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Değerli Meslektaşlarım,

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Büyük çalkantılar içinde geçen 2018 yılından sonra
2019 yılının daha bereketli olmasını, tüm meslektaşlarımıza ve ülkemize refah ve
mutluluk getirmesini dilerim.
AKDER BÜLTEN’i bu sayı ile 5. yılını dolduruyor. Demek ki yılda 3-3,5 sayı 
yayınlayabiliyoruz. Dernekte yapılan faaliyet ve üyelerden gelen önemli haberlere
yer verdiğimiz bu bültenin ilginizi çektiğini umarım. Her zaman firmanızda olan
önemli değişiklikleri bildirmenizi beklediğimizi de duyurmak isterim.
Geçtiğimiz yakın dönemde yapılan faaliyetlerden kısaca bahsetmek gerekirse 
şunları sıralayabiliriz.

1. 27/28 Eylül 2018 tarihinde CETOP Genel Kurulu yapıldı. Kopenhag’da 
gerçekleştirilen bu toplantıya benimle birlikte dernek Genel Sekreterimiz 
Abdullah PARLAR ve halen CETOP Başkanlık Konseyinde yer alan üyemiz Ahmet
SERDAROĞLU katıldılar. Bu toplantıda Danimarka Akışkan Gücü Derneği “BITVA”
CETOP üyesi oldu. CETOP Eğitim tavsiyeleri, İstatistik paylaşımları, AB Komisyonu
ilişkileri konuşuldu, tartışıldı. Ülkelerin akışkan gücü pazar durumları ve genel 
ekonomik konularının tanıtıldığı ülke sunumları yapıldı. 
2. AKDER eğitim faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni göreve başlayan
eğitim uzmanı arkadaşımız Mekatronik Mühendisi Çağla KILIÇASLAN konularına
hakim oldu. Artık tek başına da eğitimler vermeye başladı.
3. CETOP ile daha yakın iş birliği çerçevesinde İstatistik Çalışma Grubuna AKDER
adına katılan arkadaşlarımız Doğan K. HACIAHMET ve Adis DEĞİRMENCİOĞLU ilk
toplantılarını 29 Ekim 2018 tarihinde Frankfurt’ta CETOP merkezinde 
gerçekleştirdiler. Arkadaşlarımıza katkılarından dolayı burada teşekkür etmek 
isterim.
4. Artık geleneksel hale gelen AKDER GECESİ 22 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da
yapıldı. Katılan üyelerimize teşekkür ederiz. 2019 yılında tüm üyelerimizin 
katılmasını bekleriz.
5. TSE, sektörümüzün teknik standart çalışmalarına katkılarından dolayı AKDER’e
ödül verdi. 17.10.2018 tarihinde Ankara’da yapılan törende, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa VARANK tarafından derneğimiz adına toplantıya katılan Abdullah
PARLAR’a ödül sunuldu.
6. MMO ile birlikte planladığımız akışkan gücü sektöründe Mühendis Yetkilendirme
Belgesi çalışmaları devam ediyor. Eski çalışanlarımızın herhangi bir eğitim 
almadan 09.07.2019 tarihine kadar işlemlerini tamamlamalarını hatırlatmak 
isterim.

Değerli meslektaşlarım, 

Böylece sizlere 2018 yılının son AKDER BÜLTENİ’ni sunmuş oluyoruz. 2019 yılında
sizlerin de katkısı ile daha etkin içerikli bültenler çıkarmayı arzu ediyoruz.

2019 yılının hepimize sağlık ve refah getirmesini, ülkemiz ve sektörümüz için 
başarılı geçmesini dilerim. 

Saygılarımla,

M. Semih KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı 

AKDER
BÜLTEN
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AKDER Akışkan Gücü, 1994 yılında dernekleşen, Hidrolik
ve Pnömatik ürünleri tasarlayan, üreten ve ithal eden 75
seçkin firmanın üyesi olduğu bir dernektir. 

