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2017 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sancılı geçen son yıllar biraz daha durulmuş
görülebilir mi bilemiyoruz. Satış göstergeleri çok kötü görünmüyor, ancak yarınları
görmekte hala sıkıntı içinde olduğumuzu inkar edemeyiz. Dünya ekonomisinde de
benzer sıkıntılar olduğunu görebiliyoruz. Ancak ülkemizin özellikle coğrafi konumundan
gelen olumsuzluklar, umarız ki yakında fırsata dönüşür.
Bu sayı ile Bültenimizin 13. defa sizlerle buluşturuyoruz. Derneğimiz 23 yaşını, eğitim
merkezimiz UAGEM 7. Yılını doldurdu. Artık MTG destekleri de kalktı. Kendi yağımızla
kavrulmak durumundayız.
2017 yılının bizim için en önemli etkinliği HPKON pek yakında başlayacak. Bütün üye
ve meslektaşlarımızın 22-25 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule’deki bu Hidrolik
Pnömatik şöleninin kaçırmamalarını diliyoruz. 4 günlük bu etkinlikte çok sayıda açık
oturum, yuvarlak masa toplantısı, atölye çalışması, sektörel eğitim ve teknik konu
sunumları yapılacaktır. Özetle sektörümüzün tüm konuları açık bir şekilde konuşulacak,
sunulacak ve tartışılacaktır. Şimdiden herkesin İzmir’de gerekli rezervasyonları
yaptırmalarını tavsiye ederiz.
UAGEM eğitimleri, artık her geçen gün tanınır ve tercih edilir hale geliyor. Bazı yurt dışı
talepleri de geliyor. Umarız bu da gerçekleşir ve biz de küresel bir dernek ve eğitim
merkezi haline geliriz. Konu ettiğimiz UAGEM’in tanınırlığında değerli üyelerimizin
katkılarını takdirle ifade ederken daima daha iyisini beklediğimizi de duyurmak isteriz.
Bu yıl Barselona’da yapılan CETOP genel kurulu ilgili ayrı bir haber sayfası bulacaksınız.
CETOP’un önemli faaliyetlerinden biri olarak CETOP bölgesi ve genişletilmiş ISC
istatistiklerini düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Katkı veriyoruz. Üyelerimize de
duyuruyoruz. Üyelerimizden ricamız AKDER’in bu konudaki çalışmalarına destek vererek,
doğru bilgiyi elde etmede yardımcı olmalarıdır.
Bildirmek istediğimiz bir diğer konu da WIN fuarlarının 2018 yılından itibaren tek olarak
düzenlenmesi kararıdır. HFT fuar firması olarak böyle bir karar aldıklarını ve bir taslak
krokiyi derneğimize sunmuşlardır. İtirazlarımız olan konuları kendilerine bildirdik.
Üzerinde çalışılıyor.
25 Eylül tarihinde artık geleneksel hale gelmiş olan AKDER GECESİ’ni gerçekleştirdik.50
kişi civarında bir katılım oldu. Katılan arkadaşlarımızın mutlu olduklarını sanıyorum.
Seneye daha büyük bir çoğunlukla birlikte olmayı diliyoruz.
Daha iyi ekonomik şartlarda, daha büyük hedeflere ulaşabilmek dileğiyle, hepinize
başarılar ve saygılar sunarım.
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AR-GE VE TASARIM MERKEZİ
Mustafa KARATAŞ
Ar-Ge Müdürü
Hid-Tek Ltd Şti/Bursa
Ülkemizin ileri batı ülkelerinin refah seviyelerine çıkabilmesi için ihracat
yapma mecburiyeti vardır. Bu konuda geçmiş yıllarda ciddi mesafeler
alınmış olsa da gelinen 150 milyar dolar civarındaki ihracatın daha da
arttırılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu ise ancak sanayimizin yapısal
değişimi ile mümkün olabilecektir. Yapısal değişim ise Ar-Ge, Tasarım ve
İnovasyon vb. çalışmaları gerekli kılmaktadır.
Son yıllarda devletimizin de teşviki ile Akışkan Gücü sektörünü de içine
alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bu yazımızda
konu ile ilgili kısa bir bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Daha fazla bilgi
isteyenler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bölümleri ile
görüşebilirler.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik
yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya
kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim
süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik
bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji
yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve
yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin
hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.[1]
Ar-Ge Faaliyeti: Sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre
uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler ile alanında bilimsel ve
teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan,
