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AKDER Akışkan Gücü Derneğinin XI. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2016
tarihinde TAKSİM The Marmara Otelinde
gerçekleştirildi. Akder’in yeni dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Suat DEMİRER
oy birliği ile seçildi.

UAGEM 
Ulusal Akışkan Gücü
Eğitim Merkezi 
eğitimlerine
devam ediyor.

CETOP Bölgesi
Ürün bazında 
yurtiçi satış 
istatistikleri 
2014

AKDER Katıldığı 
fuarlar ile
sektörü temsil 
etmeye devam
ediyor.

AKDER GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI



000 Mart  2016 www.akder.org

AKDER / BÜLTEN

SUAT DEMİRER
Yönetim Kurulu Başkanı

(DEMİRER TEKNOLOJİK SİSTEMLER)

M. SEMİH KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

( HİDROPAR İZMİR )

ALTAN BAĞATUR 
Muhasip Üye

( HYDAC )

OSMAN TÜRÜDÜ
Üye

( FESTO )

SERVET AKKAYNAK
Üye

( BOSCH REXROTH )

SEVDA KAYHAN YILMAZ
Üye

( KAYAHAN )

SÜLEYMAN KARA
Üye

(  HİD-TEK )

Akışkan Gücü Derneği Adına:

Sahibi: Suat DEMİRER

Yayın Yeri: 

Perpa Ticaret Merkezi 

A Blok K:2 No:42

34384 Okmeydanı / Şişli

Tel:  0 212 210 34 23

Fax: 0 212 222 19 71

www.akder.org

akder@akder.org

Yayın Kurulu 

Başkanı:

Suat DEMİRER

Yayın Kurulu:

M. Semih KUMBASDAR

Altan BAĞATUR

Süleyman KARA

Servet AKKAYNAK

Osman TÜRÜDÜ

Sevda KAYHAN YILMAZ

Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü
Abdullah PARLAR

Görsel Yönetmen:
Fatma GÖKÇEK

Baskı: 
Kardeşler Matbaacı-
lık
2. Mat.Sit. B Blok 
No: ZB15
Topkapı - İstanbul
Tel: 0 212 544 18 25

Yayın Türü: 
Yerel, Süreli

Akder Bülten,

Akışkan Gücü Derne-

ği tarafından TC Yasa-

larına uygun olarak

yayınlanmaktadır.

AKDER Bülten’in isim

ve yayın hakkı AK-

DER’e aittir. Bültende

yayınlanan yazı, fo-

tograf, illüstrasyon ve

konuların her hakkı

saklıdır. İzinsiz kay-

nak gösterilerek

dahi alıntı yapılamaz
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Değerli Dostlarımız,

Derneğimizin XI. Genel Kurulu sonrası yeni yönetim kurulu olarak göreve başlamış
bulunuyoruz. Umuyoruz ki 2 yıllık görev süremiz boyunca hem derneğimize hem
sektörümüze faydalı işler yapma imkanı bulabiliriz.
AKDER bugün 22 yılını geride bırakmış bir dernek olarak sektörü bir araya getirme

görevini layıkıyla yerine getirmiştir diyebiliriz. Artık bundan sonra daha farklı; sektöre ışık
tutacak, ülkemiz ve sektörün gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetler yapmamızın zamanı
gelmiştir.

Dünya ekonomik krizinin atlatılması için çalışılırken ülkemiz çevresinde çıkan çok ciddi
terör sorunları; ülkemiz turizmini etkilediği kadar, sektörümüzü, hatta tüm sektörleri
maalesef olumsuz etkilemektedir. Dernek olarak siyasetle ilgilenmiyoruz ama
siyasilerimizin bu konuları çözmek için her türlü gayreti göstermelerini bekliyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Yeni yönetim kurulu olarak telif hakları konusuna özel bir önem vermek istiyoruz. Her
meslek kendisini varsa odası veya özel yasaları ile koruma gayreti içindedir. Oysa bizim
sektörümüzde önemli bir proje için yapılan çalışmalar teklif ile birlikte sunulduğunda, alıcı
bu teklifi ki çoğunlukla bir teknik çalışma, bir proje çalışmasıdır-daha ucuz çalıştığını
düşündüğü bir başka firmaya aktarabilmekte ve daha ucuz teklif alabilmektedir. Bu da
elbette haksız rekabete yol açmaktadır. Bu konular çerçevesinde patent yasası ve üzerinde
çalışılan yeni yönetmelikler üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Umuyoruz ki hepimizin
mutabık olacağı, belki bir başka meslek kuruluşumuz ile birlikte çözüm üreteceğiz ve
sektörümüze önemli bir katkı sağlayabileceğiz.

