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Değerli Meslektaşlarım,

17. sayısını sunduğumuz AKDER Bülteninde sektör ve organizasyonumuzdaki
gelişmelerle ilgili kayda değer bilgi ve haberleri sizlere aktarmakta fayda 
görüyorum.

Dünya ekonomisi yanında, hatta daha derin şekilde ülkemiz ekonomisinin de
sıkıntılar yaşamakta olduğu malumdur. Bu dönemin kısa zamanda atlatılmasını
diliyorum. Ülkemiz ihracatı ile birlikte makine ihracatının artışında da bir 
yavaşlama olduğu gözlenmektedir.

2019’un ilk 6 ayında 88,2 Milyar USD olan Toplam ihracatımız, bir evvelki yılın
aynı dönemine göre sadece %2,2’lik bir artış kaydedilebilmiştir. Aynı dönemde
Makine ve Aksamları ihracatı 8,8 Milyar USD’a ulaşarak,  geçen yılın aynı 
dönemine göre %4,9 artış kaydetmiştir. Bu dönemde, en büyük makine alıcısı
Almanya’ya ihracatımız 1,2 Milyar USD ile, bir evvelki yıla göre %8,7 düşüş 
kaydetmiştir. Fransa, Polonya ve başka ülkelere yapılan ihracat artışı ile toplam
%4,9 ilerleme gerçekleşebilmiştir. Ülke içinde yatırımların azalmış olması ve
yüksek döviz kurları dolayısıyla makine ithalatı %25’den fazla düşüş kaydetmiş,
makine ihracatının makine ithalatını karşılama oranı 2018 yılında %53,7 iken
2019 yılında bu oran %77,8 olmuştur(Kaynak:  MAİB Makine ve Aksamları
İhracatçıları Birliği).  

Ekonominin ağırlaşan koşulları içinde faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürerek,
Haziran ayı içinde yapılan CETOP Genel Kuruluna katıldık. Çekya’nın,  Çesky
Krumlov kasabasında yapılan ve özellikle dünya akışkan gücü sektörünün 
günümüzdeki durumu, fırsat ve sıkıntılarının ele alındığı bu toplantıda, 
elektronik, yazılım ve kontrol teknolojisi ile olan ilişki, işbirliği mühendislik 
disiplinleri arasındaki uyum sorunları ele alınmış, dünya çapında mobil hidrolik
ve iş makinaları pazarındaki gelişme ve fırsatlar incelenmiştir.  Bu kapsamda
eğitim ve yetişmiş insan gücü gereksinimi, özel bir gündem maddesi yapılarak
incelenmiş ve CETOP bünyesinde Eğitim Komitesi Çalışma Grubu” oluşturulmasına
karar verilmiştir. Söz konusu çalışma Gurubuna derneğimiz adına katılan Necip
ÇAYAN arkadaşımız, yeni eğitim konseptlerinin tartışıldığı toplantıda Entegre
Sistemlerin ayrı bir eğitim programı olarak ortaya konulmasının benimsendiğini
rapor etmiştir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. (CETOP toplantısı ile
ilgili bilgileri ilgili bülten sayfalarında görebilirsiniz)

AKDER bünyesinde ise, geçtiğimiz dönemde kısmen yavaşlamış olmakla beraber
firmalara verdiğimiz eğitim çalışmalarımız sürmekte olup, MMO ile işbirliği 
içinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimleri ve bu kapsamdaki çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun On-Line eğitim konusundaki araştırmaları 
devam etmektedir. Bu konuda  MAKFED  ile işbirliği yaparak  diğer mesleki 
derneklerin de faydalanabileceği bir kurulum  üzerinde çalışmaktayız.

Derneğimiz açısından 2019 yılının özel bir önemi var. Kuruluşumuzun 25.yılını
kutladık. 28 Haziran 2019 tarihinde derneğimiz mensupları ve davetlilerimizle
bir akşam birlikte olduk. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda geçen 25 yılın
bir muhasebesi yapıldı. Bu yıllar içinde görev alan Yönetim Kurulu Başkanlarına
minyatür Hidrolik Silindir olarak tasarlanmış(üyemiz KAYAHAN hediyesi) birer
plaket sunuldu. Canlı müzik de dinlenen gecede,  deneyimli Sunucu-Yazar-
Eğitmen Güler KAZMACI; İLETİŞİM konusunda 1 saatlik bir sunum yaptı.

