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Değerli Meslektaşlarımız,

14 Mart 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,
derneğimizin kurulları için seçimler yapılmış ve yeni Yönetim Kurulu
Başkanlığı tarafıma tevdi edilmiştir. 2 yıl için üstlendiğimiz bu görevi tüm
Yönetim Kurulu olarak en iyi  şekilde değerlendirmeye, sektörümüze
faydalı olmaya çalışacağız.  

2013 yılından bu yana yayınlanan bu bülten;  derneğimizde, sektörümüzde
ve üyelerimizde ortaya çıkan gelişmeleri yansıtmaya çalışan bir yayın 
organıdır.  Dernek üyelerimizin katkı vermeleri bu yayının kalitesini mutla-
ka arttıracaktır. Bu çerçevede üyelerimizin katkılarını her zaman 
beklediğimizi bildirmek isteriz.

Yakın çevremizde ve dünyada yaşamakta olduğumuz politik ve ekonomik
gelişmeler, bütün ülke ekonomisini etkilediği gibi bizim sektörümüzü de 
etkilemektedir. 2017 yılı tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı geçmiş 
sayılabilir. Yurt içi satışlar 2016 yılına göre TL bazında  %30, Avro bazında
%5 civarında bir artış ile kapatılmıştır. 2018 yılı, ülkemizde yapılacak 
seçimler ve dünyada devam eden politik ve ekonomik gelişmeler nedeniyle
bir belirsizlik ifade etmektedir. Makine ve Aksamları ihracatında bu yılın ilk
4 ayında sağlanan %24 civarındaki artış olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmekle beraber, iç piyasa belirsizliğini korumaktadır. Dileğimiz
hem sektörümüz hem de ülke ekonomisinin olumlu  yönde gelişmesidir.

Derneğimiz 03 Şubat 1994 tarihinde kurulmuştur. Yani 2019 yılında 
25 yaşımızı doldurmuş olacağız. Bir STK olarak ülkemizde 25 yaş oldukça 
başarılı bir sürekliliğin ifadesi olarak değerlendirilmelidir. XII. Dönem Yönetim
Kurulu olarak sektörümüzün uzun yıllar başarılı çalışmalarının devam 
etmesini dileriz.

Dernek olarak eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni göreve başlayan 
Eğitim Uzmanımız Mekatronik Mühendisi Çağla KILIÇASLAN’a başarılar dileriz.

CETOP ilişkilerimiz olumlu bir seyir izlemeye devam etmektedir. Eğitim 
Komitesi üyemiz Altan BAĞATUR Mayıs ayı içinde yapılan CETOP Eğitim 
Komitesi toplantısına katılmış ve revize edilmekte olan Hidrolik ve 
Pnömatik eğitim tavsiyelerine katkı vermiştir.

XII. Dönem Yönetim Kurulu olarak sektörümüze ve tüm üyelerimize 
başarılar  diler, saygılarımızı sunarız.

M. Semih KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı  

AKDER
BÜLTEN

M. Semih KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı

(HİDROPAR İZMİR)

Osman TÜRÜDÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

( FESTO )

Ebru DALKIRAN PIDİK
Muhasip Üye

( HİPAŞ )

Hasan Fehmi CİVAN
Üye

( BOSCH REXROTH )

Emre SEMİZ
Üye

( POLİMER KAUÇUK )

SEVDA KAYHAN YILMAZ
Üye

( KAYAHAN )

Mark MİNASYAN
Üye

(  MERT TEKNİK )

Yeni AKDER Yönetim Kurulu 
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MAİB kurulduğundan bu yana Türkiye’nin makine ihracatı
9 katına çıktı. 
Makine İhracatçıları Birliği bu yıl 16. kuruluş yıl dönümünü 
kutladı. Kurulduğu günden bu yana stratejik bir sektörün çatı
örgütü olarak pek çok projeyi hayata geçiren MAİB, 11 bin 
üyesiyle dünyanın karşılaştığı iki kriz dönemini küresel rakiplerine
karşı üstünlük sağlayarak aştı.