Derneğimizin CETOP ile olan ilişkileri gayet iyi gitmektedir. İstatistik paylaşımı, eğitim ve
teknik konularda çalışmalarımız sürmekte, sonuçlar üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Derneğimiz ve makine sektörünün diğer derneklerinin katkıları ile kurulan MAKFED
Makine İmalatçı Dernekleri Federasyonu, Ankara’da  ASO Ankara Sanayi binasında yeni
yerinde görevine başlamıştır. Hedefi tüm makine sektörünün sorunlarını resmi ve diğer
mercilerde takip etmek ve savunmak olacaktır.

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezimizin artan bir yoğunlukta eğitimlerine     de-
vam etmektedir. Kurumsal eğitim talebinin önemli artış gösterdiği Bu dönemde         ku-
rumsal eğitim talebi ciddi artış göstermiştir. Elbette bu durumda hedefimiz; muhtemelen
bir OSB içinde mobil hidrolik eğitimi için açık alanı da olan 300 m2 kapalı alanlı, komşu
ülkelere de hizmet verme imkanları olan bir UAGEM’e sahip olmaktır.

Bültenimizle ilgili tenkit, haber ve makale türü yazılarınızı bekler, saygılar sunarım.

Suat DEMİRER
Yönetim Kurulu Başkanı  

AKDER
BÜLTEN
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CETOP üyesi ülkelerin 2014 yılı akışkan gücü ürünleri yurt içi
satışları toplam 11,3 milyar Avro olmuştur(Fransa ve  Norveç
bilgi göndermediği için bu toplama dahil edilmemiştir).Bu
tutarın 7,8 milyar Avroluk bölümü Hidrolik, 3,5 milyar Avroluk
bölümü ise Pnömatik ürünler olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında Hidrolik, Pnömatik ve toplam Akışkan Gücü
yurt içi ürün satış grafikleri aşağıdadır.

ÜRÜN BAZINDA YURTİÇİ SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

CETOP BÖLGESİ 2014
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AKDER Akışkan Gücü Derneği’nin 
XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi 

AKDER Akışkan Gücü Derneğinin XI. Olağan Genel Kurul
Toplantısı 20.01.2016 tarihinde TAKSİM The Marmara
Otelinde gerçekleştirildi.
Divan Heyetine başkan olarak Arman MİNASYAN, Sekreter
üyeler olarak da Şahin EMİR ve M. Sami SERİN seçildiler.
Yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar ATILGAN kürsüye davet edildi. 
X. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ATILGAN hizmet
verilen geçmiş 2 yıl ile ilgili yapılan çalışmalarla hakkında
bilgiler sundu.  
Özet olarak aşağıdaki hususları ifade etmiştir.
1. Türkiye ve dünyayı ilgilendiren; Çin ekonomisindeki
zayıflama, Mülteci sorunu, Rusya krizi, 2015 yılında yaşanan
2 genel seçimin verdiği sıkıntı, komşu ülkelerde yaşanan iç
savaş ve dövizin kontrol edilemeyen yükselişi gibi konulara
rağmen, sektörümüz dinamizmini korumayı başarmıştır, az
da olsa yükselme kaydetmiştir.
2. UAGEM eğitimleri artan bir hızla devam etmektedir. İş
yerlerinde eğitim talepleri artmakta, sektör içinde ve genel
olarak sanayi kuruluşlarınca daha tanınır hale gelmekteyiz.
Bugüne kadar 1500 den fazla mühendis ve teknisyene
eğitimler verilmiştir. 2015 yılında eğitim merkezi UAGEM için
CETOP akreditasyonu alınarak daha enternasyonal bir hüviyet
kazandırılmıştır.
3. Avrupa Akışkan Gücü Komitesi CETOP ile olan ilişkilerin
çok verimli bir şekilde devam ettirilmektedir.  İstatistik,