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak
tanımlanabilir.
Tasarım Faaliyeti; Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği
diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz,
ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve
farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü olarak ifade edilebilir.
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili en az üniversitelerden lisans mezunu araştırmacıların
olduğu yapılar Ar-Ge Merkezi olarak tanımlanır. Ar-Ge Merkezlerinde; en az
15 tam zamanlıya eşdeğer Ar-Ge personeli araştırmacı ve teknisyen istihdam
edilmelidir. Bu merkezlerde Ar-Ge ve tasarım projeleri bir program dahilinde
yürütülmeli, ayrıca personelin merkezde çalıştığını denetleyecek fiziki
mekanizmalar bulunmalıdır. Bu merkezler faaliyetlerini yurt içinde yürütmeli,
bağlı bulunduğu kuruluşta ayrı bir birim olarak örgütlenip tek bir yerleşke
ve fiziki mekanda bulunmalıdır.
Tasarım merkezlerinde ise faaliyetleri tasarımcı olarak adlandırılan üniversiteleri
mühendislik, mimarlık ve tasarım bölümlerinden lisans veya lisansüstü
mezunu personellerle yürütülür. Tasarım Merkezlerinde; tasarımcı ve
teknisyenlerin olacağı en az 10 tam zamanlıya eşdeğer Tasarım personeli
bulundurulmalıdır. Bu merkezlerde tasarım projeleri bir program dahilinde
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yürütülmeli ayrıca personelin merkezde çalıştığını denetleyecek fiziki
mekanizmalar bulunmalıdır. Bu merkezler faaliyetlerini yurt içinde yürütmeli,
bağlı bulunduğu kuruluşta ayrı bir birim olarak örgütlenmiş ve tek bir
yerleşke ve fiziki mekanda bulunmalıdır.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine, çalışmalarda yapılan harcamalardan vergi
indirimi, İşveren sigorta piriminin%50’si 2023 yılına kadar maliye
bakanlığınca karşılanır. Gelir vergisi stopajı, damga ve gümrük vergisi
istisnası destekleri de devlet tarafından sağlanır.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri hakkında çalışmalar; Başvuru ve İzleme olarak
iki kısma ayrılabilir. Başvuru yukarıda sayılan özellikler karşılandıktan sonra
bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılır, ön inceleme sonrasında,
konusunda uzman akademik kariyeri bulunan izleyiciler tarafından
incelemeler yapılır. Maliye Bakanlığı temsilcisi, iki akademisyen, sektör
temsilcisi ve Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün dahil olduğu denetim
ve değerlendirme komisyonunca Ar-Ge ve Tasarım Merkezi hakkında
değerlendirmeler yapılır. Sonuçların olumlu olması neticesinde başvuran
kuruluşun bildirimi Maliye ve SGK’ya komisyon tarafından yapılır.
İzleme sürecinde ise Faaliyet Raporları bakanlık internet sitesinden verilirken;
yerinde inceleme, değerlendirme ve denetleme komisyonunda yapılan
incelemeler neticesinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri faaliyetlerine devam,
durdurma ya da iptal kararları alınabilir.
Ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretme politikasına önemli destek
verecek olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yakın gelecekte hızla gelişerek
şirketlerine önemli kazanımlar sağlayacağı açıktır. Özellikle insan kaynağının
nitel ve nicel olarak artması bu olguyu hızlandıracaktır. Böylece ülkemiz;
Kamu, Üniversite ve Özel Sanayi Kuruluşlarının işbirliği ile önemli Ar-Ge
projeleri oluşturarak, dünya liginde üst sıralara çıkılabilecektir.
[1] https://agtm.sanayi.gov.tr/Agm/ArgeDetay
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HPKON 2017 BAŞLIYOR
MMO'nun ev sahipliğinde, büyük ölçüde AKDER üyelerinin
desteği ve ilk defa uluslararası bir organizasyon firması
Hannover Messe ile gerçekleştirilecek bu organizasyon,
sektörün en eski ve en etkili organizasyonu olarak 1999
yılından bu yana önemini korumaktadır.
4 gün boyunca çok sayıda teknik bildiri sunumu, eğitici
kurs, atölye çalışması, panel ve yuvarlak masa toplantılarının
gerçekleştirileceği kongre sektörün en büyük buluşması olarak
görülmektedir.
Bilgi ve kayıt için:
"https://www.mmo.org.tr/etkinlik/viii-ulusal-hidrolik-pnomaHPKON Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi 22-25 Kasım
2017 tarihlerinde yine başladığı yerde, İzmir'de sekizinci
defa sektörümüzü ve Türk sanayiini buluşturuyor.