Sektörümüz esas itibariyle sanayinin ve makine sektörünün
en önemli teknolojik ürün ve hizmet girdilerinden birisidir.
Otomotivden Beyaz Eşyaya, Takım Tezgâhlarından, İş 
Makinalarına her türlü makine imalatında az veya çok
mutlaka Hidrolik ve Pnömatik sistemler kullanılmaktadır.

Yıllık yurtiçi satış ciromuz toplam 600 milyon Avro 
civarındadır. Yaklaşık 250 milyon Avro civarında da
ihracat yapmaktayız. Yıllık yurtiçi satışların yaklaşık %60’ı
ithalat kaynaklıdır. Üyelerimizin büyük bölümü ithal veya
yerli ürünlerimizi kullanarak bir mühendislik ve tasarım
firması gibi çalışmaktadır ve katma değer üretmektedir.

Bazı güncel sorunlarımız, fırsat ve çözüm önerilerimize
geçeceğim; 

1. Doğru satış fiyatı, doğru maliyet hesabı ve doğru vade
verebilmemiz için döviz istikrarı ve tahmin edilebilirliği
temel unsurdur. 

2. TL bazlı kredi faizlerinin geldiği nokta pek çok sanayi
yatırımlarının önünde en büyük engeldir. Bununla birlikte
bankacılık sistemimizdeki yeniden yapılandırmalar ve 
yeni aksiyon planları ile kredi mekanizmalarının açılması
gerek yatırımların gerekse maliyetlerin düzelmesine 
büyük katkı sağlayacaktır.

3. Döviz artışı ile artan ihracatımız ve cirolarımız ile işletme
sermayesi ihtiyacımızda artmaktadır. Bununla birlikte
nakde erişimde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nakit
yetersizliği, teminat yetersizliğinden de kaynaklanmaktadır.
Dövizin hızlı artışı nedeniyle, teminat olarak kullanılan
çeklerin bazı bankalar tarafından artık teminat olarak
kabul edilmemesi nedeniyle firmalar teminat sıkıntısı
yaşamaktadır.

4. Yasası çıktığı halde, makinaların ruhsatlandırılarak 
teminat olarak kullanımı hala uygulanamamaktadır.

5. 32 sayılı yasada yapılan son değişikliklerle ilgili uygulama
esaslarının arkadan gelmesi, sektörümüzü derinden 
etkilemiştir. Bu nedenle değişecek yasaların ve alınacak

kararların titizlikle düşünülüp alt yapısı hazırlanarak
yayınlanması bizleri rahatlatacaktır. Bu bağlamda 
MAKFED’ e ve Sayın Genel Sekreter Zühtü Bey’e 
çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz.

6. SSK işveren paylarında, TÜFE üstünde gerçekleşen
artışlar istihdam politikalarımıza sekte vurmaktadır.

7. Eximbank kredileri makinecilerimiz ve sektörümüz için
rekabetçi imkanlar sunmalıdır. 

8. Artan politik risklere karşı koruma mekanizmaları 
genişletilmelidir.
Doğunun ve Asya’nın çok daha hızlı büyüdüğünü 
görmekteyiz.  Bağlı bulunduğumuz sektör de son yıllarda
Amerika pazarı yaklaşık olarak sabit kalmış, Avrupa 
sadece %3-5 bandında büyürken Asya pazarı ise çift 
hanelerin üstünde büyümeler gerçekleştirmiştir.
Özellikle büyüyen Asya pazarındaki ülkeler ile ikili 
ticaretin geliştirilmesi, her alanda olduğu gibi 
sektörümüzde de ihracatımızın büyümesi için çok
önemlidir.
Teknolojik değişimler sektörümüz için bir tehdit ama
aynı zamanda bir fırsattır. 
Sektörümüzün uzun dönemli geleceğine baktığımızda
hem hidrolik hem pnömatik alanında dijitalleşmenin
etkileriyle ivme kazanıyoruz ama elektromekanik 

AKDER
Akışkan Gücü Derneği

“Bu yazı 08.12.2018 tarihinde İTO İstanbul Ticaret Odası  tarafından düzenlenen Vizyon toplantısı vesilesiyle AKDER adına YK   
Başkan Yardımcısı Osman TÜRÜDÜ tarafından yapılan konuşmanın özetidir.”