eğitim, pazarlama ve teknik konularda iş birliğimiz sıcak bir
şekilde devam etmektedir.
4. TSE ile teknik standartlar konusunda çalışmaya devam
edilmiştir. Ayna Komite üzerinden katkılarımız sürmektedir.
5. HPKON 2014’ün gerçekleşmesi sırasında her türlü destek
verilmiş olup, 2015 yılı Kasım ayında düzenlediğimiz
toplantıda, kongrenin daha başarılı olabilmesi için yapılması
gerekenler tartışılmıştır.
6. Geçmiş 2 yıl içinde OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri,
MTG Makine Tanıtım Grubundan çok destek aldıklarını; bu
destek ile Avrupa’da 4 fuara, Japonya ve ABD’de birer fuara
katılınmıştır.
7. OAİB desteği ile faaliyet gösteren MSSP Makine Sanayi
Sektör Platformu bu dönemde bir federasyona MAKFED
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonuna
dönüştürülerek tüzel kişilik kazandırılmıştır.
8. 2013 yılı sonundan itibaren bir AKDER Bülteni çıkarılmaya
başlanmıştı. Bugün elinizde 10. sayısı bulunmaktadır. Bundan
sonra daha da geliştirilmesini dilemekteyiz.
9. Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda fazlaca gayret
göstermeye çalıştık ancak, üniversitelerin kendilerine has
yapıları dolayısıyla pek de başarılı olamadık.
10. Bu dönemde AKDER Üye Rehberini yeniledik Üye
rehberini CETOP tek yıllarda biz çift yıllarda yayınlamaya
devam ettik.
11. Bu dönem derneğimize 4 yeni üye katılmış olup, böylece

Geçmiş X. Dönem Yönetim, Denetim ve Balotaj Kurulu Üyeleri



AKDER / HABERLER

www.akder.org Mart  2016 5

sektörün %80’den fazlasını bünyemize kattığımızı
düşünüyoruz.
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Arden AREVYAN tarafından
dernek ve iktisadi işletmenin mali durum tabloları okundu.
Daha sonra Denetleme Kurulu raporu okundu. 
Yönetim ve Denetim Kurulları raporları müzakere edildi.
Yapılan oylamada her 2 kurul da oy birliği ile ibra edildi.
Daha sonra Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016-2017
yılı taslak bütçesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile
kabul edildi.
2016 ve 2017 yılı için yıllık üye aidatı ve yeni üye giriş
aidatlarının tutarları tartışıldı ve Yönetim Kurulu tarafından
önceden planlanmış olan tutarlar oy birliği ile kabul edildi. 
Yönetim Kurulu tarafında hazırlanan tüzük değişikliği okundu,
tartışıldı, bazı ek ve düzeltmeler yapıldıktan sonra oybirliği ile
kabul edildi. Önemli değişiklik olarak; daha önce Yönetim
Kurulu içinde bulunan Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yerine
Başkan Yardımcılığı ihdas edilmesi, dernek üyeliğinin kişiler
değil tüzel kişi olan şirketlerden oluşması kabul edildi. 
Daha sonra gündemin seçim maddesine geçildi ve dernek
kurulları ile kurulacak olan Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu delegeleri seçildiler.
Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri orada kısa bir toplantı
yaparak görev bölümü yaptı.