tik-kongresi-ve-sergisi" linkini kullanabilirsiniz.

CETOP 2017 YILI OLAĞAN GENEL
KURULU BARSELONA’DA YAPILDI
Üyesi bulunduğumuz Avrupa Akışkan Gücü Komitesi CETOP’un
2017 yılı Genel Kurul toplantısı İspanya / Portekiz Akışkan Gücü
Derneği AIFTOP’un ev sahipliğinde Barselona FESTO tesislerinde
yapıldı.
Üye dernek temsilcilerinin katıldığı toplantılarda; Eğitim Komitesi,
Teknik Komite, Ekonomik, Pazarlama ve İletişim Komitesi ve
Genel Kurul oturumları yapıldı. Ayrıca geleneksel olarak dar bir
kadro ile Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

ve CETOP’un bir dönem önceki başkanı sıfatıyla Ahmet
SERDAROĞLU katıldı.
Ağırlıklı olarak eğitim, istatistik ve iletişim konuları üzerinde
duruldu. Üye dernekler kendi ülkeleri ile ilgili sunumlar yaptılar.
Bu sunumlar elektronik ortamda tüm AKDER üyeleri ile paylaşıldı.
2018 CETOP Genel Kurul toplantısının Finlandiya Akışkan Gücü
Derneği FHPA’nın 40. kuruluş yıldönümü dolaysıyla bu ülkede
yapılması kararlaştırıldı.

Bu toplantılarda derneğimizi Genel Sekreter Abdullah PARLAR
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AKDER GECESİNDE
ÜYELERİMİZ BİR ARAYA GELDİ
Her yıl üyelerine dönük bir gece düzenleyen

kazandığını, yine de üyelerinden destek istediklerini

AKDER bu yılın etkinliğini İstanbul DEL MARE

anlatarak mutlu bir olayı üyelerle paylaşmak

Restoranda gerçekleştirdi.

istediğini, bu dönemde ilk defa yurt dışında eğitime

25 EYLÜL 2017 Pazartesi günü Saat 19:00 dan
itibaren düzenlenen geceye üyelerin çoğunluğu
katıldı. Yaklaşık 50 kişilik bir gurup birlikte yemek

gittiklerini, eğitim ihracatı faturası kestiklerini, şu
anda eğitim uzmanımız Levent YONTAR’ın
Pakistan’da olduğunu üyelere açıkladı.

yiyip sektörün ve ülkenin sorunlarını konuştular.

Daha sonra söz alan AKDER Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve HPKON Yürütme Kurulu
Başkan Suat DEMİRER yaptığı açılış konuşmasında
ülkemizin ve sektörümüzün genel ekonomik
durumları hakkında fikir ve düşüncelerini anlattı.
2017 yılında elde edilen %10’lar mertebesindeki
ihracat artışı ve %5 leri aşan ekonomik büyümenin

Başkanı Semih KUMBASAR 22-25 Kasım 2017
tarihinde 8’si tekrar İzmir’de düzenlenecek olan
HPKON Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi
hakkında üyelere bilgi sundu ve bu kongreye
mutlaka katılmalarını tavsiye etti.

