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Değerli Meslektaşlarım,

Çin ekonomisinin gerileme belirtisinin tüm dünyaya verdiği panik havası, Türkiye’de 
7 Haziran genel seçimlerinin getirdiği belirsizlik, arkasından aynı yıl içinde tekrarla-
nacak genel seçimler, dövizin kontrol edilemez yükselişi, komşularımızda yaşanan 
savaş ve tüm Avrupa’yı saran büyük insanlık dramı mülteci sorunu.
Böyle bir ortamda iş dünyası olarak gelecekle ilgili pozitif bir bakış açısının yakalan-
masının güç olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Bunlar biz sanayicilerin bireysel olarak değiştiremeyeceği konular.
Tüm bunlara rağmen bir çok konuda da bireysel olarak yapabileceklerimiz oldukça 
fazla. Bugünkü iş ortamında öncelikle işimizle ilgili riskleri minimize ederek üre-
time devam etmek, Ar-Ge ve inovasyon ile rakiplerimizden daha iyi olmak için araş-
tırarak uygulamaya almak, yüksek katma değerli üretim ile ihracatımızı artırarak 
ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak. 
Bu bireysel faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaşması, söz konusu olumsuzlukların 
ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltacağına inanıyorum.

Ayrıca, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan menfur saldırılarda hayatını kaybeden 
aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, baş 
sağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.
Yaşadığımız tüm olumsuzlukların kısa dönemde sona ermesi dileğiyle saygılar 
sunarım.

Saygılarımızla

Haydar ATILGAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin küresel pazarda güçlü 
olabilmesi için uluslararası ve bölgesel 
standardizasyon kuruluşlarının stan-
dart hazırlama çalışmalarında etkin 
yer almamız gerekir. Bu aktif katılımla 
ülkemiz sanayicileri, ihracatçıları, ulus-
lararası ve Avrupa standart hazırlama 
çalışmalarına, standartlar yayınlanma-
dan önce müdahil olma imkanını elde 
edebileceklerdir. Sadece standartları 
uygulayan değil, aynı zamanda stan-
dartları belirleyen konumda olma 
durumu da bu çalışmalarla sağlanmış 
olacaktır.

TEKNİK KOMİTE NEDİR?
• Uluslararası (ISO/IEC) ve Avrupa (CEN/
CENELEC) teknik komiteleri bir başkan, 
bir sekreter ve ilgili standardizasyon 
kuruluşuna (ISO/IEC/CEN/CENELEC) 
üye olan ulusal standart kuruluşların-
dan oluşan ve verili bir alanda standart 
hazırlamak için kurulmuş teknik bir 
organdır. Komite sekretarya görevini bir 
ulusal standart kuruluşu üstlenir.
• ISO Teknik Komiteleri (ISO TC) tüm 
uluslararası standartların yazılması, oy-
lanması ve revizyonu sürecini yöneten, 
sektör profesyonellerinden oluşan ve 
gönüllülük esasına göre işleyen yapılar-
dır. ISO bünyesinde 293 Teknik Komite 
bulunmaktadır.
• P-Member: Tam Üyeler, Teknik 
Komiteler’de ve Alt Komiteler’de aktif 
rol almak isteyen ve oy hakkı olan, 
komitelere uzman atayan ülkelerdir.
• O-Members: Gözlemci Üyeler, Teknik 
Komite faaliyetlerini gözlemci statü-
sünde izleyen, istediği taktirde katkıda 
bulunabilen ancak oy hakkı olmayan 
üye ülkelerdir.

AYNA KOMİTE NEDİR?
Belirli bir alanda standart hazırlamak 
amacıyla kurulmuş ISO/CEN Teknik 
Komitesi’nin çalışmalarını ülke içinde 
takip etmek, ilgili komitenin hazırladığı 
taslak standarda dair ülke görüşünü 
hazırlamak ve doğrudan standardı 
hazırlayanlar arasına katılmak amacıyla 
kurulan ulusal komitedir.

KİMLER ÜYE OLABİLİR?
WTO/TBT Uluslararası Standartların Ha-
zırlaması için İlkeler Komitesi’nin stan-
dardizasyonun herkese açık olması ve 
tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, teknik 
komiteler, ulusal/Avrupa/uluslararası 
standardizasyon çalışmalarına katılmak 
istediğini bildiren herkese açıktır.

