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DIN 45635-26’a uygun mikrofon yerleşimi             

Standarda uygun ölçüm ekipmanı Hema Hidrolik Pompası

ISO 3744 Standartlarına Uygun Yarı Akustik Oda             
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Değerli Meslektaşlarım,

Sektör olarak ülkemizin içinde bulunduğu sıcak siyasal atmosferde ayakta kalma ve büyüme 
hedeflerimize yönelik yoğun bir iş temposu içinde yılın ikinci yarısına yaklaşıyoruz.

Sektörel fuarlar bakımından dolu dolu geçirdiğimiz yılın ilk yarısında, önce Türkiye ve Avrasya 
Bölgesi imalat endüstrisi, Mart ayında gerçekleştirilen WIN Hidrolik-Pnömatik Fuarı’nda 
buluştu. Katılım ve ziyaretçi açısından beklentilerin gerisinde olmakla birlikte, fuar süresince 
sektör oyuncularımız ürünlerini sergileme, yeni ürünlerini ve elde ettikleri teknolojik geliş-
meleri ziyaretçilere aktarma fırsatı buldular. 

Fuar sırasında konuştuğum tüm meslektaşlarımın ortak düşüncesi ve talebi akışkan gücü 
fuarının her yıl düzenlenmesinin katılımcıları maddi ve manevi olarak yorduğu; sektör açı-
sından büyük bir inovasyon platformu olma özelliği taşıyan böyle bir fuarın diğer ülkelerde 
düzenlenen aynı denklikteki fuarlarda olduğu gibi (Hannover’de 2, Las Vegas’ta 3, İtalya’da 2) 
iki yılda bir düzenlenmesiydi. 

AKDER Yönetim Kurulu olarak, organizasyon yetkilileri ile yapılan değerlendirme toplantısın-
da fuarın verimliliği ve etkinliği konusu tartıştık. Sektörün, fuarın iki yılda bir düzenlenmesi 
konusunda ısrarlı ve görüş birliği içerisinde olduğunu ifade ettik. Görüşlerimizi dikkate alan 
organizasyon yetkililerinin bu konudaki değerlendirmelerini bekliyoruz.

Nisan ayı başında Almanya’da düzenlenen, sektörümüzün tüm dünyaca en prestijli kabul 
edilen buluşma noktası Hannover Messe 2015 Fuarı’nda gerek akışkan gücü sektörü, ge-
rekse diğer sektörler ülkemiz sanayini güçlü bir şekilde temsil etti. 235 firma ile Türkiye’nin 
katılımcı sayısı olarak 3. sırada olduğunun bildirildiği fuara 15’i AKDER üyesi olmak üzere 
sektörümüzden 36 firma katılım gösterdi. 

1987 yılında ilk ziyaretimi gerçekleştirdiğim ve o zaman tek tük Türk ziyaretçinin bulunduğu 
Hannover Messe Fuarı’nda, Türk katılımcıyı hayal etmenin gerçekten zor olduğunu hatırlıyo-
rum. Türkiye’nin bu fuardaki şu anki konumu ciddi bir başarı olarak değerlendirilmeli; ancak 
daha yapacak çok işimiz olduğu hatırlanmalıdır.

Son olarak bu yazıyı yazmaya başlamadan hemen önce, aldığım önemli bir bilgiyi paylaşmak 
istiyorum. Daha önce UAGEM’in bulunduğu binada fiziki koşulların uygun olmaması nedeniy-
le şimdiye dek sonuçlandıramadığımız CETOP akreditasyonumuzu tamamlamış bulunuyoruz. 
Eğitim merkezimiz UAGEM artık ‘CETOP AKREDİTASYONU’na sahip bir merkez. Bundan 
böyle kursiyerlerimize vereceğimiz sertifikalar CETOP onaylı olacaklar. Sertifika sahibi kur-
siyerler bu sayede, Avrupa içinde iş gücü ve beceri transferi için çok önemli bir fırsata sahip 
olacaklar. UAGEM’in CETOP AKREDİTASYONU ile ilgili daha detaylı bilgiyi sizlerle sonraki 
bültenlerimizde paylaşıyor olacağız.