Bütün meslektaşlarıma; başarılı, verimli ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

M. Semih KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı

AKDER
BÜLTEN
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Genç adam satış ve pazarlama öğrenmiş ve sigorta 
poliçeleri pazarlamaya başlamış. Ancak gittiği görüşmelerde
“konuşmasından rahatsız oldukları için” geri gönderilmiş
ve şirketten yeni biri istenmiş. Çünkü lafa başlayınca
konuyu o kadar uzatıp, o kadar karmaşık anlatıyormuş ki,
sonuç “kaçırtıcı”.

Oysa iletişim teknikleri ve “konuşma mantığı” öğrenerek
hayatını kolaylıkla yoluna koyabilir.

Genç kız, hani klişe deyimle “bebek gibi”, çok güzel. 
Ayrıca iyi giyiniyor, iyi bir okuldan mezun. Ama işte kime
gönlü kaysa, bir iki kere görüştükten sonra adam 
kayboluyormuş. Zira kızımız her kelimeyi yutup yuvarladığı
için dedikleri pek anlaşılmıyor. Yetmezmiş gibi kulak 
tırmalayıcı son derece tiz bir ses kullanıyor ve “makineli
tüfek gibi” denilen biçimde çok hızlı konuşuyor. 

Bu genç kız da basit tekniklerle güzel ses kullanımını ve
anlaşılır konuşmayı, dahası konuşurken sempatik olmayı
ve itibar kazanmayı çabucak öğrenebilir.

Yirmi beş yıllık eğitimcilik hayatımda o kadar fazla 
“konuşma trajedisi” yaşadım ki, bu iki örneği en az iki
yüz taneye çıkarabilirim. 

Çünkü konuşmak “iki yanı keskin bıçaktır”.

Konuştuğunuz anda sempatik veya antipatik olabilirsiniz.
Üstünüz başınız nasıl olursa olsun itibar kazanıp saygı 
görebilirsiniz, ya da tersine “imajınız” yerle bir olup 
gözden düşebilirsiniz. İmajınız düşünce de ikna gücünüz
“egemenliğiniz” yok olup gider.

Ayrıca konuşmanızla “iletişim kazası” yapıp, durduk 
yerde sorun çıkarabilirsiniz ve yine konuşmanızla nice 
sorunu çözebilirsiniz. Yine ağzınızı açtığınızda ikna edici
olabilirsiniz veya karşınızdaki kişide inatlaşma duygusu
yaratabilirsiniz. 

Bütün lisanlarda konuşmanın biçim ve içerik olarak iki
yanı var. 

Biçim kısmındaki diksiyon, artikülasyon (anlaşılır 
konuşmak) ve vurgulama tonlama gibi başka etkili 
konuşma özellikleri yüzde yüz öğrenilebilir. 

İçerik olarak da “kiminle nasıl” konuşmak gerektiği, 
çeşitli uluslararası hitabet teknikleri ve iletişim psikolojisi
bilgileriyle, inanılmaz derecede iyileşebilir. Yani insanın
bu konuda kendine yatırım yaparak iletişimini her 
anlamda geliştirmesi “hayati” bir kazanımdır.

Hep hatırlamak lazım ki, “hayatın belkemiği” konuşmaktır.
Zira hayat insan ilişkileriyle yürüyor ve ilişki kurup 
yürütmek ise sözlü iletişimle gerçekleşiyor. Hayatın 
başarılı ya da başarısız, mutlu ya da mutsuz, başkalarıyla
iyi geçinen ya da geçimsizlik içinde yaşanıyor olması 
sözlü iletişimde ne kadar gelişmiş olduğunuza bağlıdır. 

Yetişme biçiminiz ve karakteriniz nasıl olursa olsun 
“iletişim ustalığı” kazanarak, her yerde sözünü dinleten
biri olabilirsiniz.

Bu yüzden “ne dediğin değil, nasıl dediğin önemlidir”
mottosu gereği, iletişimde sürekli iyileşmeye, böylece de
imaj yükseltip ikna gücümüzü parlatmaya bakmalıyız.

Üstelik diksiyon ve iletişim teknikleriyle konuşmanız 
geliştiği zaman “geriye dönmez”. Yani öğrendiklerinizi
unutup yeni baştan teknik ve egzersizleri çalışmanız söz
konusu değildir. Tıpkı yüzmek, bisiklete binmek, otomobil
kullanmak gibi “kalıcı” bir kazanımdır.

