uygun rakam ve kısa teslim sürelerinde sunduğunuz zaman zaten 
başarı kaçınılmaz oluyor.” şeklinde ifade etti.  
 
Yeni yatırımla birlikte fabrikada üretilen madencilik sektörüne yönelik ürünlerden de bahseden Aydın, “Klaus Union aslında 
kimya kökenli bir firmadır. Kimya sektörünün adından en çok rafineri (Oil-Gas) sektörlerine satış gerçekleştirmektedir. Biz 
globale biraz daha farklı davranarak burada mekanik salmastıralı pompaların gerekli kalite, termin ve dizayn ile beraber 
madencilik sektöründe kimyasal transfer pompaları konusunda söz sahibi olduk. Birçok maden firması son 4-5 seneden beri 
kimyasal transfer pompaları konusunda Klaus Union’un kapısını çalmaktadır. Gerek müteahhitlik firmaları gerekse 
mühendislik firmaları gerekse de son kullanıcılar, Klaus Union’un kapısını bu işlerle ilgili sık sık çalıyorlar. Çok da iyi geri 
dönüşler aldığımızdan satışlar konusunda yükselen bir grafiğimiz var.  



Sizlerde biliyorsunuz ki şu anda madencilik sektöründe birçok yeni yatırım mevcut. Bu yatırımlar kimyasal proseslerle beraber 
geliştiriliyor. Uç ürüne yönelik ürünler elde ediliyor. Uç ürüne giderken de teknik olarak kimyasal proseslerin kullanımı da 
artıyor. Kimyasal proseslerin kullanımı ile birlikte maden sektöründe çalışan konvensiyonel tipik maden pompalarının yanı sıra 
bu tarz kimyasal pompalara ihtiyaç duyuluyor. İşte biz orada ön plana çıkıyoruz. Çünkü maden sektörünün geri vitesi yok. 
Maden sektörünün dur şunu da deneyim diye bir lüksü yok. Haliyle burada denenmiş, bilinen, tanınan markalarla devam 
etmeyi tercih ediyorlar. Bizde bu anlamda bu yatırımı yaparken madencilik sektöründeki öncelikli yaptığımız işleri kat ve kat 
arttırarak buradan müşteriye bir fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’den yurtdışına anahtar teslim iş 
yapan müteahhitlik ve mühendislik firmalarını da hedef olarak görüyoruz. Bu firmalar vasıtasıyla o pazarlara da Klaus Union 
pompaların ulaşacağını veya ulaştığını biliyoruz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