AYNA KOMİTE ÜYELİK AVANTAJLARI  
NELERDİR?
Konu ile ilgili tüm dokümanlara ulaşma 
imkanını, uluslararası/bölgesel toplan-
tılara katılma hakkını, uluslararası/böl-
gesel standartların hazırlanmasına katkı 
sağlayarak temsil edilen kuruluşun 
uluslararası/bölgesel platformda tanı-
nırlığını artırmayı, teknik bilgi, uzmanlık 
ve deneyimin diğer yerli ve yabancı 
uzmanlar ile paylaşma ve fikir alışveri-
şinde bulunma fırsatını, uluslararası ve 
Avrupa düzeyinde gelişme ve yenilikleri 
izleyebilmeyi, uzmanlığın uluslararası, 
bölgesel ve ulusal anlamda geçerliliği 
olan teknik dokümanlara aktarılması 
yoluyla mesleki tatmini sağlar.

AŞAMALAR
• Teklif Aşaması: Bir standart kuru-
luşu, başka bir teknik komite, ilgili 
komitenin sekretaryası yeni bir konu 

teklif edebilir. Teklif, yeni konu teklifi 
formu doldurularak ve mümkün olduğu 
durumlarda bir taslak dokümanla 
(Working Draft-WD) birlikte, komite 
üyelerinin görüşüne gönderilmesi için 
ilgili komite sekreterine iletilir.
• Komite Aşaması: NWIP ekindeki 
taslak dokümanın yeterli olgunlukta 
olduğu düşünülüyorsa (komite tarafın-
dan), bu aşama atlanarak bir sonraki 
adıma geçilebilir.
Eğer taslak üzerinde çalışılması ge-
rektiği düşünülüyorsa, CD dokümanı 
TC tam üyelerinin görüşüne sunulur. 
CD aşamasından bir sonraki aşamaya 
geçilebilmesi için komite tam üyeleri-
nin üçte iki çoğunluğunun olumlu oy 
vermesi gerekir.
• Mütalaa Aşaması: Tüm ISO üyelerine 
görüşe gönderilir. Taslak, oylanır. Tam 
üyelerin üçte iki çoğunluğu taslağa 
olumlu görüş verdiyse ve kullanılan 
toplam oyun bir çeyreğinden azı olum-
suz oy verdiyse taslak doküman kabul 
edilir ve Komite Yönetimi’nin kararıyla 
FDIS aşaması atlanarak doküman ISO 
Standardı olarak yayınlanır.
• Onay Aşaması: Tüm ISO üyelerine 
görüşe gönderilir. Taslak, oylanır. Tam 
üyelerin üçte iki çoğunluğu taslağa 
olumlu görüş verdiyse ve kullanılan top-
lam oyun bir çeyreğinden azı olumsuz 
oy verdiyse taslak doküman kabul edilir 
ve Uluslararası Standart olarak yayın-
lanır.
• Yayın Aşaması: ISO Merkez Sek-
retarya, teknik komite sekreterinin 
gönderdiği son taslaktaki düzeltmeleri 
yaparak, yayını basar ve Uluslararası 
Standart olarak üye ülkelerin erişimine 
sunar.

Uluslararası ve Avrupa standartları; ticareti kolaylaştıran, yeni pazarlara ulaşma imkanı 
sağlayan, ürün/hizmetler için kalite ve güvenlik temelini oluşturan, üretim süreçlerini 
iyileştiren, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknoloji kullanımını yaygınlaştıran, 
çevre, can ve mal güvenliğini sağlamada ortak bir dil işlevi gören dokümanlardır.

Uluslararası / Avrupa
Standardizasyon Çalışmaları  ve 
Ayna Komite
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Artık kursiyerlerimiz CETOP tavsiyelerine uygun olarak düzenlenecek sınavda başarılı 
olduktan sonra CETOP onaylı eğitim sertifikası alabilecekler.

Bu girişim işverenlere bir CETOP sertifikası almayı başarmış bir kişinin; yetenek, bilgi ve 
becerilerini tanımalarına imkan verecek ve bu durum kalite güvenilirliği açısından onlara 
büyük bir garanti sunacaktır.