Hele gençler, aldırmayın sosyal medyada kimin ne 
yaptığına, size ne katkısı var?

Geleceğinizi düşünerek siz kendinize katkıda bulunun,
“insanın en iyi dostu kendisidir” lafını düşünerek.

“SAHİDEN”  
KONUŞUYOR MUSUN?

Güler KAZMACI
Sunucu-Yazar-Eğitmen
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DERNEĞİMİZİN 
25. KURULUŞ YILINI KUTLADIK

1994 yılında kurulan AKDER Akışkan Gücü Derneği bu yıl
25. Kuruluş yılını 28 Haziran 2019 Cuma akşamı Taksim
Point Otel’de düzenlediği bir gecede üyeleri ve konukları
ile beraber kutladı.
Halen sahip olduğu 75 üye ile ülke akışkan gücü sektörünün
yaklaşık %90’ını temsil eden AKDER;  üyesi bulunduğu
Avrupa derneği CETOP ile işbirliği halinde istatistik, 
eğitim, iletişim ve AB kurumları ile ilişkiler konularında
üyelerini sürekli bilgilendirmektedir.
Özel olarak önemli bulunan eğitim konusunda 10 yılı 
aşkın süredir, hem PERPA’daki merkezinde hem de talep
edilen iş yerlerinde eğitim faaliyetlerini sürdüren AKDER
bu alanda düzenleyici bir rol oynadığının farkındadır.

CETOP onaylı olan eğitim merkezi UAGEM Ulusal Akışkan
Gücü Eğitim Merkezi, istendiği takdirde CETOP onaylı 
eğitim sertifikası da verebilmektedir. CETOP onaylı eğitim
sertifikası bütün Avrupa’da bir mesleki pasaport olarak
kabul edilmektedir.
Yaklaşık 100 kişilik bir davetli grubunun katıldığı kutlamada,
dernek Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih KUMBASAR
kısa bir konuşma yaparak katılanlara teşekkürlerini 
sunmuş, 25 yılda sektörün birlikteliğini simgeleyen 
AKDER’in bu çok önemli misyonu başardığını ifade 
etmiştir.
Daha sonra bu süre içinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmış; L. Rafi BİLAL, Arman MİNASYAN, H. Cengiz 
CELEP, Şemsettin IŞIL, Steven YOUNG(2 dönem), Ahmet
SERDAROĞLU, Mehmet KURTÖZ, Fikret DALKIRAN, 
Haydar ATILGAN, Suat DEMİRER ve mevcut Başkan
M. Semih KUMBASAR’a ve 10 yılı aşkın süredir dernekte
Genel Sekreter olarak hizmet veren, derneğin tek onur
üyesi Abdullah PARLAR’a gecenin anısına mini bir
Hidrolik  Silindir olarak tasarlanan (KAYAHAN firmasının
hediyesi) birer plaket sunulmuştur. 
Canlı müzik eşliğinde yenen yemek sonrası Sunucu-Yazar-
Eğitmen Güler KAZMACI iletişim ve iş dünyasındaki öne-
mi konusunda bir konuşma yapmış ve büyük ilgi ile din-
lenmiştir.
Katılımcılar, daha nice 25 yıllar dilekleri ile mevcut 
yönetimi ve AKDER üyelerini kutlamışlardır. 
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25. KURULUŞ YILI KUTLAMALARI
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CETOP 2019 GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILDI

Üyesi bulunduğumuz CETOP’un 2019 yılı Genel Kurul
toplantısı 12-14.06.2019 tarihlerinde Çekya’nın Çesky
Krumlov isimli küçük bir şehrinde yapıldı.  

Bu toplantıya derneğimiz adına Genel Sekreter Abdullah
PARLAR ve YK Başkanımız Semih KUMBASAR katıldık. 
CETOP Başkanlık Konseyi üyesi olan Ahmet 
SERDAROĞLU’da toplantıya katılanlar arasında idi.

Yapılan seri toplantılarda; Pazarlama ve İletişim,
Ekonomik, Eğitim, Teknik konular ve CETOP genel strateji
raporu görüşüldü, tartışıldı.

CETOP Başkanlık Konseyi de sadece CETOP YK ve diğer
konsey üyeleri (Onur Başkanı Amadio BOLZANI, önceki
Başkan olarak Ahmet SERDAROĞLU) ile özel bir toplantı
yapmıştır.