XI. Dönem Yeni AKDER Yönetim Kurulu Listesi

1. SSuat DEMİRER, Yönetim Kurulu Başkanı, 

DEMİRER Teknolojik Sist Ltd. Şti./ANKARA

2. MM. Semih KUMBASAR, Başkan Yardımcısı 

HİDROPAR İZMİR Hidrolik Ltd. Şti./İZMİR,

3. Altan BAĞATUR, Muhasip Üye, 

HYDAC Ltd. Şti./İSTANBUL

4. SSüleyman KARA, Üye, 

HİD-TEK Ltd. Şti./BURSA

5. SSevda Kayhan YILMAZ, Üye, 

KAYAHAN A. Ş./KONYA

6. Servet AKKAYNAK, Üye, 

BOSCH REXROTH A. Ş./KOCAELİ

7. Osman TÜRÜDÜ, Üye, 

FESTO A. Ş./İSTANBUL

Yeni XI. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri



TUSAŞ’A ÖZEL İLERİ SEVİYE HİDROLİK

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

FEDERAL MOGUL HİDROLİK PNÖMATİK

EĞİTİMLERİNDE UAGEM’İ TERCİH ETTİ

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi  tarafından, TEI
TusaMotor sanayi firmasında 2  günlük özel ileri seviye hidrolik
eğitimi düzenlendi.
Düzenlenen eğitime TEI firmasında Operatif Male sınıfı İHA
insansız hava aracı) motoru geliştirme projesinde görev alan 13
mühendis katıldı.
Eğitim süresi boyunca temel ve ileri seviye hidrolik konularının yanı
sıra çalışılan projede yer alan hidrolik devre incelendi.

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından,
Federal Mogul firmasında 3 gün süreli Hidrolik Seviye-1 ve 3
gün süreli Pnömatik Seviye-1 eğitimi düzenlendi.
Daha önceki yıllarda hidrolik ve pnömatik eğitimlerinde
UAGEM'i tercih eden Federal Mogul, yeni tesisinde bakım
bölümünde görev alan 7 personelini eğitime gönderdi.
Eğitim süresi boyunca hidrolik ve pnömatiğin temel
prensipleri, devre elemanları, iş güvenliği konusunda teorik
bilgiler verilirken hidrolik ve pnömatik devreler ile çeşitli
uygulamalar yapıldı.

Ayrıca tesiste bulunan çeşitli hidrolik pnömatik tahrikli tezgah
ve makinaların, devre diyagramları incelenerek, devredeki her
elemanın sisteme etkisi incelenip, meydana gelebilecek olası
arızların hangilerinin hidrolik yada pnömatik kaynaklı
olabileceği ve bu arızların hangi devre elemanından
kaynaklanabileceği konusu tartışıldı.
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HKTM HİDROLİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİNE

71 KİŞİ İLE KATILDI

FRANKE’DE HİDROLİK PNOMATİK 

EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Üyelerimizden HKTM Hidropar Hareket ve Kontrol
Teknolojileri Merkezi firmasının organizasyonu ile her biri
farklı tarihlerde  olmak üzere 4 defa bir gün süreli Hidrolik
Farkındalık eğitimi düzenlendi.Düzenlenen bu eğitimlere

sanayinin çeşitli kollarında faaliyet gösteren değişik
firmalarda görev alan toplam 71 kişi katıldı.

Mutfak ve banyo sistemlerinde dünyanın önde gelen
firmalarından FRANKE firmasının Manisa da yer alan
davlumbaz fabrikasında UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Merkezi
tarafından Hidrolik Pnömatik eğitimleri düzenlendi .3 gün
Hidrolik Seviye-1 ve 2 gün Pnömatik Seviye-1  olmak üzere
toplamda 5 gün süren eğitime 2 grup halinde firmanın bakım
bölümünde görev alan toplam 21 personel katıldı. 5 gün
süresince hidrolik ve pnömatik konusunda teorik bilgiler
verilirken aynı zamanda firmaya UAGEM tarafından götürülen