UAGEM EĞİTİM SERTİFİKALARI’NA
CETOP ONAYI

MESLEKİ PASAPORTA SAHİP 9. ÜLKE OLDUK
Avrupa’da sekiz ülkenin (Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık) sahibi olduğu 
bu akredite eğitim merkezine sahip olmak; kuşkusuz ülkemiz 
sanayi için de oldukça mühim. Bu noktada amacına ulaşan 
AKDER, UAGEM vasıtasıyla sertifika sahibi kursiyerlerine 
tüm Avrupa’da geçerli bir çeşit mesleki pasaport sahibi olma 
imkanı sunuyor.

AKREDİTASYON TAMAM
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Eğitim Komitesi’nin katkıları, 
CETOP Başkanı Ahmet SERDAROĞLU’nun da desteği ile 
UAGEM’in CETOP akreditasyonu tamamlandı.

Artık UAGEM kursiyerleri CETOP tavsiyelerine uygun olarak 
düzenlenecek sınavda başarılı olduktan sonra,
CETOP Onaylı Eğitim Sertifikası alabilecekler.

Hidrolik ve pnömatik eğitimleri konusunda başarılı olan 
katılımcılara 2009 yılından bu yana sertifika veren Ulusal 
Akışkan Gücü Eğitim Merkezi (UAGEM), artık kursiyerlerine 
yurt dışının kapılarını araladı.

2015 yılı ana hedefleri arasında Eğitim Merkezi UAGEM’in 
CETOP akreditasyonunu tamamlamak ve kursiyerlerine 
CETOP onaylı katılım sertifikası vermek isteyen AKDER, sene 
bitmeden amacına ulaştı.

UAGEM’in CETOP tarafından akreditas-
yon sürecinin tamamlanmasıyla artık 
CETOP kalitesinin, akışkan gücü eğitim 
ve pratiğinde bütün Avrupa için bir 
örnek olay olarak değerlendirilecek ve 
aynı zamanda Avrupa için de iş gücü ve 
beceri transferi için çok önemli bir fırsat 
oluşacak.
 
UYGULAMA VE YÖNETİM
NASIL OLACAK?
Bu uyum programının uygulama ve 
yönetim sorumluluğu tamamen CETOP 
üyesi milli derneğe ait olacaktır (ta-
mamen böyle geliştirilmiş ve onaylan-
mıştır). Bütün üye derneklerin; temsil 
ettikleri ülkelerinde mevcut çeşitli 
eğitim ve öğretim organizasyonlarını 
CETOP tavsiyeleri doğrultusunda; tüm 
kalite gereksinimleri,  onay ve denetim-
lerini güvence altına almaları beklenir. 
Bu kılavuz, CETOP eğitim kalitesinin 
elde edilmesinde başarılı olabilmek 
için tavsiyeleri sunmakta ve uzmanlık 
temelli bir yeterlilik ile metodolojisini de 
kazanımları ile birlikte açıklamaktadır.
Bütün CETOP dernekleri için hedef,  
kendi eğitim sistemleri içerisinde ba-
şarılı sonuçlar almaktır. Bütün organi-
zasyonlara, başarılı olmanın gerektirdiği 
süreçte uygulama ve geliştirme için 
tam bir esneklik ve özgürlük verirler. 
Dernekler ayrıca bu tavsiyeleri eğitim 
organizasyonlarına ulaştırmak, tavsiye 
etmek ve desteklemekten sorumludur. 
Ayrıca kendi üyeleri vasıtasıyla yardımcı 
olmak, gerekli kaynakları sunmak ve 
desteklemek durumundadırlar. Her 

CETOP üyesi dernek, “kişisel seviye 
başarısı” olarak kabul ettiği bu eğitim-
lere gerekli sertifikaları verecektir. Bu 
sertifika daha sonra bir CETOP Kalite 
Seviyesi  başarısı olarak açık bir ifade ile 
onaylanır.
 
BAŞARININ BİREYSEL KAYITLARI
Uzmanlık temelli becerilerin eğitimi ve 
elde edilmesi döneminde bütün aday-
ların kendi bireysel başarı kayıtlarının 
tutulması beklenir. Bu dosya, kazanılan 
bilgi ve uzmanlık temelli becerilerin ve 
mesleki eğitim seviyesinin bir kanıtı 
olarak kayıt altına alınır. Bütün bu kayıt-
lar özgün imzalı olmalı ve devam eden 
profesyonel gelişmenin temeli olmalıdır.
 