Türkiye’nin makine ihracatı MAİB’in kurulduğu 2002 yılından bu
yana yaklaşık 9 katına çıktı. Almanya, ABD, Japonya, İtalya gibi
makine sektöründe lider görülen ülkelerin ihracatlarını %150 ila
%200 arasında artırabildiği 16 yılda, Türkiye’nin sağladığı 
ihracat artışı MAİB’in başarısının en somut göstergesidir. 

Türkiye’nin makine ihracatı son 16 yılda %802 artarak dünyanın
2. büyük ihracat artışını yaşadı. (Çin’in ihracatı bu dönemde
%1096  arttı.) Dünyanın kriz yaşadığı 2010 yılından itibaren 
bakıldığında ise Türkiye ortalama %12,5 artış ile dünya
şampiyonu oldu.  Çin’in bu dönemdeki ortalama artışı ise

%6,9. Son 7 yılda dünyanın makine ihracatı %14, Çin’in makine
ihracatı %19 artarken, Türkiye bu dönemde makine ihracatını
%49 artırdı.

Türk makine sektörünün bu başarısında sektörel uzmanlıklarını
bir araya getiren, performansını ve küresel rekabetçiliğini 
artıran Derneklerimizin de çok önemli bir rolü vardır. 22 alt sek-
törümüzü temsil eden Derneklerimiz ülkemizi Avrupa federas-
yonları ve konferasyonlarında temsil etmektedir.

Türk makine sektörünün son 10 yılını değerlendirirsek, 
makine sektör tamamı itibariyle ihracatımız yaklaşık %70 artışla
8,8 milyar $’dan, 14,9 milyar $’a yükseldi. 2017 yılı itibarıyle
sektörümüzün Türkiye’nin toplam ihracatı içinde aldığı pay
%10’a ulaştı. 2017 yılında ilk 3 ihraç pazarımız Almanya (2,3
milyar $), ABD (1 milyar $) ve
İngiltere (818 milyon $) olurken,
en fazla ihracatı yapılan alt ürün
grupları motorlar ve aksamları
(2,2 milyar $), klima ve soğutma
makineleri (2 milyar $) ile
yıkama-kurutma makineleri 
(1,5 milyar $) oldu. Aynı yıl
ihracatı en fazla artan ürün 
grubu türbinler, 
turbojetler, hidrolik silindirler
(%52 artış) oldu.

Makineciler 2018 yılına da hızlı
başladı, ilk dört ayda ihracat bir
önceki yılın aynı dönemine göre
%25 artışla 5,5 milyar $’a ulaştı.

En fazla makine ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Almanya
(879 milyon $), ABD (387 milyon $) ve İngiltere (286 milyon $)
ilk 3 sırada yerlerini korurken, 9. sıradaki Rusya’ya makine 
ihracatımız %60, 5. Sıradaki Romanya’ya ise %45 arttı.

Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede
kullanılmaktadır. 
Türk makine sektörü, diğer sektörlere göre son yıllarda çok 
daha hızlı gelişen, katma değer performansı diğer imalat 
sektörlerine göre daha başarılı olan, ekonomiye yön verme
özelliğine sahip ana lokomotif sektördür. Türk Makine imalat
sanayi yarattığı yüksek katma değer, mühendislik becerileri ve
rekabetçi fiyatlarla üretimi sonucunda uluslararası pazarlarda
rekabet gücünü arttırarak, 200'den fazla ülkeye ihracat 
yapmaktadır. Makine ihracatımızın %60’ı AB ülkeleri ve ABD’ye
yapılmaktadır. 

