AKDER / BÜLTEN

Değerli Meslektaşlarım,
Artılarıyla, eksileriyle bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın tüm meslektaşlarıma ve
dostlarıma sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Haydar ATILGAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(KASTAŞ)

2014’te sektörümüzün en önemli aktivitesi HPKON 2014’ü gerçekleştirdik. Kongre
Yürütme Kurulu’na özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür
ederim. 20 yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimiz kongreden bu yana
sektörümüzdeki gelişmeyi göz ardı etmemiz mümkün değil. Ancak kongreyi ve
sektörümüzü geleceğe hazırlamak adına tüm faaliyetler gözden geçirilmelidir.
Sektör oyuncuları, üniversiteler ve kanun yapıcılar el ele vererek sektörü nasıl gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyabileceğimizi sürekli gündemde tutmak önceliğimiz
olmalıdır.
AKDER Yönetim Kurulu olarak, yetişmiş insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak
adına başta üniversiteler olmak üzere, eğitim kurumlarımızla ilişkilerimizi
güçlendirme faaliyetlerinde bulunurken, diğer taraftan da derneğimiz eğitim
merkezi UAGEM’in etkinliğinin artırılması için çalışmalarımız sürmektedir.
Dernek merkezimizin ve UAGEM’in tek çatı altında buluşmasıyla; gerek eğitim
merkezimizde, gerekse firmalarda verdiğimiz iş yeri eğitimlerinin etkinliği
artırılmış; dolayısıyla eğitim taleplerinde de önemli artışlar elde edilmiştir.

A. Tunç ATIL
Genel Sekreter
(HKTM)

Arden AREVYAN
Muhasip Üye
(O-PAK)

CETOP BÖLGESİ
2013 YILI İSTATİSTİKLERİ
YAYINLANDI
CETOP 2013 yılı istatistiki verilerini yayınladı.
Avrupa genelinde belli olan ülkeler bazında
ülke içi hidrolik ve pnömatik satışlarında
5’inciliğe oturan Türkiye’deki (Bazı CETOP ülkelerinin verileri-Fransa, Rusya, vb. ulaşmadığı için değerlendirme dışı tutulmuştur) sektör
oyuncuları toplamda 500 milyon Euroyu aştı.
Kaynak: CETOP

Başlangıçtan bugüne kadar 1300 mühendis, teknisyen, bakımcı kadrosuna HidrolikPnömatik eğitimi verilmiştir. Bunun yanında UAGEM’in daha önce fiziksel imkansızlıklar nedeniyle kriterleri yerine getirilemediği için gerçekleştiremediğimiz CETOP
akreditasyonu, yeni eğitim merkezimizde çok kısa zamanda uygulamaya sokulacak
ve UAGEM eğitim sertifikaları CETOP onaylı olarak kursiyerlere
verilebilecektir.
Hepinize başarılı ve kazançlı bir yıl diliyorum.
Saygılarımla,
Haydar ATILGAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman KARA
Üye
(HİD-TEK)

Serpil UZUN
Üye
(PARKER)
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İbrahim GÜNER
Üye
(GÜNMAK)

İ. Seda GÖRGÖREN
Üye
(SEMAKMATİK)

Akışkan Gücü Derneği Adına
Sahibi:
Haydar ATILGAN

Yayın Kurulu
Başkanı:
Haydar ATILGAN

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü:
Abdullah PARLAR

Yayın Yeri:
Perpa Ticaret Merkezi
B Blok Kat: 2 No: 42
34384 Okmeydanı / Şişli
Tel: 0212 210 34 23
Faks: 0212 222 19 71
www.akder.org
akder@akder.org

Yayın Kurulu:
A.Tunç ATIL
Arden AREVYAN
Süleyman KARA
İbrahim GÜNER
Serpil UZUN
İ.Seda GÖRGÖREN

Görsel Yönetmen
Kadir KEPÇEOĞLU
Baskı: CB Basım
2. Mat. Sit. A Blok.
No: ZA16
Topka - İstanbul
Tel: 0212 612 65 22
Yayın Türü:Yerel, Süreli

AKDER Bülten,
Akışkan Gücü Derneği
tarafından TC yasalarına
uygun olarak yayınlanmaktadır.
AKDER Bülten’in isim ve
yayın hakkı AKDER’e aittir. Bültende yayınlanan
yazı, fotoğraf, illüstrasyon
ve konuların her hakkı
saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

AKDER
BÜLTEN
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YERİNDE
EĞİTİM
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ’NDE
TEMEL HİDROLİK VE PNÖMATİK
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ÜYEMİZ KASTAŞ SIZDIRMAZLIK
TEKNOLOJİLERİ FİRMASINDA
TEMEL HİDROLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

YERİNDE
EĞİTİM
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi (UAGEM)
tarafından 15-17 Aralık 2014 tarihleri arasında üç günlük temel hidrolik eğitimi düzenlendi.
Kastaş, Celka, Akon, Gimaş, Hidroproser, Ferro, Kavurlar,
Birim Makina firmalarında mekanik bakım, elektrik bakım,
Ar-Ge ve satış departmanlarında görev yapan toplam 18
personel katıldı. Eğitim süresince hidrolik devre elemanlarının
çalışma prensipleri ve devredeki görevleri anlatılırken,

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından
ERSEM firmasının Zonguldak Ereğli’de ki tesislerinde
28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında üç günlük hidrolik ve
22-24 Aralık 2014 tarihlerinde üç günlük pnömatik eğitimi
düzenlendi.