Osman TÜRÜDÜ
AKDER YK Başkan Yardımcısı, FESTO A. Ş. Genel Müdürü



sistemler, doğrusal motorlar ve elektrifikasyon ile
teknolojik değişimler büyüme hızımızı düşürüyor. Sektör
teşviklerinde; 
a. Geleceğin ve teknolojik değişimin muhakkak dikkatle
ele alınması gereklidir. Sadece bugünün veya geçmişin
ithal ikamesi değerleri ile karar mekanizmaları işletilmemeli
gelecekte değerlendirilmelidir.

9. Sektörümüzün ihtiyacı olan yetişmiş personel için 
Makina, Elektrik, Mekatronik mühendislikleri bölümleri
ve   Endüstri meslek liselerinde;
a. Uygulamalı dersler arttırılmalıdır, sektörümüzün
gelişmelerine bağlı olarak sadece mekanik değil elektrik,
proses bilgileri ve yazılım kabiliyetleri de geliştirilmelidir.
b. Uzun dönemli stajları için şirketler teşvik edilmelidir. 
c. Var olan laboratuvar ve yatırımlarının ‘Kullanım süreleri
arttırılmalıdır’
d. Ama olmazsa olmazı eğitimcilerin eğitilmesidir.

10. Uygulamaya yönelik teknolojilerin ve yenilikçiliğin 
geliştirilmesi için TÜBİTAK’ın etkinliği arttırılmalıdır veya
eşleniği kamu, özel iş birliğine dayalı kurumlar 
oluşturulmalıdır.

11. “Özellikle Sektörümüzdeki yerli imalatçılarımızın
ölçek sorunu vardır. Sektörümüzde ki tüm yerli 
imalatçılarımız KOBİ’dir. Dünya genelinde ihracat 

yapabilecek organizasyona sahip olmak, yeni teknolojiler
geliştirmek, yeni imalat ve üretim sistemlerine yatırım
yapabilmek için gerekli   ölçek ekonomisine ulaşmamız
gereklidir.
Şirket bölünmelerinin değil, şirket birleşmelerinin önünü
açan destekleyen mevzuatlar geliştirilmelidir.

12. Sadece Batı Avrupa’dan değil Asya’dan yapılan 
yatırımlarında Doğu Avrupa’ya kaydığını görüyoruz. 
Ülkemizde yıllarca kalacak teknolojik gelişimimize, katma
değer artışına faydalı olacak, insan kaynağı geliştirmemize
yardımcı olacak   yabancı yatırımlar özenle seçilmeli, 
desteklenmelidir.
a. Arazi, Personel, Enerji teşvikleri arttırılmalıdır.
b. Kolaylaştırılmış Bürokrasi ve Hukuk güvenliği konuları
çok daha detaylı ve net yatırımcıya anlatılmalıdır.

13. Ticaret ve yatırımlarımız, özelliklede ihracatımız 
büyük oranda AB ülkeleri ve ABD ile yapılmaktadır. Bu
ülkelerle kurulacak sadece sıcak siyasi ilişkiler değil
toplumsal etkileşimin arttırılması ticareti ve yatırımı
kolaylaştırıcı etki yaratacaktır. 