Makinecilik nitelikli emeğe, araştırma geliştirmeye, teknoloji
kullanımına, sürekli yenilikçi olmaya dayalı bir sektördür. Daha
yüksek katma değerli üretim yapmaya ve Türkiye’nin 
ekonomisindeki yapısal kilidi kıracak sektör makine sektörüdür.
Yurt içinde pek çok sektöre yatırım malı sağlayan makine 
sektörü, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı
sıra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin
itici gücüdür. Türk makineleri dünyayla boy ölçüşecek kalitede
ürünler sunarken, ciddi bir fiyat avantajı sağlamaktadır. Türk 
makine sektörü, her gün biraz daha yükselttiği katma değer
oranı, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, teknolojiyle iç içe bir
sektör olması, başarılı yerli makineleriyle Türkiye’deki yatırım
maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam
alanı oluşturması nedeniyle ekonomide tetikleyici bir güce 
sahiptir.

Makine İhracatı Kümülatif Artış Oranları (MAİB Dönemi)

Türkiye’nin Makine İhracatında Son 10 Yıllık
Gelişmeler ve Makine İhracatçıları Birliği’nin Rolü

Sevda KAYHAN YILMAZ 
Kayahan A.Ş., Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkan Yardımcısı ve AKDER Yönetim Kurulu Üyesi



AKDER Akışkan Gücü Derneğinin XII. Olağan Genel Kurul
Toplantısı 14.03.2018 tarihinde TAKSİM Grand Hyatt 
Otelinde gerçekleştirildi.

Başkan Suat DEMİRER’in genel kurulu açmasını takiben, 
Divan Heyetine başkan olarak H. Cengiz CELEP, Sekreter 
üyeler olarak da Necip ÇAYAN ve Emre SEMİZ seçildiler.
Yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı 
Suat DEMİRER faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye 
davet edildi.

XI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak Suat DEMİRER
hizmet verilen geçmiş 2 yıl ile ilgili yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler sundu.   

Özet olarak aşağıdaki hususları ifade etmiştir.

1. Başarı ile devam etmekte olan AKDER Hidrolik Pnömatik
eğitimleri 2017 yılında daha iyi bir noktaya gelmiştir. Bu yıl
içinde eğitim alan mühendis ve teknisyen sayısı 634’e 
ulaşmıştır. Sanayi içinde tanınırlığımız daha da yükselmiştir.
Eğitimler daha çok kurumlara kaymış ve yerinde eğitim hız
kazanmıştır. Bu dönemde ilk defa yurt dışından bir talep
olmuş ve Pakistan’da da 1 haftalık bir Hidrolik eğitimi 
verilmiştir. Eğitim maksadıyla kurulmuş olan İktisadi 
İşletme 2017 yılını az da olsa bir kar ile kapatmıştır.

2. Avrupa Derneği CETOP ile ilişkiler gayet sıcak bir 
şekilde devam etmiştir. Derneğimiz önceki 
başkanlarından üyemiz Ahmet SERDAROĞLU, 3 yıl CETOP
Başkan Yardımcılığı, 3 yıl CETOP Başkanlığı görevini 
tamamlamış, 3 yıl süre ile de Başkanlık Konseyinde görevini
sürdürecektir.

3. Teknik standartlar konusunda kurulan Ayna Komite 
üzerinden yeni standartlara görüş verilmesi faaliyetlerimiz
sürmektedir. Bu arada mevcut ISO akışkan gücü 

standartlarının tamamı MTG Makine Tanıtım Grubu 
desteği TSE’den satın alınmış ve dernek arşivine 
kaydedilerek üyelerin istifade etmesi sağlanmıştır.

4. Bu dönemde bir de olumsuzluk yaşanmıştır. Ülkemiz 
makine sanayiinin özellikle yurt dışında tanıtımı için
önemli gayretler gösteren bu konularda AKDER gibi 
makine sanayii derklerine destekler de veren MTG 
Makine Tanıtım Grubu çıkarılan bir yasa ile kapatılmıştır.

5. 2017 yılında İzmir’de VIII.’si yapılan HPKON 2017 için
her türlü destek verilmiş ve başarılı bir kongre 
gerçekleştirilmiştir.