Hidrolik ve Pnömatik Deney setleri ile çeşitli uygulamalar
yapılarak katılımcıların birebir malzemeler ile teması
sağlandı.Ayrıca tesiste bulunan çeşitli hidrolik pnömatik
tahrikli tezgah ve makinaların, devre diyagramları incelenerek,
arıza analizi yapıldı, mevcut devrelerin nasıl modernize
edilebileceği tartışıldı.
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Bu yıl 31’ncisi düzenlenen Bauma 2016 fuarı ile birlikte iş
makinaları, inşaat makinaları, maden çıkarma-işleme
makinaları, araç ve araç üstü ekipman üreticileri başta olmak
üzere inşaat ve madencilik ile bir noktada kesişen çok sayıda
sektöre ait makina, araç gereç ve sarf malzemesi üreticileri
bir araya geldi.
Aralarında 141 Türk firmasının da yer aldığı 58 ülkeden 3423
katılımcı firma fuarda yer alırken, 200 farklı ülkeden toplamda
580.000 kişi fuarı 7 gün boyunca ziyaret etti. Bu
rakamlardan anlaşılacağı üzere fuar sadece sektörün değil
dünyanın en önemli fuarlarından birisidir. Geçtiğimiz yıllarda
yine MTG’nin desteği ile yer aldığımız aynı içeriğe sahip    In-
termat Paris 2015 fuarına göre Bauma 2016’nın hem        zi-
yaretçi hem de katılımcı açısından üç kat daha büyük      ol-
duğunu söylemek mümkündür.
AKDER Akışkan Gücü Derneği olarak faaliyet alanımız olan
hidrolik ve pnömatik sistemler, fuarın ana konusu olmamakla

birlikte ekipman ve hizmet sağlayıcıları başlığı altında yer
alan akışkan gücü sistemlerinde kendisine yer buldu.  
Sektörümüz için bu fuar hem katılımcılar hem de ziyaretçiler

açısından oldukça önemlidir. Birçok inşaat ve maden
makinasında yoğun olarak hidrolik devreler ile güç aktarımı
yapılmaktadır. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar,
fuarda yer alan makine üreticisi katılımcıların tedarikçisi
konumundadır. Fuar ziyaretçileri ise çoğunlukla yedek parça
olarak potansiyel müşterileridir. Bu sebeple de hidrolik
pnömatik konusunda faaliyet gösteren değişik ülkelerden
200’e yakın firma BAUMA 2016 fuarına katıldı. Bu firmaların
12 tanesi de aynı zamanda derneğimizin üyesidir.
Bir grup İtalyan hidrolik pnömatik devre elemanları

üreticisi ile birlikte milli katılım düzenleyen İtalyan Akışkan
Gücü  Derneği ASSOFLUID, fuara katılan hidrolik pnömatik
sektörünü temsil eden tek dernekti.

AKDER Bauma Fuarında 

Hidrolik Pnömatik Sektörünü Temsil Etti
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AKDER  İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü ve 

İstanbul-İzmir Otoyol şantiyesini bir 

kısım üyelerimizle birlikte ziyaret ettik
06.04.2016 Çarşamba günü Dilovası mevkiindeki İzmit
Körfezi Geçiş Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyol
şantiyesini bir kısım üyelerimizle birlikte ziyaret ettik.
Öncelikle bu ziyaretin gerçekleşmesinde bize çok büyük
destek veren TCK Danışman firması Yüksel Proje Eğitim
Başmühendisi İrfan ÜNAL Beye en içten teşekkürlerimizi
sunarız.
Gerçekten dev bir proje. Projenin en önemli ayağı olan
köprü de bitmek üzere. Bu yaz bitmeden açılabilir. Bizim
ziyaretimiz sırasında bir köprü tabliyesi kaldırıldı ve
yerine yerleştirildi. İzmir Otoyolu ise hızla devam ediyor.
Tek engel kamulaştırmalarda oluyormuş.
Bu projenin tamamı Yap-İşlet-Devret modeli ile
yapılıyormuş. Çok beğendik. Daha çok üyemizin gelip
yerinde bu büyük projeyi incelemesini isterdik.