çok olumlu olduğunu, ancak kendi sektörümüzde
bunu tam göremediklerini, yakın zamanda bunu
görmeyi dilediklerini ifade etti.

Bu gece ayrıca Hannover Fairs Turkey adına
katılan Genel Müdür Alexander Kühnel ve
yardımcıları; bu defa organizasyonunda görev
Derneğin eğitim faaliyetinin her geçen gün geliştiğini, yurt içinde kurumlara yönelik eğitimlerin ağırlık
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HİPAŞ HİDROLİK TASARIM MERKEZİ OLDU
HİPAŞ’ın yaptığı çalışmalar sonucu kurduğu Tasarım Merkezi
15.06.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından onaylandı. Böylece HİPAŞ, Türkiye’nin 52. Tasarım
Merkezi olarak kayıtlara girdi.
Tasarım Merkezi olmanın şirket açısından; şirketin Ar-Ge ve
inovasyon kültürünü, becerisini ve kapasitesini arttırmada,
ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasında büyük rol

oynayacağı, müşteriler açısından da; hem Tasarım Merkezi
olmaktan dolayı hak kazanılan desteklerin bir kısmından
yararlanacak olmaları, hem de, kendisini teknolojik ve sosyal
anlamda sürekli geliştiren bir çözüm ortağı ile çalışma şansına
sahip olabilmeleri açısından farklılık arz edeceği ifade ediliyor.

HİDROPAR İZMİR TASARIM MERKEZİ OLDU
Hidropar İzmir 34 yıla varan iş deneyimi ile TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında Tasarım
Merkezi olarak onaylandı. 32 kişilik teknik tasarım ekibi ile başta akışkan gücü olmak üzere tahrik ve
kontrol tekniğinde başarılı çalışmalar yapan Hidropar İzmir, bölgesinde sistem tasarımında; başarılı,
verimli ve çevreci hizmetler sunmanın gayreti içindedir.
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HİD-TEK LTD. ŞTİ. AR-GE MERKEZİ OLDU
Hizmet ve Ürün Kalitesi yaklaşımında öncü olmak isteyen üyemiz HİD-TEK’in AR-GE Merkezi 21.07.2017
tarihinde Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandı. Kurumsal kültürünü geliştirmek;
yenilikçi, rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünlerin oluşumunu arttırmak amacıyla 2016 yılı başlarında
kuruluş çalışmalarına başladığı Ar-Ge Merkezi projesini sonuçlandıran HİD-TEK müşterilerine daha yenilikçi
ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

UZUN HİDROLİK AR-GE MERKEZİ OLDU
En yeni üyemiz Uzun Hidrolik’in, Aralık 2016’da Aslı Uzun Özsoy direktörlüğünde Ar-Ge Merkezi olması onaylandı. 1990 yılından beri Hidrolik Silindir, Hidrolik Blok ve özel Hidrolik Destekli Makineler konusunda sektöre bir çok özgün ürün
kazandırmış olan üyemiz, müşteri odaklı geliştirdiği projelerini Ar-Ge merkezi çatısı altında da sürdürmeye devam etmektedir.
İlke edindiği sürekli gelişim ve değişim misyonuyla ileriye dönük yenilikçi ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Uzun Hidrolik,
ihracat payını da bu ürünler ile arttırmayı planlamaktadır.
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ALTAN HİDROLİK AR-GE MERKEZİ OLDU
Altan Hidrolik kurulduğu günden bu yana Teknolojik gelişimleri yakından takip eden,Araştırma Geliştirme konusuna önem
veren, ülkemizde kalite bilinci ile tanınan, saygın ve kuvvetli işbirlikleri olan bir kurum olarak 09.01.2017 tarihinden itibaren
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, AR-GE Merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür. TÜBİTAK-Teydeb projelerini
üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülmekte , geliştirmiş olduğu proses ve ürünleri koruma altına alabilmek için patent
başvuruları yapmaktadır. Ar-Ge Merkezi ekibimiz, özel makine tasarımları,otomotiv, savunma sanayi, iş makinesi ve ağır
sanayi gibi sektörlere yönelik proje tasarımı ve mühendislik hizmetleri ile yetkinlik sahibidir. Solidworks, Automation Studio gibi
programlarla 3D Tasarım, modelleme ve analizler yapılabilmektedir.