Daha sonra Genel Kurul toplantısı adıyla bütün üyelerin
katıldığı bir oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda
2019-2022 dönemi CETOP YK seçimleri yapılmıştır.

Sonuçta 2 değişiklikle YK’nın aynen devamına karar 
verilmiştir.

Yeni CETOP YK aşağıdaki gibi oluşmuştur:

1.Stefan KÖNIG: Başkan, Danfoss/Almanya
2.Arjan COPPENS: Başkan Yard.(Pazarlama), Bosch
Rexroth/Hollanda
3.Sten-Ove CLAESSEN: Başkan Yard.(Eğitim), Hydac/İsveç
4.Carlo VERGANO: Başkan Yard.(Ekonomik), 
Duplomatic/İtalya, yeni seçildi
5.Stephane Briere: Başkan Yard.(Teknik), Poclain/Fransa,
yeni seçildi

Ayrıca Başkanlık Konseyi üyesi olarak:

1.Amadio BOLZANI: Onursal Başkan 
2.Ahmet SERDAROĞLU: Geçmiş dönem Başkanı

Olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

İkinci günün sonlarında katılan ülke dernekleri kendi
ülkeleri ile ilgili genel ekonomik tablo ve akışkan gücü
satışları ile ilgili sunumlar yapmışlardır.

Bu sunumları  Akder üyeleri CETOP Web sitesinden
(Üyeler bölümü) indirebilirler.



Sektör olarak desteklediğimiz tek fuar organizasyonun
olan WIN EURASIA fuarı bu yıl 14-17.03.2019 tarihleri
arasında TÜYAP fuar alanında gerçekleştirildi. Otomasyon
ve Makine ağırlıklı olan bu fuarda Hidrolik ve Pnömatik
sektörü de 5. holde yerini aldı. 42 m2 alan üzerine 
kurulan standımızda her iki tarafta üye isim ve logoları,
yanlarda CETOP, MAKFED, MAİB ve AKDER logoları, 
cephede ilgi çekici hidrolik uygulama örneklerinin 
resimleri yerleştirildi. Fuar boyunca; üyelerimiz, 
öğrenciler ve konuyla ilgili yerli yabancı ziyaretçiler 
tarafından ziyaret edildi.

Fuar sırasında bir de AKDER Paneli düzenlendi. Marmara
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Bölümü 

Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU’nun
moderatörlüğünde; Sevda KAYHAN YILMAZ/Kayahan, 
Osman TÜRÜDÜ/Festo, Ozan DEVLEN/Kastaş ve Emre 
SEMİZ/Eaton Polimer Kauçuk katılımları ile “Akışkan 
Gücü Sektöründe Dijitalleşme” konusu işlendi. Çok 
başarılı bir panel olduğunu söyleyebiliriz. Teorik bilgi 
vermekten çok, neler, nasıl yapılıyor ve nasıl yapıldı 
konuları üzerinde duruldu.

Bu yıl ilk defa WINOVATION adıyla bir de proje yarışması
yapıldı. Üyelerimizden HKTM bu yarışmada üçüncülük
ödülüne layık görüldü.

Fuar sırasında bir de Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve
gündemindeki konular görüşüldü.
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WIN EURASIA 2019 
FUARINA KATILDIK

Yeni Üyemiz:
DANA SAC TURKEY REDÜKTÖR SAN.VE TIC.LTD. ŞTİ.

Türkiye ofisi Kartal/İstanbul’da açılan DANA SAC LTD. ŞTİ.
firması mekanik transmisyon üniteleri yanında endüstriyel
ve yol dışı; açık ve kapalı sistem eksenel pistonlu pompa,
dişli pompa, eksenel dişli ve orbit motor, mobil ve cetop
valf ve blokları, oransal geri beslemeli valfler, kompakt
güç üniteleri, planet ve helisel dişli kutuları, tekerlek ve
palet yürüyüş sistemleri, kule dönüş redüktörleri, 
elektronik kart, sensörler, elektrik motor ve sürücüleri,
aks, şanzıman ve şaft ve bağlantıları üretimi yapan çok
uluslu bir şirkettir. 

Derneğimizin 74. üyesi olarak Dana Sac’a hoş geldiniz 
diyor, başarılar diliyoruz.