6. Her tür makine imalat sanayiini temsil eden derneklerin
bir araya gelerek kurdukları MAKFED Makine İmalat 
Sanayii Dernekleri Federasyonu ile yakın ilişkiler kurulmuş,
resmi kuruluşlarla tek elden temas kurulması sağlanmıştır.

7. Üye rehberimiz iki dilli olarak 2017 yılında yeniden 
basılmış, sektörel haber verme niteliğinde olan AKDER
BÜLTEN’inin 14. Sayısı basılmıştır. Dernek logomuz 
değiştirilerek daha modern bir hale getirilmiştir.

8. Mühendis Belgelendirme ve Makine Projeleri Kayıt ve 
Tescil Yönetmeliği çalışmaları yapılmıştır. 

9. Bu dönemde dernek üyesi sayımız 76 olmuştur. 2 üye
iş değişikliği nedeniyle üyelikten ayrılmış, 2 firma da yeni
üye olmuştur. 
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Daha sonra Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Altan BAĞATUR
tarafından dernek ve iktisadi işletmenin mali durum 
tabloları, mizan ve gelir-gider tabloları sunuldu.

Denetleme Kurulu Başkanı Arden AREVYAN tarafından 
Denetleme Raporu sunuldu. 

Yönetim ve Denetim Kurulları raporları müzakere edildi. 
Yapılan oylamada her 2 kurul da oy birliği ile ibra edildi.
Daha sonra gündemin seçim maddesine geçildi ve 
dernek kurulları ile MAKFED Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu delegeleri seçildiler.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri orada kısa bir toplantı 
yaparak görev bölümü yaptı.

Yeni AKDER Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül 
etmiştir.

1. M. Semih KUMBASAR, Yönetim Kurulu Başkanı
2. Osman TÜRÜDÜ, Başkan Yardımcısı 
3. Ebru DALKIRAN PIDİK, Muhasip Üye
4. Sevda KAYHAN YILMAZ, Üye
5. Hasan Fehmi CİVAN, Üye
6. Mark MİNASYAN, Üye
7. Emre SEMİZ, Üye

Derneğin diğer kurulları da aşağıdaki arkadaşlarımızdan 
oluşmuştur.

Denetleme Kurulu:
1. Arden AREVYAN
2. Sarkis KÜLEGEÇ
3. Serpil UZUN 

Disiplin Kurulu:
1. Suat DEMİRER
2. Altan BAĞATUR
3. M. Nurdoğan ÜNGÖR

Balotaj Kurulu:
1. Daryo KATALAN
2. L. Rafi BİLAL
3. Şemsettin IŞIL 

MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu Delegeleri:
1. Sevda KAYHAN YILMAZ
2. Suat DEMİRER
3. Süleyman KARA

AKDER Yönetim Kurulu İlk Toplantısını
Dernek Merkezinde Yaptı

14.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası seçilen
yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Dernek Merkezinde yapılan
toplantıda bir araya geldiler. 

Dernek Merkezinde yapılan bu ilk toplantıda gündemdeki
değişik konular tartışıldı. Gelecek 2 sene için projeler ön
görüldü. Eğitim konusunda atılacak yeni adımlar hakkında
bilgi alış verişinde bulunuldu.
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Sektörümüzün yurt içinde desteklediği tek sektörel fuar olan WIN EURASIA fuarı  15-18 Mart 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Dernek olarak kendi standımızı kurduğumuz bu fuarda hem katılımcı olan hem de ziyaretçi olan 
üyelerimizle görüşme imkanımız oldu.

Fuar alanı içinde kurulmuş olan forum salonunda da çeşitli konularda açık oturum veya yuvarlak masa toplantıları 
yapıldı. Fuardan bir gün önce seçilmiş olan Başkanımız M. Semih KUMBASAR moderatörlüğünde yapılan panelde Hidrolik
Pnömatik sektörü ve Endüstri 4.0 konsepti tartışıldı.

Sonuç olarak bu yıl ilk defa WIN1 ve WIN 2 aynı tarihlerde WIN EURASIA adıyla düzenlendi. Ziyaretçiler sayı olarak
yüksekti.  