PARKER TÜRKİYE KÜRESELLEŞTİ
Üyemiz PARKER/Türkiye, ana şirket PARKER HANNIFIN’in
yeni satış stratejisi yapılanması ile görev alanını genişletti.
Ana şirketin 100.kuruluş yılında, Türkiye kuruluşunun
10.yılını kutlayan PARKER/Türkiye bundan böyle 29 ülkenin
de satış sorumluluğunu üstlenecek. 01 Temmuz 2017
tarihinde yürürlüğe giren bu yeni organizasyonda
PARKER/Türkiye Genel Müdürü Serpil UZUN Merkez ve
Doğu Avrupa Satış Genel Müdürü olarak atandı. Bu düzenleme
ile Serpil UZUN, Türkiye ile birlikte; Polonya, Çekya, Rusya,
Macaristan ve bu ülkelerdeki organizasyonların
sorumluluğundaki tüm Avrupa ve Hazar Denizi Bölgesi
ülkelerinden (29 ülke) sorumlu hale getirilmiştir.
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HKTM, “KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA
PROJESİ” BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
HKTM, 28 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen törenle İSO
İstanbul Sanayi Odası “Kobi Enerji Verimliliği Uygulama
Projesi” birincilik ödülünün sahibi oldu.
İnşa edilen yeni fabrika binası eko sisteme uyumu ile bu
ödüle hak kazandı.Binanın özellikleri özetle;
3000 m2lik arsa üzerinde toplam 6000 m2 kapalı alanı olan
‘Yeşil Bina’da aşağıdaki özellikler mevcut.
Çatıdaki FV güneş panelleri sayesinde ürettiği elektrik
enerjisiyle Co2 salınımını engelleyerek yılda 92 adet yetişkin
ağacı kurtarıyor.
Gri su geri kazanım sistemiyle lavabolarda kullanılan suların
arıtılarak rezervuarlarda tekrar değerlendirilmesini sağlıyor.
Toprağın altındaki sabit sıcaklıktan faydalanarak ısı
pompasına giren suyun sıcaklığı yükseltiliyor. Bu artış yerden
ısıtma sistemiyle birleştiğinde %40 enerji tasarrufu sağlıyor.
Güneş duvarı sistemiyle fabrikanın ısıtılmasında %40 daha az
doğalgaz tüketiyor.
Elektrikli araç şarjıyla çevreci araçlara öncelik veriyor.