Bu yıl yine tüm üyelerimizi temsilen WIN Fuarına katıldık.
Büyük hacimli üyelerimizin katılmamasına rağmen yine de
canlı bir fuar oldu diyebiliriz. Tam fuar sırasında
İstanbul'da ortaya çıkan patlama olayı elbette ziyaretçi
sayısını etkiledi. Fuar sırasında, AKDER Standının
karşısında kurulmuş olan forum alanında üyelerimiz de bir
açık oturum gerçekleştirdi. Sektörün genel sorunları

yanında özellikle proje telif hakları konusu tartışıldı.
Oldukça fazla emek ve deneyim birikimi olarak hazırlanan
projelerin üçüncü  ellere sunularak haksız rekabet yapıldığı
ifade edildi. Dernek olarak bu konuda özel bir çalışma
yapılacağı, resmi kuruluşlarla da işbirliği yapma
imkanlarının araştırılacağı bilgisi, üyelere ve sektör
katılımcılarına sunuldu.

AKDER WIN Fuarında  Sektörü Temsil Etti.



MEKSİKA’DA FABTECH-MEXICO

FUARINA KATILDIK
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04-06.05.2016 tarihlerinde Meksika’ın başkenti Meksiko’da
düzenlenen FABTECH 2016 fuarına OAİB MTG desteği ile
katıldık. 
Türkiye’ye oldukça uzak bir ülke.  Ancak Türkiye’nin yaklaşık
2.5 katı toprağa ve yine yaklaşık 2,5 katı dış ticaret hacmine
sahip bir ülke. Yıllık ihracatı yaklaşık 400 milyar, ithalatı da
400 milyar dolar. İhracatını büyük ölçüde ABD’ye yapıyor.

İthalatında biraz çeşitlenme var. ABD ile birlikte Çin de bu
ülkeye ciddi ihracat yapıyor. Türkiye’nin 2015 yılında
Meksika’ya toplam ihracatı yaklaşık 0,7 milyar, toplam
ithalatı ise 0,2 milyar dolar olmuştur.
Fuarda ne ülkemizden ne de dünyadan bizim sektörle ilgili
firma bulunmuyordu. Daha çok genel imalat makinaları,
presler, saç işleme makinaları, vb. ağırlıkta idi.
Türkiye’de oldukça iyi sayıda saç ileme makinaları imalatçısı
firma fuarda yerini almıştı. Yaptığımız görüşmeler ışığında iyi
bir Pazar olduğunu, sağlam bir distribütör bulunması halinde
iyi işler yapılabileceği kanaatine vardık.
Hidrolik ve Pnömatik konusunda da bakir bir ülke gibi
görünüyor. Üyelerimize Meksika ile temas içinde olmalarını
tavsiye ederiz.

HKTM binası ödüllendirildi 
Hareket ve kontrol teknolojileri konusunda uzmanlaşan
HKTM, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki akıllı
binasıyla, çevrecilik anlayışında yeni bir dönemin temsilcisi.
Bu yapı, üretim amaçlı binaların sadece verimliliği değil,
toplumun genelini, üzerinde bulunduğu arazinin geleceğini ve
doğanın dengesini de gözetebileceğine inanan mühendisler
tarafından planlanan örnek bir tesis.

Her sistem, ekosistemle uyum içinde
3000 m2lik arsa üzerinde toplam 6000 m2 kapalı alanı olan
Yeşil Bina’da tüm detaylar lüksü değil çevrecilik ve verimliliği
ön planda tutularak planlandı. Kendi elektriğini üretme
kabiliyeti olan fabrika; ısıtma, soğutma ve aydınlatmanın yanı
sıra bir miktar üretim için gerekli olan enerjiyi de kendi k-
endine karşılayabiliyor. İyi planlanmış bir yapının çok çeşitli
faydalara sağlayabileceğini gözler önüne seriyor:
-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.Kocaeli Sanayi Odası, çevreye olan katkılarından dolayı üyemiz

HKTM'yi ödüllendirdi.
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AKDER ÜYE LİSTESİ

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 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.




