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GF Hakan Plastik, havaların 
iyiden iyiye sertleşmeye başla-
dığı, güneşe rağmen keskin so-
ğukları hissetmeye başladığımız 
günlerde uyarıyor: “Tesisatınız 
kışa hazır mı?” Evdeki su tesi-
satları ve kombi tesisatları gibi 
sistemlerde su, uzun süre akma-

dan duruyorsa ve bina içindeki sıcaklık düşmeye başlamışsa 
tehlike var demektir. Durgun su +4°C’de donmaya başlar ve 
0°C’de tamamen donarak buz halini alır. Tesisattaki su homo-
jen bir şekilde donduğunda, borular patlayabilir, eksene para-
lel çatlayabilir. GF Hakan Plastik Aquasystem PP-R boruları-
nın anlık basınç dayanımı 120 bara kadar çıkıyor ve zorlu kış 
şartlarına dayanıyor. PP-R boru tesisatları donma tehlikesine 
karşı korunmalı ve donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım 
yapılıyor. Tesisat uzun süre kullanılmayacak ise tesisattaki 
suyun boşaltılmış olmasına dikkat edilmeli ve boruların don-
ma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar 
görmesinin engellenmesi gerekiyor. Soğuk hava ve tesisatın 
içinde kalan sudan kaynaklı sorunlar hem emeklerin boşa 
gitmesine hem de ekstra masrafa neden olabilmektedir. Bu 
nedenle, tesisatların içinde test sonrası su bırakılmamasına 
özen gösterilmesi ve standartlara uygun ham maddelerden 
imal edilmiş PP-R boruların kullanılması çok önemlidir. GF 
Hakan Plastik teknolojisi ile üretilen Aquasystem PP-R boru 
ve ek parçaları, tüm bu riskleri minimuma indirme konusunda 
avantaj sağlıyor.

Açılışı özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılan ASAŞ Basketbol 
Okulu’nun kurulması için öneri ASAŞ çalışanlarından geldi. Gelen öneri fi rmanın ço-
cukları odağına aldığı kurumsal sosyal sorumluluk stratejisiyle uyumlu olması dola-
yısıyla onaylanarak, çalışanlardan oluşturulan gönüllü ekibin katkılarıyla çok kısa bir 
süre içerisinde hayata geçti. Programın açılış konuşmasında ASAŞ Alüminyum Yö-
netim Kurulu üyesi Safa Bayar Yavuz “Bugünü Öğretmenler Günü olması sebebiyle 
özellikle seçtik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın yetiştirilmesine ve geliştirilmesine 
yönelik yapmış oldukları çalışmalara biz de bu günden destek olmayı arzu ettik. Bu 
çocuklarımızın ileride ekip çalışmasının ne demek olduğunu ve takım olarak başar-
manın önemini, burada yapacakları faaliyetlerle anlayacaklarına inanıyorum. Biz 
ASAŞ olarak, bir ticari fi rma olarak Türkiye’de önemli başarılara imza attık. Bu ba-
şarılarımızın arkasındaki en büyük faktörün hep ekip olarak çalışmak olduğunu söy-
leyebilirim. Akyazı’dan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve futbolda 
bir çok Akyazı’lı futbolcu da çıkmıştır. Gelecekte de başka başarılı sporcuların bura-
dan çıkacağına inanıyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından ASAŞ Basketbol 
erkek ve kızlar takımının gösteri maçı Yönetim Kurulu üyesi Safa Bayar Yavuz’un 
basket atışıyla başladı. Proje kapsamında, Sakarya ilinde ikamet eden ASAŞ çalı-
şanlarının 2004-2008 doğumlu ve basketbol oynamaya engel sağlık problemi olma-
yan çocukları tespit edilerek kişiye özel katılım formu iletildi.

GF Hakan Plastik uyarıyor: 
“Tesisatınız kışa hazır mı?”

ASAŞ kurduğu basketbol okulu ile daha iyi bir gelecek için 
çocukları destekliyor

Mutlusan Elektrik, Mutlusan Akademi adı altındaki ürün ta-
nıtım ve bilgilendirme toplantılarına İstanbul’da tüm hızıyla 
devam ediyor. Mutlusan Elektrik’in bayilerinden, Gama Elekt-
romarket öncülüğünde İstanbul, Reis Inn Hotel’de düzenlenen 
toplantı oldukça verimli, bilgilendirici ve keyifl i geçti. Toplantının 
açılış konuşmasını Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama Mü-
dürü Zeynel Yılmaz yaptı. Konuşmasında Mutlusan’ın 2017 ye-
niliklerinden, gerçekleştirilen projelerden ve 2018 hedefl erinden 
bahsetti. Toplantının devamında Elektrik & Kontrol Mühendisi, 
Elektrik & Otomasyon Bölüm Yetkilisi Nurdoğan Büyükkeskin 
ise genel ürün grupları bilgilendirmesinin ardından Yeni Anah-
tar & Priz serisi RİTA ve Sigorta Kutusu + Zayıf Akım Kutusu 
COMFORT hakkındaki teknik bilgilendirme sunumunu gerçek-
leştirdi. Sunumun ardından toplantı soru, cevaplarla interaktif 
bir şekilde devam etti. Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama 
Müdürü Zeynel Yılmaz: “Bu organizasyonda göstermiş olduğu-
nuz, yoğun çalışma ve yakın ilgi alaka için şahsınız nezdinde 
tüm Gama Elektromarket ekibinize teşekkür ederiz” diyerek 
kendilerine bir plaket takdim etti.

Mutlusan Elektrik 
Gama Elektromarket ile yeni anahtar 
serisinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi
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