Tüm dostlarıma sağlık ve başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Haydar ATILGAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değişik firmaların aynı tip ve büyük-
lükteki pompaları arasında belirli 
derecede gürültü farklılığı gözlenebilir. 
Karşılaştırmada en geçerli yol üreticinin 
ölçtüğü belli bir standarda sahip gürültü 
seviyesidir. Bu maksatla Hema Endüstri 
pompaların gürültü seviyesini belirle-
yebilmek için uluslararası bir standart 
olan DIN 45635-26 Hidrolik Pompalarda 
Gürültü Ölçümü standardını kullan-
maktadır. Bu standart pompanın nasıl 
bir ortamda ve hangi ölçüm yöntemiyle 
ölçüleceğini belirlemektedir.
Standartta belirtilen ölçüm yönte-
mi pompa etrafında oluşturulan bir 

hayali yüzey üzerinde, bu yüzeyin orta 
merkezleri ve köşe noktaları üzerinde 
6 nokta üzerinden mikrofonlarla ölçüm 
yapılmasıdır. Ayrıca ortam içerisinde 
pompanın nasıl yerleştirileceği, tahrik 
motorunun nasıl bağlanacağı, hidrolik 
hortumların nasıl monte edileceği ve 
gerekli ses izolasyonunun nasıl sağla-
nacağı belirtilmiştir.
Ortamın seçimi ise ölçülecek ürün ile 
ilgilidir. Bizim ürünümüz olan pompa 
için kullanılacak ortam ISO 3744 Sınıf 
2 doğruluk standartlarında bir yarı 
akustik odada ölçüm yapmayı gerektir-
mektedir.

Tüm bu gereksinimlerimizi karşılayan 
ve ölçüm için kullandığımız Yarı akustik 
oda Tubitak Ume tarafından da sertifi-
kalandırılmıştır.
Bu yöntemle ve yarı akustik oda ile 
pompaların uluslararası standartlara 
uygun olarak ses gücü düzeyleri belir-
lenmektedir. Ses gücü belirlendikten 
sonra tasarımda gerekli iyileştirmelerin 
yapılabilmesi için Hızlı Fourier Dönü-
şümü (FFT) Analizleri, Pompa Kalkış 
(Run-Up) Testleri, Derece İzleme (Order 
Tracking) Analizi, Gürültü Ses (Tone to 
noise) Oranı Hesaplamaları gibi analiz 
yöntemleri kullanılmaktadır.

Hidrolik sistemlerde gürültü kaynağı büyük çoğunlukla hidrolik pompalardır.
Pompaların önemli derecede gürültü kaynağı olmaları sebebiyle son yıllarda pompa 
gürültüsünü azaltmak maksadıyla yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalar sonucunda aynı tipteki bir pompanın yayacağı gürültü önemli
ölçüde üretici firmaya yani tasarımdaki detaylara bağlı olduğundan gürültü seviyesi 
ölçüm gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Hidrolik Pompalarda Gürültü Ölçümü
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WIN 2015 Fuarı’na Katıldık

TÜYAP’ta 19-22 Mart 2015 tarihlerinde 
düzenlenen WIN Fuarı’nda Hidrolik 
Pnömatik ürünlerinin sergilendiği 12’nci 
holün girişinde bulunan standımızı 
çok sayıda üyemiz çok sayıda üyemiz 
ziyaret ettiler ve kendi stantları gibi 
misafirlerini de ağırladılar. Yapılan açılış 
seremonisinde bir konuşma yapan 
başkanımız Haydar Atılgan; sektörün 
satış istatistikleri, hali hazır ekonomik 
durum ve UAGEM faaliyetleri hakkında 
da bilgiler verdi.

2015 Hannover Endüstri Fuarı’nda
Türk Akışkan Gücü Çıkarması
Almanya’nın Hannover şehrinde iki yılda bir yapılan MDA 
Fuarı’na OAİB MTG’nin davet ve desteği ile derneğimiz 
de katıldı. Derneğimizi Direktör Abdullah Parlar’ın temsil 
ettiği fuar  oldukça hareketli geçti. Toplam 235 Türk fir-
masının katıldığı fuar alanı küçük bir Türkiye gibiydi…
Söz konusu katılımcıların 15’i de AKDER üyesi idi.

Haydarpaşa EML İnnovasyon 
Merkezi Açıldı
AKDER’in proje ortağı olarak yer aldığı Haydarpaşa 
EML İnnovasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce’nin de katıldığı bir törenle 29 Nisan 2015 
tarihinde açıldı. Derneğimizi temsilen Direktör Abdul-
lah Parlar da bu açılışa katıldı.