AKDER WIN EURASIA Fuarına Katıldı
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Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ile Makina Mühendisleri
Odası (MMO) arasında Hidrolik ve Pnömatik projelerinin
kayıt altına alınması konusunda ortak çalışma kararı 
alındı. Bu amaçla 21 Haziran 2018 tarihinde AKDER 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar ile MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından bir 
protokol imzalandı.

Faaliyetlerini, meslektaşlarının ve meslek alanlarının 
gelişimi ekseninde sürdüren Makina Mühendisleri Odası ile
aynı amaçla sektörün yapılandırılması ve meslektaşlarının
çıkarlarını korumayı ilke edinen AKDER tarafından Hidrolik
ve Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması çalışmalarının
ortaklaştırılmasına karar verildi.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, AKDER ile 
imzalanan Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına
alınması protokolünün ülke ve meslektaşlarının gelişimi için
önemli bir adım olduğunun altını çizerek, ‘’İmzalayacağımız
bu protokol ile ülkemizde başarılı çalışmalar yürüten ve biz
mühendislerin meslek örgütü olan Odamız ile AKDER ile
birlikte çalışmalar yürüteceğiz, hem kurumlarımıza hem de
ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.

Törende imzalanan protokol hakkında bilgi veren MMO 

İstanbul Şube Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, MMO ile
AKDER arasında imzalanan bu protokol ile sektörün 
geliştirdiği özgün projelerin online ortamda, MMO 
serverlarında kayıt altına alınacağını belirtti. Karaçam, ‘’Bu
protokol ile sektörümüzü oluşturan katma değerli projeler
üreten firmalarımızın hakları korunacak, mühendislerimizin
büyük bir bilgi birikimi ile hazırladığı projeler hak ettiği 
değere kavuşacak ve Odamız hem üyesinin haklarını 
korumuş olacak hem de sektörün gelişmesine katkı 
sağlamış olacaktır.’’ dedi.

AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar
yaptığı konuşmada tüm katılımcıları selamlayarak 

önümüzdeki dönem ortaklaşacak projelerin sektörün 
gelişimi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. 
Kumbasar, sektörün sorunlarını sektör dernekleri ile 
birlikte çözmeye çalışan MMO’nun meslektaşlarına 
yönelik yaptığı çalışmaların ve imzalanan bu protokolün
ülke ve meslek çıkarlarına doğrudan katkı sağladığının 
altını çizdi.

Protokolü MMO adına imzalayan Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise şöyle konuştu: 
‘’Odamız hem üyelerine hizmet etmek hem de üyelerinin
ve mesleğinin çıkarlarını ulusal ve uluslararası ölçekte 
savunmakla yükümlüdür. Sektörün büyük bir sorununu 
daha burada masaya yatırmış bulunuyoruz. Bu toplantılarda
sizlerden gelen pozitif yaklaşım da bizim için son derece 
motive ediciydi. Bu alanda yapılacak olan çalışma hem 
meslektaşlarımıza hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı
sağlayacaktır. Ayrıca bu alanda eğitimler de yürütecek ve e
ğitim alanında da ortak çalışmalar yapacağız. Emeği geçen
tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Protokol, açılış konuşmalarının ardından AKDER Yönetim
Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar ile MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından imzalanarak 
katılımcılarla kokteyl düzenlendi.

MMO İle AKDER Arasında Ortak 
Çalışma Protokolü İmzalandı

AKDER / HABER

www.akder.org Temmuz 2018 7



8 Temmuz 2018 www.akder.org

AKDER / EĞİTİM

Dernek Merkezinde
Hidrolik Seviye 1 Eğitimi Verildi

20-22 Mart tarihleri arasında dernek merkezimizde 
Hidrolik Seviye 1 eğitimi düzenlendi. Eğitim 7 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti. Eğitimi Çağla KILIÇASLAN ile Mert
Teknik'den Mustafa İLERİ verdi. 
3 gün süre boyunca hidroliğin temel prensipleri, hidrolik 
devre elemanları, akümülatörler, filtrasyon, iş güvenliği

ve devrede arıza arama teknikleri anlatıldı. Bunların yanı
sıra çeşitli devreler kurularak anlatılanlar pekiştirildi. 
Kurulan devrelerde çeşitli arızalar oluşturarak 
katılımcılardan arızayı bulması istendi ve bulunan 
arızalar üzerinde tartışıldı. Eğitim sonunda katılımcılara
AKDER sertifikası verildi.