MERT TEKNİK PDS ŞİRKETİNİ BÜNYESİNE KATTI
Hidrolik ve Pnömatik başta olmak üzere, 1969 yılında teknik
malzeme ticareti yapan bir şirket olarak kuruldu ise de, her
geçen gün üretime ticaretten daha fazla önem vermiştir..
Özellikle de tabii YERLİ ÜRETİME.
Biliyoruz ki, üretmeden hiçbir şey yapılamaz. Ne kadar iyi bir
tüccar veya ithalatçı olursanız olun, günün birinde, hele ki
çok başarılı iseniz, zamanı geldiğinde o yabancı firma kendi
gelip sizin sürdüğünüz, taşlarını ayıkladığınız tarlaya konacaktır.
Evet ithalat yapıyoruz ve yapacağız buna mecburuz, bu
gerçeği değiştiremeyiz ama, karşılığında biz de birşeyler
üretip başkalarına satabiliriz. Öyle de yapıyoruz.
Bugün gruba bağlı üç üretim tesisinin ( MAG-EFE-PDS) hepsi
de ihracat yapıyorlar.
PDS bir planet redüktör üreticisi. Çok geniş bir kullanım alanı
var. Hidrolik ve Pnömatik tahrik sistemlerinin de çoğu yerde
tamamlayıcı bir parçası.
Konvansiyonel redüktörlerden %60 daha düşük hacim, %60
a varan daha düşük enerji tüketimi var. Elektrik motoru veya
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hidrolik motor ile tahrik edilebiliyor.
Kullanım alanları ise çok geniş;
Demir çelik-Arıtma-Yem karma-Madencilik-Taşıma-Petro
kimya-Sac işleme-Katı atık işleme-Geri dönüşüm-Mobil
vinçler- Denizcilik sektörü-Beton sanayi v.s.
PDS’nin ihracat yaptığı ülkeler:
İtalya-Umman-Almanya-Polonya-İran-Finlandiya-Güney
Kore-Ukrayna-Yunanistan-İspanya-U.A.E.-Çek cumhuriyeti.
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BOSCH REXROTH BURSA’DA
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dünya hidrolik sektöründe, özellikle Asya pazarında
geçtiğimiz senelerde yaşanan pazar daralmalarına ve
neticesinde planlanan üretim adetlerine göre yaşanan
negatif yönlü sapmalara rağmen Bosch Rexroth, Bursa
fabrikasında yaklaşık 10 milyon avroluk yatırımla yeni ürün

eklemeye devam ediyor.
Türkiye yatırımlarını arttırarak, tesislerini Ar-Ge merkezi
haline getirmeyi planlayan firma yeni yatırımları ile; A10 ve
A20 tipi Pompalar, Mobil Kontrol Grubu ürünleri, A4 ve A6
tipi motorların üretimine ağırlık verecek.

ve tip transfer projelerle ürün gamına her sene yeni ürünler

KASTAŞ YENİ FABRİKASINI AÇTI
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki yeri artık dar
gelen KASTAŞ, Menemen’de kurduğu yeni fabrikaya taşındı.
06 Ekim 2017 tarihinde Menemen’de yapılan açılış töreninde
şirket sahibi Haydar ATILGAN 3 ayrı grup misafir ağırladı.
Öğleden önce resmi yetkilileri, genel sektör temsilcilerini
ağırlayan KASTAŞ, hemen sonra yurt dışından gelen müşteri ve
misafirlerini, öğleden sonra da yurt içinden gelen müşteri
firmalarını ağırladı.
Haydar ATILGAN yaptığı açılış konuşmasında; 36 yıl önce 24
yaşında iken bir sanayi sitesinde 50 m2’lik bir yerde
başladığı sanayicilik serüvenini, Atatürk OSB’deki gelişimini ve
yeni fabrikasının bulunduğu Menemen Plastik İhtisas Organize
Bölgesi ve yeni fabrika ile ilgili bilgiler verdi.
40.000 m2’lik bir arsa üzerinde 35.000 m2’ye yakın kapalı
üzerinde faaliyet gösterecek olan fabrika en modern inşaat ve
üretim teknikleri ile donatılmış olarak hizmete açıldı.
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HİDROPAR ANKARA İLK YERLİ TBM TÜNEL AÇMA
MAKİNASINDA ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU
E-Berk Makine ve Metalurji A. Ş. firması tarafından geliştirilen
ilk yerli tünel açma makinesi, üyemiz HİDROPARANKARA’nın
teknik desteği ile hayata geçirildi. Bosch Rexroth teknolojisinin
kullanıldığı bu makinede; delme, hafriyat çıkarma, taş dizme ve
ilerleme hareketleri tamamen hidrolik gücü ile sağlanmaktadır.
3,25 m çapında, 175 ton ağırlığında ve 800 KVA gücündeki bu
tünel açma makinesi, Tekirdağ/Ergene-Derin Deşarj Tünel ve
Arıtma projesinde kullanılacaktır.