8 Ağustos 2019 www.akder.org

AKDER / EĞİTİM

NORDEX EĞİTİMLERİNE 
DEVAM EDİYORUZ

NORDEX eğitimlerinde 2015 yılından bu yana 16. eğitimi
tamamlamış olduk. 
1-5 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen eğitimde Hidrolik
Seviye-1 ve Akümülatörler konusu anlatıldı. 
5 gün süren bu eğitimde, ilk üç gün hidroliğin temel
prensipleri, hidrolik devre elemanları, hidrolik filtrasyon,
iş güvenliği ve akümülatör gibi konular ele alınarak 
uygulamalar yapıldı. Akümülatör eğitimi için ise HYDAC
firmasından Tolga AKSU akümülatörleri anlattı ve 
akümülatöre azot gazı dolumu yaparak katılımcılara
gösterdi. Dolum sırasında alınması gereken tedbirleri

anlattı. Daha sonra katılımcılar akümülatörlere azot gazı
dolumu yaparak anlatılanları pekiştirdi. 
Eğitimin dördüncü günü, rüzgar türbinlerindeki frenlemeyi
sağlayan HAWE ve HYDAC markalı olan hidrolik ünitelerin
devre şemaları incelenerek senaryolar hakkında konuşuldu.
Oluşabilecek arızalardan bahsedildi. 
Son gün ise CETOP Sertifikası alabilmek için sınav yapıldı
ve başarılı olanlara CETOP Sertifikası verildi. Aynı zamanda
AKDER Katılım Sertifikası ve Akümülatör Eğitimi Katılım
Sertifikası da verildi.

NSK OTOMOTİV 
FİRMASINDA SİLİNDİR İMALAT EĞİTİMİ

2-4 Ocak tarihlerinde Bursa Karacabey'de bulunan NSK
Otomotiv firmasına 3 gün süreli 'Silindir İmalatı Eğitimi'
düzenlendi. 
Özel olarak düzenlenen bu eğitimde; hidroliğin temel
prensipleri, hidrolik akışkanlar, hidrolik silindirler(silindir
yapıları, çeşitleri, tasarımı, malzeme seçimi, yüzey 
kalitesi, yastıklama), sızdırmazlık elemanları, temizlik ve
filtrasyon gibi konular ele alındı.

Kendi silindirlerini imal etmek isteyen firmanın aşağıdaki
soruları cevaplandırıldı:
•Silindir nasıl seçilmelidir?
•Silindir boyutları nasıl hesaplanır?
•Cidar kalınlığı nedir, nasıl hesaplanır?
•Yüzey kaliteleri ve toleransları ne olmalıdır?
•Sızdırmazlık elemanları seçim kriterleri nelerdir, montajı
nasıl olmalıdır?
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MAKFED’İN GİRİŞİMCİ EĞİTİMİ 
PROGRAMINA KATILDIK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin (YEUAM) yüklenici olarak
MAKFED Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu
ile birlikte yürüttüğü, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi
Sistemi Verilerinin Etkin Kullanılmasına Yönelik Yetkinliğin
Arttırılması” projesi kapsamında 18-19 Mart, 24-25 Mart
2019 tarihlerinde 4 günlük eğitim düzenlenmiştir. Eğitim
faaliyetine yararlanıcı kuruluş olan MAKFED’in yanı sıra
Ankara Kalkınma Ajansı, Ağaç İşleme Makine ve Yan 

Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), Türk Pompa ve
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Tekstil 
Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği
(İMDER) Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçılar Birliği
(TARMAKBİR), Makine İmalatçılar Birliği (MİB)
mensuplarından oluşan 23 kişi katılmıştır.
Eğitim faaliyeti sonucunda katılımcılara genel olarak
araştırma tasarımı, ikincil veri kaynakları ve nicel veri
analizi yöntemleri konularında beceriler kazandırılmış, 
Girişimci Bilgi Sistemi verilerinin analizi için gerekli 
donanıma kavuşmaları temin edilmiştir. 
Eğitim programı Prof. Dr. Çetin ÖNDER tarafından
yürütülmüştür. Başarıyla tamamlanan bu projenin 
MAKFED’in yürürlükte olan bir başka Ankara Kalkınma
Ajansı destekli projesi için (bu proje Fizibilite Desteği
kapsamında yürütülmektedir) bilgi ve beceri desteği 
sağlayacağı değerlendirilmektedir.