14. Büyük e-platform şirketleri artık trilyon değerlerine
çıkmıştır. İhracatımızı geliştirmek için bu firmalar ile özel
ve kolektif anlaşmalar yapılmalıdır.
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TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 
AKDER’E ÖDÜL VERDİ

Biraz geçmişe doğru gidersek AKDER 2004 yılından 
itibaren teknik standartlar konusunda ciddi çalışmalar
yapmıştır. TSE ile görüşülerek ISO Standartlarının TS
Standardı haline getirilmesi için sektör içinden 30 kişi 
resmi TSE Raportörü olmuş ve 100 adet, 2000 sayfa 
civarındaki ISO Standartları tercüme edilmiş ve TSE’ye
teslim edilmiştir. Ancak üzülerek ifade etmek zorundayız
ki bu standartların az bir kısmı ancak TS Standardı haline
getirilebilmiş kalanı üzerinde maalesef TSE ile koordinasyon
sağlanamaması nedeniyle çalışılamamıştır. 
2008 yılından itibaren ise yeni hazırlanan veya revizyon

yapılan ISO Standartları için ülke görüşü oluşturulmasına
katkı vermek üzere bir Ayna Komite oluşturulmuş ve 
sektörümüzle ilgili ISO TC 131 grubu standartlara görüş
vermek üzere halen de görevini sürdürmektedir.
Bu çalışmalar TSE nezdinde takdir görmüş olacak ki
17.10.2018 tarihinde derneğimize bir ödül verilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, TOBB 
Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve TSE Başkanı Prof. Dr.
Adem ŞAHİN’in de katıldığı bir tören sırasında hazırlanan
ödül bu toplantıya katılan dernek Genel Sekreter 
Abdullah PARLAR’a  takdim edilmiştir.
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Artık geleneksel hale gelen AKDER GECESİ bu yıl 22 Ekim
2018 tarihinde Boğazın Anadolu yakasında, Del Mare
Restoran’da yapıldı. 
Saat 19:00 da bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik üye grubu
birbirleri ile sohbet etme, mesleki ve ekonomik konuları
paylaşma imkanı buldular.
Yemek arasında katılanlara Hoş Geldiniz konuşması
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Semih KUMBASAR, göreve
geldikleri Mart 2018’den bu yana yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi sundu. Verdiği bilgiler arasında özellikle;
1. AKDER’in devam eden eğitim faaliyetleri,
2. MMO ile imzalanan protokol ile sektörde Mühendis

Belgelendirme konusu,
3. 27/28 Eylül 2018 tarihinde yapılan CETOP Genel Kurulu,
4. AKDER’e standart çalışmaları dolayısıyla TSE tarafından
ödül verilmesi gibi konularda bilgi verdi.
Daha sonra söz alan çok sayıda üye dernekle ilgili görüş
ve temennilerini ifade ettiler.

Gecenin sponsoru olan Hannover Fairs Turkey 
firması da 2019 yılı WIN fuarı hakkında bilgi sundu.

Gece ile ilgili bazı resimleri aşağıda görebilirsiniz.

2018 YILI AKDER GECESİ 
YAPILDI
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CETOP 2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI
KOPENHAG/DANİMARKA’DA YAPILDI

Bu yılın CETOP Genel Kurul Toplantısı 26-28.09.2018
tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapıldı.
Bu toplantıya derneğimizi, temsilen YK Başkanı Semih 
KUMBASAR, CETOP Başkanlık Konseyi Üyesi sıfatıyla
Ahmet SERDAROĞLU ve Genel Sekreter Abdullah PARLAR
katıldılar.
26.09.2018 tarihinde akşam vakti kalınan otelde bir 
resepsiyon ile başlayan toplantı 27 ve 28 Eylül tarihlerinde
tarihi eski parlamento binası içinde bulunan salonlarda
tamamlandı.
27 Eylül 2018 tarihli toplantılarda; Pazarlama ve İletişim, 
Ekonomik ve Eğitim konularında ilgili CETOP YK Üyeleri 
sunumlar yaptılar. Konular tartışıldı. Pazarlama konuları 
arasında İstatistik konusu üzerinde fazlaca duruldu. 
CETOP bölgesi dışı ülkelerden ABD, Japonya, Tayvan, Çin,
Hindistan, Meksika ve Kanada da istatistik bilgilerini 
göndermektedirler. Rusya, Brezilya, Güney Afrika gibi 
ülkelerin de dahil olması için temaslar kurulması 
kararlaştırıldı.
İstatistik konusunun geliştirilmesi için Genel Kurul öncesi
üye derneklerden katılım talep edilmişti. Biz de AKDER
olarak Doğan K. HACIAHMET ve Adis DEĞİRMENCİOĞLU
isimli arkadaşlarımızı bildirmiştik. 18 üyeli CETOP’dan    
sadece 10 civarında derneğin isim bildirdiği sunumlarda