ERDEMİR’ DE HİDOLİK VE PNÖMATİK
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından,
Erdemir Ereğli demir çelik 10-14 Temmuz 2017 tarihlerinde
3 gün süreli Hidrolik Seviye 1 ve 2 gün süreli Pnömatik
Seviye 1 eğitimleri düzenlendi.

pnömatik eğitiminde katılımcılara pnömatiğin temel prensipleri
şartlandırıcılar, valfler ve pnömatik aktuatörler konusunda bilgi
verildi ve örnek pnömatik devreler kuruldu, katılımcıların birebir malzemeler ile teması sağlandı.

Düzenlenen bu eğitimlere firmanın başta bakım olmak üzere
değişik departmanlarında görev alan toplam 25 personel
katıldı. 3 günlük süre boyunca hidroliğin temel prensipleri,
hidrolik devre elemanları, hidrolik devrelerde iş güvenliği,
hidrolik akümülatörler konusunda teorik bilgiler verilirken
hidrolik devreler ile çeşitli uygulamalar yapıldı. 2 gün süren

Tesisteki makinaların hidrolik ve pnömatik devreleri incelenerek
bu devreler üzerinde arıza analizleri yapılarak olası arızaların
çözümleri tartışıldı.
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ARÇELİK ÇERKEZKÖY İŞLETMESİNDE
HİDROLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
prensipleri ve devredeki görevleri anlatılırken UAGEM tarafından
tesise getirilen deney seti üzerinde bu devre elemanları ile
ilgili çeşitli uygulamalar yapıldı. Ayrıca firma bünyesinde yer
alan çeşitli hidrolik tahrikli makinaların devre diyagramları
incelenerek çalışma prensipleri, olası arızaları ve bu
makinaların bakımları sırasında iş güvenliği açısından
alınması gereken tedbirler tartışıldı.

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından
Arçelik Çerkezköy Motor ve Çamaşır Kurutma Makinası
işletmesinde 12-14 Nisan tarihleri arasında 3 günlük Hidrolik
Seviye 1 Eğitimi düzenlendi.
Düzenlenen eğitime firma içerisinden 11 personel katıldı.
Eğitim süresince hidrolik devre elemanlarının çalışma

İZMİRDE EFE ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE
HİDROLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından İzmir Efe Endüstri Tesislerinde 20-22 Ekim tarihleri arasında 3 günlük
Hidrolik Eğitimi düzenlendi.
Düzenlenen eğitimde ARGE de görev alan 10 personel katıldı.
Temel hidrolik eğitimine ilaveten hidrolik devre tasarımı üzerine çalışıldı. Üretimi yapılan makinaların hidrolik projelerinde ne gibi
iyileştirmeler yapılacağı tartışıldı.
Deney setinde uygulamalar yapıldı
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UAGEM EĞİTİMLERİ
YURT DIŞINA DA TAŞTI