Sanko Enerji’ye Rize Tesislerinde
Hidrolik Seviye 1 Eğitimi Verildi

UAGEM (Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi) tarafından
Sanko Enerji Rize Kalkandere Hidroelektrik Santralinde 
8-10 Mayıs tarihlerinde Hidrolik Seviye 1 eğitimi 
gerçekleştirildi. 

Düzenlenen eğitime firma içerisinden 13 personel 
katıldı. 3 gün süre zarfında hidroliğin temel prensipleri,
hidrolik devre elemanları, akümülatörler, filtraston, iş
güvenliği ve hidrolik devrede arıza arama teknikleri 

anlatıldı. UAGEM tarafından tesise getirilen deney seti
üzerinde çeşitli uygulamalar yapıldı.  Santralde bulunan
ızgara temizleme makinası, kapak kaldırma sistemi ve
çeşitli sistemlerin devre şemaları incelenerek çalışma
prensipleri, olası arızaları ve bu makinaların bakımları
sırasında iş güvenliği açısından alınması gereken 
tedbirler tartışıldı. 
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AKDER Yeni Üyelerle Büyüyor

SMC TURKEY 
OTOMASYON A. Ş.
Genel Müdürü 
Turgay UÇAR

ARGO HYTOS HİDROLİK
EKİPMANLAR SANAYİ
VE TİC.LTD. ŞTİ.
Şirket Müdürü  
Gürbüz KANÇAL

LMC MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET A. Ş.
Satış ve Pazarlama 
Direktörü   
Nezih Dilara MUMKAYA
AKKOYUNLU

SUPTEK YAĞ KEÇELERİ
SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
Satış ve Pazarlama 
Yöneticisi  
Dr. Zişan ÜNSALAN

Sektörün önde gelen firmalarının derneğimize üyelikleri devam ediyor. Bu çerçevede aşağıdaki 4 firma son 1 yıl 
içinde derneğimize yeni üye olarak katılmışlardır. 

21.11.2017 tarihinde üye olan SMC firması Japonya’nın
dünyada önde gelen otomasyon firması olarak tanınıyor
olup, şirketin Genel Müdürü Turgay UÇAR  AKDER
temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

İsviçre’de yerleşik, Almanya’da fabrikaları bulunan 
Argo Hytos, AKDER’e 21.06.2018 tarihinde üye olarak
kabul edilmiştir. Hidrolik pompalar ve diğer hidrolik
ürünleri üretmektedir. Türkiye temsilciğini kuran ve
şirketin Müdürlüğünü yapan Gürbüz KANÇAL, AKDER
temsilcisi olarak da görev yapmaktadır. 

İstanbul Tuzla’da yerleşik SUPTEK firması, uzun 
yıllardan beri sızdırmazlık elemanları üretimi ile iştigal
etmektedir.  21.06.2018 tarihinde üyeliği kesinleşen
SUPTEK  firmasının AKDER temsilciliğini şirketin Satış
ve Pazarlama Yöneticisi Dr. Zişan ÜNSALAN 
yürütmektedir.