ORGANİZE VE BİREYSEL İHTİYAÇ-
LARA UYGUN PRATİK VE TEORİK 
EĞİTİM SEVİYELERİNİN SUNULMASI
Bireysel ihtiyaçların tespiti ve yönlendi-
rilmesi, o kişinin daha önce sahip oldu-
ğu bilgi ve deneyimler dikkate alınarak 
sağlanır. Bu görev tavsiye edilen eğitim 
merkezlerinin önceden varsayılan bilgi 
ve deneyimleri ışığında kendi sorumlu-
lukları içindedir.
Örnek olarak mesleki seviye3 olan bir 
kişi eğitim seviyesi3’e her zaman uygun 
olmayabilir. Kişinin bilgi profiline uygun 
seviyeye en uygun şekilde yerleştiril-
mesi gerekir. Kişiler farklı derinlik ve 
genişlikte bilgilerle birlikte aşağıdaki 
gibi uzmanlık temelli becerilere ihtiyaç 
gösterebilirler.
a) Eğitim öncesi sahip olunan bilgi, 
beceri, deneyim, bir işte çalışıyor veya 

çalışmıyor olması,
b) Çalışanlar için iş yerinde pozisyonu-
na uygun beklentiler veya işi ile ilgili 
özel beceri seviyesi ihtiyaçları. (Örnek: 
Bir üniversitenin elektronik bölümü me-
zunu bir kişinin az bir hidrolik bilgisine 
ihtiyacı olacaktır ve o kişiye muhteme-
len seviye 1 yeterli olacaktır.)
Onaylı eğitim merkezleri adaylara her 
seviyede eşit fırsatlar ve aşağıdaki gibi 
değişik eğitim tarzları  sunmalıdır.
• Kısa kurslar ve eğitim modülleri,
• Esnek ve uzaktan eğitim programları,
• Kişisel eğitim.
 
SONUÇ
Bu uyum girişiminin başarılı bir şekilde 
uygulanması,  başarılı ve etkili olunma-
sı için bütün CETOP üyesi derneklerin 
kendi ülkelerinde bir seri uzmanlık 
temelli eğitim programları kuruluşunu 
gerçekleştirmeleri, bu programların 
çeşitli seviye ve ilgili konuları kapsa-
ması gereklidir. Derneklerin; eğitim 
kuruluşları, sanayinin lider organları, 
makina imalatçıları ve son kullanıcılar 
ile çok yakın iş birliği içinde olmaları, 
eğitim içeriğinin onların ihtiyaçları ile 
örtüştüğünü görebilmeleri, mesleki 
standartlar ve teknolojik gelişmeleri 
çok iyi izlemeleri gerekir.
Tavsiye edilen eğitim merkezlerinin 
benzerleri ile eşdeğer bir eğitim sevi-
yesi ve standartlarının tutturabilmesi ile 
ilgili olarak CETOP üyesi dernekler; bu 
merkezlerin kuruluşu, uygulamaları, 
tüm kalite güvence prosedürlerinin sağ-
lanması için aktif bir rol oynamalıdırlar.

CETOP Genel Kurul Toplantısı Polonya’nın Wroclaw Şehrinde Yapıldı
2015 yılı CETOP Genel Kurul Toplantısı, Polonya Akışkan 
Gücü Derneği’nin ev sahipliğinde Wroclaw şehrinde 10-12 
Haziran 2015 tarihlerinde yapıldı. Derneğimizi bu toplan-
tıda Yönetim Kurulu Genel Sekreteri A. Tunç ATIL temsil 
etti. İki gün süren toplantılarda;
• Ekonomik ve Pazarlama-İletişim Komitesi,
• Teknik Komite,
• Eğitim Komitesi,
• Başkanlık Konseyi,
• Genel Kurul

toplantıları gerçekleştirildi. Komitelerde ilgili konular tartı-
şıldı. Toplantı tutanakları tüm AKDER üyeleri ile paylaşıldı.
Genel Kurul toplantısında seçim olmadı. CETOP Başkanı 
Ahmet SERDAROĞLU, 2016 yılında da bu görevini sür-
dürecektir. Bu dönemde CETOP yeni bir dernek logosu 
tasarımını uygulamaya koydu. Ayrıca ISC Uluslararası İsta-
tistik Komitesi de yeni bir Web sitesi uygulamaya koyarak, 
istatistiklerin daha rahat takip edilmesini sağladı.
(http://www.iscstats.org)

CETOP Eğitim Tavsiyelerinin Uygulanması
Kaynak: CETOP İnternet Sitesi

Tercüme: Abdullah PARLAR 
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Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde 08-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen 
Innoprom Sanayi Fuarı’na OAİB MTG desteği ile katılan AKDER,
fuar sırasında sektörümüzü ve Türkiye makine sanayini temsil etti.