22-24 Ocak tarihinde Hidropar İzmir'de Hidrolik 
Seviye-1 eğitimi verildi. 3 gün süren bu eğitime 9 kişi
katılım sağladı. 
İlk olarak hidroliğin temel prensipleri konuları ele
alındı. Daha sonra hidrolik silindirler, sızdırmazlık 
elemanları, pompalar, yön denetim valfleri, basınç
denetim valfleri, akış denetim valfleri, filtrasyon,
akümülatörler, bağlantı elemanları ve iş güvenliği gibi
konular anlatıldı. 
Tesise getirilen eğitim setinde uygulamalar yapıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara AKDER Katılım Sertifikası
verildi. 

HİDROPAR İZMİR’DE
HİDROLİK SEVİYE-1 EĞİTİMİ 

VERİLDİ
18-22 Şubat tarihlerinde İLTEK Enerji ailesine Hidrolik
Seviye-1 ve Akümülatör eğitimi verildi. Rüzgar 
türbinlerinin bakımlarıyla ve arızalarıyla ilgilenen 12
kişilik bir ekip katıldı.
Düzenlenen bu eğitimde hidroliğin temel prensipleri,
hidrolik devre elemanları, hidrolik pompalar,
akümülatörler, filtrasyon ve iş güvenliği gibi konular 
anlatılarak uygulamalar yapıldı. Akümülatör eğitimi için
HYDAC firmasından Tolga AKSU akümülatörler 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra akümülatörlere gaz
dolumu yaparak alınması gereken önlemleri anlattı.
Bütün katılımcılar tek tek akümülatörlere gaz dolumu
yaparak anlatılanlar pekiştirildi. 
Eğitimin dördüncü günü hidrolik ünitenin projesi
incelenerek senaryolar üzerinden geçildi ve
oluşabilecek arızaların tespiti yapıldı. 
Son gün ise CETOP Sertifikası almak için sınav yapıldı ve
başarılı olanlara CETOP Sertifikası verildi. Bunun yanı
sıra AKDER Katılım Sertifikası ve Akümülatör Eğitimi
Katılım Sertifikası da verildi. 

İLTEK ENERJİ AİLESİNE 
HİDROLİK SEVİYE-1 EĞİTİMİ 

VERİLDİ
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HİDROMEK BAUMA 2019’DA GELECEĞİN İŞ
MAKİNELERİ İLE İZ BIRAKTI

KASTAŞ SEAL-LINK 
SERVİSİNİ HİZMETE SUNDU 

İş makineleri sektöründe Türkiye’yi tüm dünyada temsil
eden HİDROMEK, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen
Bauma 2019 Fuarı’nda yerini aldı. 8-14 Nisan tarihlerinde
gerçekleşen fuarda HİDROMEK, tasarım ödüllü
makineleri ile yeni H4 Serisi ekskavatörleri, lastik
tekerlekli yükleyici ve toprak silindiri ürünlerini sergiledi.

HİDROMEK’in ilk kez bu fuarda müşterileri ile buluşturduğu
yeni elektrikli ekskavatörü HICON 7 W ise fuarın en
dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Arka ekranı
aracılığıyla öne çıkan özellikleri hakkında çevresindekilere
konuşarak bilgi veren ve etkileşime giren HICON
geleceğin elektrikli iş makinelerini temsil etti. 

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri B2B satış portalı 
Seal-Link.com 2017 yılında başladığı yolcuğuna hizmet
ağı ve fonksiyonlarını genişleterek devam ediyor. Ocak
2019 itibariyle hizmete giren seal- Link.com Türkiye’deki
yetkili satıcılar başta olmak üzere tüm müşterilerin 
ürünlere 
kolaylıkla erişim ve sipariş imkanı sağlıyor. 
Sitede yer alan birçok yenilikçi özellik kullanıcılara ihtiyaç
duyulan her türlü bilgiye 7gün/24 saat ulaşabilme imkanı
veriyor.

Seal-Link Ana Fonksiyonlar:
•20.000 Standart Kastaş ürününe Hızlı Erişim
•Müşteriye özel ürünlere Erişim
•Anlık Stok Sorgusu
•Sipariş Oluşturma Kolaylığı
•Sipariş Listeleri Oluşturabilme
•Teklif İsteği Oluşturabilme
•Tum̈ Muş̈teri Bilgilerine ve Sipariş Geçmişine Anlık Erişim