İzmir’de yerleşik bir aile şirketini devam ettiren LMC
Makine firması boru kelepçeleri  ve diğer bağlantı 
elemanları imal etmektedir. 21.06.2018 tarihinde 
AKDER üyeliği kesinleşen şirketin Satış ve Pazarlama 
Direktörü Nezih Dilara MUMKAYA AKKOYUNLU AKDER
temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

SMC TURKEY Otomasyon A. Ş. ARGO HYTOS Hidrolik Ekipmanlar SAN. VE TİC. LTD.  ŞTİ

SUPTEK Yağ Keçeleri SAN. VE TİC. A. Ş. LMC Makina SAN. VE TİC. A. Ş.
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Endüstride önemli bir yer tutan hidrolik sistemlerin 
tasarımı ve imalatı konusunda faaliyet gösteren, bu konuda
mühendislik, danışmanlık, satış, servis ve eğitim hizmetleri
sunan Hidroser, 2017 Aralık ayı itibariyle Çorlu-Velimeşe
OSB’de bulunan yeni fabrikasında çalışmalarını yürütmeye
başlamıştır. 

Bu yeni yatırımla kapasite artışı, imalat ve kalite süreçlerinde
iyileştirme hedeflemiştir. Daha modern, planlı ve iyi organize
edilmiş fabrika yapısıyla yurt içi ve dışındaki müşterilere 
daha iyi hizmet verilebilecektir.

6.000 m2 kapalı alana sahip fabrika bünyesinde tasarım
merkezi, stok ve imalat birimleri bulunmaktadır. Talaşlı
imalat, kaynak, boya, test bölümlerinin donanımı Avrupa

standartlarındadır. Tesis
genelinde iş güvenliği ve
çevre yönetimi 
prensiplerine azami 
hassasiyet gösterilmektedir.

Avrupa Sızdırmazlık Birliği ESA, Avrupa’daki 
sızdırmazlık elemanları üreticilerinin yaklaşık
yüzde 80’ini temsil ediyor. 52 üyesi bulunan
ESA’ya 2012 yılında üye olan Kastaş, 2015 
yılından bugüne birliğin Yönetim Kurulu’nda yer
alıyor. 

Kastaş Ar-Ge Müdürü Ozan Devlen, 15-17 Mayıs 2018 tarihleri
arasında İtalya’da düzenlenen 2018 ESA Genel Kurulu’nda 
oybirliğiyle yeniden Avrupa Sızdırmazlık Birliği Yönetim Kurulu
üyesi seçildi.

Devlen, ayrıca TSE adına ISO Ayna Komitesi Başkan Yardımcılığı
ve ISO’da 293 Teknik Komiteden biri olan “Akışkan Gücü 
Sistemleri Teknik Komitesinde” Türk Standartları Enstitüsü’nü
temsil görevini de yürütüyor. 

Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, her iki 
uluslararası kuruluştaki üyeliğin önemine şu sözlerle dikkat
çekti: “Şirketin ISO ve ESA üyelikleri sadece ülkenin temsili 
anlamına gelmiyor, sektörle ilgili standartlarda söz sahibi 
olmak Türk sanayisine katkı sağlıyor.”

Üyemiz HKTM 02.04.2018 tarihinde BSTB Bilim Sanayi
Teknoloji Bakanlığı tarafından ARGE MERKEZİ olarak 
kabul edildi.

HKTM Genel Müdürü İlham ÇELEBİ, ARGE MERKEZİ 
kurulması ile; Hidrolik, Mekanik, Otomasyon, 
Elektromekanik ve Robotik projeler geliştirmeyi, 
araştırma kurumları, üniversiteler ve tedarikçilerle yılda
en az 2-3 proje geliştirmeyi ve yılda en az 2-3 patent
başvurusu yapmayı istediklerini, ülkemizin yurtdışına
bağımlı olduğu ve birçok farklı sektör tarafından sürekli
ithal edilen hareket ve kontrol sistemleri ile ilgili 

ürünleri yerli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirmek ve
katalog ürün haline  getirmek istediklerini  ifade ettiler.

Hidroser Çorlu Fabrikasına Taşındı

KASTAŞ Beş Yıldır Ülkemizi ISO ve ESA’da
Temsil Ediyor

HKTM A.Ş. ARGE Merkezi Oldu
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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 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. 

AKDER Akışkan Gücü Derneği Üyeleri 
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