SEKTÖRÜMÜZ KOMŞU RUSYA’YA TANITILDI Logolarıyla Üyelerimizin Listesi

Türk makine sektörünü yurt dışı fuarla-
rında temsil eden MTG’nin davetlisi ola-
rak Innoprom Sanayi Fuarı’na AKDER’i 
temsilen katılan Direktör,
Abdullah PARLAR; “Ekaterinburg Güney 
Ural’da, Asya ve Avrupa sınırlarının ay-

rıldığı bölgede bulunan Rusya’nın 4’üncü 
büyük şehridir.  Bu bölgenin önemli bir 
sanayi merkezi olduğu anlatıldı;
ancak fuar alanında yerli sanayi ile ilgili 
çok fazla bir şey gördüğümüzü
söyleyemeyiz.

Innoprom Sanayi Fuarı’nda Çinliler ağır-
lıkta idi. Makine, inşaat, uçak gibi birçok 
konuda fuarda en fazla onlar yer aldı.
Söz konusu fuarda OAİB MTG dışında 
stant açan tek Türk firması ise bir
elektrik panoları imalatçısı idi” dedi.

Ülkemizde akışkan gücü sistemleri ile 
ilgili olarak; üretim, temsilcilik, dist-
ribütörlük, projelendirme faaliyetleri 
yapan, ticari etik kurallara saygılı, yerel 

sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı 
firma temsilcilerinin kurduğu bir sivil 
toplum kuruluşu olan AKDER; gün 
geçtikçe büyümeye devam ediyor. Aynı 

sektör mensubu üyelerinin dayanışma-
sını, sektörün bir anlamda sözcülüğünü 
üstelenen derneğimize kayıtlı üye listesi 
aşağıdaki gibidir.

İZLENİMLERİNİ, MAIL YOLUYLA
ÜYELERLE PAYLAŞTI
Fuar sonrasında izlenimlerini üyelerle 
de paylaşan Direktör
Abdullah PARLAR şu şekilde devam 
etti: “Hidrolik ve pnömatik hemen 
hemen hiç yoktu. Bir tek Rus firması 
fuar açık alanında küçük bir stantta 

kendi ürünlerini sergiliyordu. Yaptığım 
görüşmede Türk hidrolik firmalarını 
tanıdığı anlaşıldı.
Üyelere gönderdiğim raporda da yazdı-
ğım gibi; ‘Burada hiç hidrolik pnömatik 
yok, hemen gidelim iş yapalım, iyi bir 
fırsat’ da denebilir; tam tersine ‘Burada 
bu sektör yok, iş çıkmaz boşuna uğraş-

mayalım’ da denebilir.
Tabii, Rusya’nın dünyanın en büyük 
toprağına ve tabii kaynaklarına sahip bir 
ülke olduğunu hep dikkate almak lazım. 
Bugün belki özel sektör olarak güçlü 
olmadığını söylemek mümkün; ama 
gelecekte şartların olumlu yönde deği-
şebileceğini düşünmek gerekir.”

SEKTÖRDEN HABERLER
KASTAŞ SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ
Kas taş, Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
yeni fabrika binasının inşaatına başladı.

HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yerini 
LEED sertifikaya sahip, yeşil bina olarak inşa eden HKTM; 
fabrika ve idari binasına taşımaya hazırlanıyor. 

ROTA TEKNİK
Dudullu’daki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürmeye başla-
yan Rota Teknik’e Bostancı Yolu, Kuru Sok. No:17, 34776, 
Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul adresinden ziyaret edebilir; 
(+90) 216 526 00 30 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

BENTELER DISTRIBUTION
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki yeni adresine taşındı. Firmaya, 1. Cadde 15. 
Sok. No:12 41420 Şekerpınar-Çayırova/Kocaeli adresin-
den ulaşabilir, (+90) 262 723 02 00) numaralı telefondan 
arayabilirsiniz.

SEM HİDROLİK 
Sem Hidrolik; yeni devreye aldığı hidrolik motor ve pompa 
test tezgahını işletmeye aldı.

Haberlerinizi yayınlamamız için bizlere mail atabilirsiniz