ifade edildi.   
Teknik konularda ilgili komite başkanı kendi konusu ile 
ilgili sunum yaptı. Özellikle AB regülasyonları üzerinde
duruldu ve bunların takip edildiği ve katkı verildiği ifade
edildi.  WEEE Directive, Ecodesign Direktive, Machine 
Directive çalışılan konular arasındadır.
Eğitim konusu CETOP içinde önemli takip edilen konular 
arasında Hidrolik Seviye 1, 2 ve 3 yenilendi ve web 
sitesinde yayınlandı. Pnömatik için halen çalışılıyor. 
Elektroniğin hızla yayılması dolayısıyla Hidrolik eğitiminin
de tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu çalışmalar
için üye derneklerden destek istendi. Biz de 
arkadaşlarımızdan Necip ÇAYAN ve İsmail Seda 
GÖRGÖREN isimlerini bildirdik.
Danimarka Akışkan GÜCÜ Derneği(BITVA) yeni üye olarak
ev sahipliği yaptı. Böylece CETOP üyesi dernek sayısı 18
oldu.
Yukarıda anlatılan konularla ilgili bütün sunumlar 
derneklere gönderilecek. Biz de üyelerimizi 
bilgilendireceğiz.
Ayrıca son gün yapılan toplantıda 2019 CETOP Genel 
Kurulunun Çek Cumhuriyetinde, 2020 yılında ise İtalya’da
yapılması kararlaştırıldı.



Üyesi bulunduğumuz CETOP bir Avrupa Akışkan Gücü 
Komitesi olarak özellikle; İstatistik, eğitim, iletişim, AB
Komisyonunda sektör lobisi, vb.  etkinliklerle Avrupa’da
akışkan gücü alanında birleştirici bir rol onamaktadır.
İstatistik bunlar arasında önemli bir konu olarak öne
çıkmaktadır. CETOP üyesi 18 Avrupa ülkesinin yanında;
ABD, Japonya, Çin, Hindistan, Tayvan, Kanada ve Meksika
gibi ülkeler de istatistik konusunda bilgi paylaşımında 
bulunmaktadır. Bu bilgiler üyelerin erişebileceği şekilde
CETOP web sitesinde yer almakta ve üye derneklere de
bildirilmektedir. Biz de AKDER olarak bu bilgileri tüm
üyelerimizle paylaşmaktayız.

İstatistik bilgilerinin geliştirilmesi ve daha sağlıklı bilgi 
toplanabilmesi için CETOP bir İstatistik Çalışma Grubu 
oluşturdu. Bu gruba dernek üyelerimizden bu konuda en
çok katkı veren 2 arkadaşımız;  ENTEK’den Doğan Kemal
HACIAHMET ve Mert Teknik’ten Adis DEĞİRMENCİOĞLU
da katıldılar.

Frankfurt’ta 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda mevcut istatistik tablolarının geliştirilmesi, 
katılan ülke sayısının arttırılması, bilgilerin daha geniş
çapta ve doğru olarak elde edilmesi gibi konular görüşüldü.