Sektörümüzün kendisinin kurduğu ve yaklaşık 10 yılını dolduran UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi artık yurt dışında da
eğitim vermeye başladı. Geçmiş yıllarda yurt dışı eğitimler için teklif vermiştik ama gerçekleşmemişti. Bu defa Pakistan’da
faaliyet gösteren Rüzgar enerjisi santraları firması NORDEX, Türkiye içinde kardeş firmasına verdiğimiz eğitimlerden memnun
kaldığı için bu kez bizi Pakistan’a davet ettiler. Bir hafta süre ile hem genel Hidrolik hem de rüzgar enerjisi santrallerine yönelik
özel eğitimler verdik.
Eğitim Uzmanımız D. Levent YONTAR Pakistan’ın Jhimpir, Sindh, Karachi bölgesinde bulunan şantiye yerleşkesinde ki eğitim
merkezinde 17 kişiye eğitim vermiştir. Bunlardan 12 kişi, katıldıkları sınavda da başarı sağlayarak CETOP sertifikası almaya hak
kazanmışlardır. AKDER bundan sonra yurt dışı eğitimlere de ağırlık verme gayreti içinde olacaktır.
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LAS VEGAS CONEXPO / IFPE FUARINA KATILDIK
07-11.03.2017 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas /
Nevada şehrinde düzenlenen CONEXPO/IFPE fuarına
katıldık. MTG Makine Tanıtım Grubu tarafından organize
edilen bu fuar katılımında derneğimizi Genel Sekreter
Abdullah PARLAR temsil etti.
Bir bölümü(IFPE International Fluid Power Exhibition) olarak
düzenlenen fuarın bu bölümünde Hidrolik-Pnömatik konusunda
hemen hemen tüm dünya firmaları vardı.
Ülkemizden 6’sı üyemiz olmak üzere 23 Türk firması
ülkemizi temsil ettiler. Üyelerimizi ifade etmek gerekirse;

Hema Endüstri, Kastaş, Hidromek, Gürmaksan, Akon,
Özçelikler Hidrolik firmaları orada idiler. Yaptığımız
görüşmelerde fuarın iyi geçtiğini ifade ettiklerini söyleyebiliriz.
Fuarın Conexpo bölümünde iş makineleri de bulunmakla
beraber ağırlıklı olarak araç üstü ekipman üreticileri kendilerini
daha çok gösteriyorlardı.
Biz de AKDER olarak MTG standında ilgi duyan ziyaretçilere
ülkemiz Akışkan Gücü sektörü hakkında bilgiler verdik. Üye
Rehberi ve CD’lerini sunduk.

HANNOVER FUARINA KATILDIK

24-28.04.2017 arasında düzenlenen Hannover Fuarına
derneğimiz adına Eğitim Uzmanımız D. Levent YONTAR
katıldı.
Bu fuar şimdi kapatılmış olan MTG Makine Tanıtım
Grubu ile katıldığımız son fuar oldu.
9 yerel(CELKA BORU MİL, DK OTOMASYON, FATİH
FER-RO, HATTAT OTOMOTİV, HİD-TEK, HKTM, KAYAHAN,
KURTMAN, KASTAŞ, ÖZÇELİKLER HİDROLİK, POLİMER
KAUÇUK, SMS TORK, TST TAMSAN), 4 de küresel
(BOSCH REXROTH, FESTO, PARKER, HYDAC) üyemizin
katıldığı bu fuar her zaman olduğu gibi gerek katılımcı ve
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gerekse ziyaretçi bakımından çok yoğundu. Bu fuarla ilgili
daha detaylın bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.
Fuar sırasında bir CETOP toplantısına da katıldık. Önce
CETOP’un ISC Uluslarası İstatistik Komite toplantısına,
sonra da genel CETOP Ekonomik Komite toplantısına
katıldık. ISC toplantısı CETOP bölgesine ilaveten ABD,
Japonya, Çin, Tayvan ve Hindistan akışkan gücü dernekleri
katıldılar. Bu toplantılara Eğitim Uzmanımız D. Levent
YONTAR ile birlikte dernek yönetim kurulu üyelerimizden
Sevda KAYHAN YILMAZ, Süleyman KARA ve Osman
TÜRÜDÜ de katıldılar.
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Logolarıyla Üyelerimizin Listesi
Ülkemizde akışkan gücü sistemleri ile ilgili olarak; üretim,
temsilcilik, distribütörlük, projelendirme faaliyetleri yapan,
ticari etik kurallara saygılı, yerel sanayi veya ticaret
odalarına kayıtlı firma temsilcilerinin kurduğu bir sivil
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toplum kuruluşu olan AKDER; gün geçtikçe büyümeye devam
ediyor. Aynı sektör mensubu üyelerinin dayanışmasını,
sektörün bir anlamda sözcülüğünü üstelenen derneğimize
kayıtlı üye listesi aşağıdaki gibidir.
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