2015 Hannover Endüstri Fuarı MDA Motion
Uluslararası Akışkan Gücü Zirve Toplantısı:
Bu yıl Hannover Messe MDA Fuarı 
sırasında CETOP ile ilgili iki toplantıya 
katıldık. Birincisi ISC; Uluslarara-
sı İstatistik Komitesi toplantısı idi. 
CETOP’un aylık ve üç aylık satış trend-
leri ve yıllık ürün bazında istatistikleri 
konu edildi. İstatistik bilgilerini temin-
de güçlükler konuşuldu. Japonya ve 
Çin haricinde bütün ülkelerin benzer 
zorlukları yaşadıkları ifade edildi. Yıllık 
ürün bazında satış istatistiklerinin 
daha erken yayınlanması gerektiği 
üzerinde duruldu ve bunların en geç 
yıl ortasında yayınlanması konusunda 
mutabakat sağlandı. İkinci toplantı 
Alman VDMA’nın daveti ile Akışkan 
Gücü Zirve Toplantısı aynı gün öğle-
den sonra yapıldı. Bu toplantıda her 
dernek kendi ülkesindeki genel eko-
nomik göstergeler ve akışkan gücü 
hakkında sunumlar yapıldı. AKDER 
olarak YK Üyesi ve İstatistik Komitesi 
Başkanı İbrahim Güner tarafından bir 
sunum yapıldı.

Paris INTERMAT 2015 Fuarı’na Katıldık

INTERMAT Fuarı, iş ve inşaat makineleri firmalarının yeni pa-
zarlar keşfetmeleri ve yeni ortaklıklar kurmaları için önemli 
bir fırsat kapısı olma özelliği taşıyor.

Fransa’nın  Paris şehrinde 20-25 Nisan 2015 tarihleri ara-
sında yapılan INTERMAT Fuarı’na MTG’nin (Makina Tanıtım 
Grubu) daveti ile derneğimizi temsilen Levent Yontar katıldı.
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UAGEM’de 4 eğitim düzenlendi

Çerkezköy OSB’de
Hidrolik Arıza Arama

Akder, üyelerinin müşterilerine vereceği eğitime de destek veriyor.

Arçelik Çerkezköy’de Hidrolik Eğitimi

UAGEM, firmalara yerinde eğitim hizmet sunduğu gibi takvimli 
eğitimlerine de devam ediyor. Geçtiğimiz Şubat-Mart ayları 
içerisinde iki Hidrolik Seviye-1, bir Hidrolik Seviye-2 ve bir 
Pnömatik Seviye-1 eğitimi düzenledik.

Üyelerimizden HKTM firmasının organizasyonu ile Tekirdağ 
Çerkezköy’de bölgedeki firmaların bakım ekiplerinin katıldığı 
bir gün süreli “Hidrolik Arıza Arama”  semineri düzenlendi. 5 
Mart 2015 tarihinde düzenlenen seminere 11 farklı firmadan 
35 personel katıldı. 

UAGEM tarafından Arçelik Çerkezköy Motor ve Çamaşır 
Kurutma Makinası işletmesinde 14-16 Nisan 2015 tarihleri 
arasında üç günlük Hidrolik Seviye 1 Eğitimi düzenlendi. 
Düzenlenen eğitime firma içerisinden 11 personel katıldı.

AKDER Mesleki Eğitimi Desteklemeye
Devam Ediyor
Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda meslek lisesi, meslek yüksek 
okulu ve lisans öğrencilerine sektörü ve hidrolik pnömatiği 
anlatmak için eğitimler veren UAGEM, son olarak Rosvita 
Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine 

Teknolojileri alanında görev yapan üç öğretmeni Hidrolik 
Seviye 2 eğitiminde, Profilo Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde görev yapan iki öğretmeni Pnömatik Seviye 1 
eğitiminde ağırladı.

Alpan Hidrolik’te
Pnömatik Eğitimi
Üyelerimizden Semakmatik firmasının organizasyonu 
ile Eskişehir’de Alpan Hidrolik’te üç günlük pnömatik 
eğitimi düzenledik. Eğitime firmada çeşitli pozisyonlarda 
çalışan toplam sekiz personel katıldı.

AKDER / BÜLTEN

Gazi Metal’de
İleri Seviye Hidrolik Eğitimi
UAGEM tarafından Gazi Metal’in Adapazarı Karasu bölgesin-
deki tesislerinde 2-4 Mart 2015 tarihleri arasında üç günlük 
Hidrolik Seviye-1 ve 9-11 Mart 2015 tarihlerinde üç günlük 

Hidrolik Seviye-2 Eğitimi düzenlendi. Düzenlenen bu eğitim-
lere firmanın elektrik ve mekanik bakım departmanlarında 
görev alan toplam 16 personel katıldı.