AKDER ile ilgili olarak da bir sorun vardı. İstatistik bilgiler
ve trendler milli para bazında isteniyor ve biz de öyle 
hazırlıyorduk. CETOP’un uluslararası sunumlarda artış
trendlerini grafiğe döktüğü zaman Türkiye’nin artışları çok
yüksek olarak yansıyordu. Çünkü biz TL bazında trend
bildiriyorduk. Enflasyon ve döviz kuru dikkate alınmıyordu.
Örnek olarak Almanya, İngiltere, Fransa…, %3-5 artış 
gösterirken Türkiye %25-30 gibi artışlarla çok göze 
batıyordu. Toplantıya katılan arkadaşlarımız bu konuyu
iyi anlatmışlar ve kabul ettirmişler. Bundan sonra biz de
trendleri Avro bazında hazırlayıp göndereceğiz. 
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CETOP İSTATİSTİK KOMİTESİ ÇALIŞMA GRUBU
FRANKFURT’TA TOPLANDI
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TÜBİTAK SAGE MÜHENDİSLERİNE
HİDROLİK VE PNÖMATİK EĞİTİMİ VERİLDİ

8-12 Ekim tarihleri arasında Hidrolik ve Pnömatik
eğitimleri verildi. Dernek merkezimizde düzenlenen bu
eğitime Tübitak Sage ekibinden 7 ARGE Mühendisi 
katıldı.
5 gün süren bu eğitimde ilk üç gün hidroliğin temel 
prensipleri, hidrolik devre elemanları, akümülatörler, 
sızdırmazlık elemanları, filtrasyon, iş güvenliği ve hidrolik
devrede arıza arama teknikleri anlatıldı. Eğitim 
setlerimizde çeşitli devreler kurularak anlatılanlar 
pekiştirildi. Daha sonraki iki günde ise pnömatiğin temel

prensipleri, kompresörler, şartlandırıcılar, valfler ve
pnömatik aktuatörler konusundan bahsedildi. Pnömatik
valfler ile devreler kurularak katılımcıların daha iyi 
anlaması sağlandı. 
Sızdırmazlık elemanlarını anlatmak için KASTAŞ firmasından
Arsen Taylan YILDIRIM ve Gökcan SÜBER bizlere eşlik 
ettiler. Getirdikleri çeşitli sızdırmazlık elemanlarından 
örnekler göstererek anlatım yaptılar. 
Katılımcılara eğitim sonunda AKDER Sertifikası verildi.

ASİL ÇELİK / ORHANGAZİ’DE 
HİDROLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

2-4 Temmuz tarihlerinde Bursa - Orhangazi'de bulunan
Asil Çelik fabrikasında 3 günlük eğitim düzenlendi. 
Eğitime firma içerisinden 10 kişi katılım sağladı.  
Dernek merkezimizde bulunan eğitim setleri, kullanılan
valfler, kesit parçalar fabrikaya götürülerek uygulama
yapma imkanı sağlandı. Kesit parçalar ile kullanılan
ürünlerin iç yapısı, hidrolik yağın geçiş yolları, çalışma
mantığı daha anlaşılır hale getirildi. 3 gün boyunca
katılımcılara hidroliğin temel prensipleri, hidrolik devre

elemanları, akümülatörler, filtrasyon, iş güvenliği ve 
hidrolik devrede arıza arama teknikleri anlatıldı. Tesise
getirilen eğitim setinde çeşitli uygulamalar yapıldı. 
Firmanın projeleri incelenerek; devre şeması nasıl 
okunur, çalışma prensibi nasıldır, ne gibi arızalar meydana
gelir gibi soruların yanıtı verildi. Makinaların bakımı 
sırasında iş güvenliği açısından alınacak önlemlerden
bahsedildi. Eğitim sonunda katılımcılara AKDER Sertifikası
verildi.
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DONGHEE OTOMOTİV / SAKARYA’DA
PNÖMATİK EĞİTİMİ VERİLDİ

6-7 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da bulunan Donghee
Otomotiv firmasında Pnömatik Eğitimi düzenlendi.
Gerçekleşen eğitimde katılımcılara pnömatiğin temel
prensipleri, kompresörler, şartlandırıcılar, valfler ve
pnömatik aktuatörler konusunda bilgi verildi. Eğitim 

merkezimizden malzemeler fabrikaya götürülerek 
uygulamalar yapıldı. Fabrika gezilerek pnömatiğin
kullanıldığı yerler incelendi ve meydana gelen arızalar
üzerinde konuşuldu. Eğitime katılanlara AKDER Sertifikası
verildi.

ABC DETERJAN A.Ş. / OSMANİYE FİRMASINA 

HİDROLİK VE PNÖMATİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan ABC Deterjan
firmasına 5-9 Kasım tarihlerinde Hidrolik ve Pnömatik 
Seviye-1 eğitimleri verildi. Eğitime fabrikadan; elektrik ve
mekanik bakımcılar katılım sağladılar. 
5 gün süren bu eğitimde 3 gün Hidrolik, 2 gün Pnömatik
konuları anlatıldı. Hidroliğin temel prensipleri, devre 
elemanları, valfler, pompalar, akümülatörler anlatılırken
aynı zamanda yanımızda getirdiğimiz kesitlerden iç 
yapılarını, çalışma prensiplerini görme imkanları oldu.

Eğitim setinde hidrolik devreler kurulup sistemin nasıl 
çalıştığı gözlemlendi. Uygulamaların çoğunlukla 
katılımcılara yaptırılmasına özen gösterildi.
Diğer 2 günde ise Pnömatik konuları anlatıldı. Pnömatiğin
temel prensipleri, kompresörler, şartlandırıcılar, valfler,
aktuatörler anlatılıp uygulamalar yapıldı. 
Firmanın projeleri incelenerek devre okuma, arıza arama
teknikleri üzerine konuşuldu. 



TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski adıyla Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; üyemiz Hidroser’i 
ülkemizin 197. Tasarım Merkezi olarak onayladı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özel sektörde, tasarım 
yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet
edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya 
ürünlerin işlevselliğini arttırma, geliştirme, iyileştirme
ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin 
arttırılması, tasarım personeli ve nitelikli iş gücü 
istihdamının arttırılmasını desteklemektedir.
Bu kapsam içinde Hidroser’in Tasarım Merkezi 
başvurusu 11.04.2018 tarihinde yapılan Değerlendirme
ve Denetim Komisyonu karar toplantısında görüşülmüş
ve onaylanmıştır.

SEM HİDROLİK
İZMİR ŞUBESİNİ BÜYÜTÜYOR
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ÜYEMİZ HKTM LEED GOLD
SERTİFİKASI ALDI

ABD’de Yeşil Binalar Konseyi(USGBC) tarafından geliştirilen LEED
GOLD Sertifikası 05 Mayıs 2018 tarihinde bu defa üyemiz
HKTM’ye verildi.

LEED sertifikası HKTM’ye aşağıda sıralanan uygulamalar
nedeniyle verildi.

-Çatısındaki fotovoltaik paneller aracılığıyla güneş 

enerjisinden yılda 100.000 kWh elektrik enerjisi üretmektedir. 
-Ofis ısıtmasında toprak kaynaklı ısı pompasıyla en yüksek 
verimle jeotermal enerjiden yararlanmaktadır. 
-Gri su geri kazanım sistemiyle lavabolarda kullanılan suyu 
rezervuarlarda tekrar değerlendirmektedir. 
-“Solarwall” sistemiyle güneş enerjisini kullanarak fabrika 
ısıtmasında doğalgazdan %40 tasarruf sağlamaktadır. 
-Elektrikli araçlar için şarj sistemi kurmuştur.

Bu Sertifika Türkiye’de bu tür kuruluşlara verilen 14. Sertifika
oluyor

SEM HİDROLİK Yönetim Kurulu Başkanı Şahin EMİR’den
aldığımız bilgiye göre; firmanın Ege Bölgesinde bulunma
ihtiyacı hissettiğini, bu nedenle daha önce sadece ofis
hizmeti hedeflemişken, Bornova bölgesinde İZELTAŞ
GALERİA binasında 400 m2 bir yer kiralamış ve bu 
alanda hem satış hem de atölye olarak hizmet etmeyi
hedeflediklerini ifade etmişlerdir.

ÜYEMİZ HİDROSER TASARIM
MERKEZİ ÜNVANI ALDI
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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 