UAGEM tarafından tesise getirilen deney seti üzerinde bu
devre elemanları ile ilgili çeşitli uygulamalar yapıldı.
İzmir AOSB’de düzenlenen eğitime, ileriki tarihlerde de devam edilecek.

Düzenlenen eğitime firma içerisinde mekanik ve elektrik
bakım ekibinde görev yapan İskenderun, Gebze ve Ereğli
fabrikalarından toplam 13 personel katıldı. Eğitim süresince
hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının çalışma 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 ve pnömatik
tahrikli makinelerin devre diyagramları incelenerek çalışma
prensipleri, olası arızaları ve bu makinelerin bakımları sırasında iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler tartışıldı.

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri firmasında 19-20
Aralık 2014 tarihlerinde temel hidrolik eğitimi düzenlendi.
Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri firmasında 19-20 Aralık
2014 tarihlerinde temel hidrolik eğitimi düzenlendi. Değişik
departmanlardan 18 personelin katıldığı eğitim süresince
katılımcılara hidroliğin temel prensiplerinin yanı sıra sızdırmazlık elemanlarının hidrolik devrelere etkisinin üzerinde
duruldu.
Ayrıca katılımcılar AKDER tarafından tesise getirilen deney
seti üzerinde çeşitli uygulamalar yaparak teorik bilgilerini
pekiştirme imkanı buldu.

ÇAMSAN ENTEGRE
UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi
tarafından ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ firmasında
24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında 3 günlük hidrolik
eğitimi düzenlendi.

CEVHER DÖKÜM JANT FABRİKASI
Cevher Döküm firmasının Ege Serbest Bölgesi’ndeki jant fabrikasında UAGEM tarafından
01-06 Aralık 2014 tarihleri arasında dört günlük hidrolik ve iki günlük pnömatik eğitimi düzenlendi.
Eğitime firma içerisinde mekanik ve elektrik bakım ekibinde
görev yapan toplam 15 personel katıldı. Eğitim süresince
hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının çalışma 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 ve pnömatik tahrikli makinaların devre
diyagramları incelenerek çalışma prensipleri, olası arızaları

Hidropar İzmir’de 11-13 Aralık 2014 tarihleri arasında
temel hidrolik eğitimi düzenlendi.
Çoğunluğu işe yeni başlayan mühendislerden oluşan çeşitli
departmanlarda görev alan toplam sekiz personelin katıldığı eğitimi üç gün sürdü.
İleri seviye hidrolik konularına da değinilen eğitim ile çalışanlara temel hidrolik bilgisi kazandırmanın yanı sıra sektöre adaptasyonlarını hızlandırma imkanı elde edilmiştir.

ve bu makinaların bakımları sırasında iş güvenliği açısından
alınması gereken tedbirler tartışıldı.
Tesiste kullanılan birkaç hidrolik tahrikli makinanın hidrolik
devre şemaları her operasyon için ayrı ayrı incelendi, devre
elemanları üzerinde yapılabilecek tüm ayarların sisteme etkisi tartışıldı. Makine de olabilecek arıza senaryolarına karşılık
çözüm metotları incelendi.

ÜYEMİZ HİDROPAR İZMİR FİRMASINDA
TEMEL HİDROLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Firma içerisinde mekanik ve elektrik bakım ekibinin yanı
sıra makine operatörü olarak görev yapan toplam 37 personel eğitime katıldı.
Eğitim süresince hidrolik devre elemanlarının çalışma 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 makinelerin devre diyagramları
incelenerek çalışma prensipleri, olası arızaları ve bu makinelerin bakımları sırasında iş güvenliği açısından alınması
gereken tedbirler tartışıldı.
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HPKON 2014

YOĞUN KATILIMLI BİR ORGANİZYONLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

AKDER ÜYELERİNDEN HABERLER

İŞBİRLİKLERİMİZ

ÜYE SAYIMIZ 75 OLDU

AKDER, MAKFED’İN KURUCU ÜYESİ OLDU
Makine imalatı ile ilgili derneklerin birlikte kurdukları
“MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu”
resmen kuruluş başvurusunu yaptı. AKDER’in de Kurucu
Üye olarak yer aldığı bu federasyon, bugüne kadar tüzel
kişiliği olmayan MSSP Makine Sanayii Sektör Platformu
yerine tüzel kişiliği olan bir kurum olarak benzer görevleri
yapmaya devam edecek.

2014 yılı içinde 4 yeni üye aramıza katıldı. Böylece toplam
üye sayımız 75 oldu. Aşağıda isimleri verilen yeni
üyelerimize “hoş geldiniz” diyoruz.

Sektörümüzün en büyük buluşması olarak tanımlayabileceğimiz HPKON 2014 Uluslararası Hidrolik
Pnömatik Kongre ve Sergisi 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

HİPAŞ TAŞINDI
Karaköy’de bulunan iş yerleri kendilerine yeni iş yerleri
buluyor. Bunlardan sonuncusu HİPAŞ oldu. HİPAŞ Hidrolik A. Ş. geçen yılın sonlarında İMES’te yeni yerine taşındı.
HİPAŞ ekibi artık İMES Sanayi Sitesi C Blok 308 Sokak No:16
34776 Y. Dudullu-Ümraniye/İstanbul adresinde çalışmalarını
sürdürüyor.

PARKER TÜRKİYE YENİ YERİNDE

AKDER üyesi olan veya olmayan hemen hemen tüm sektörün
bir araya geldiği bu kongrede 56 bildiri, 18 atölye çalışması, 1 panel, 4 sektörel eğitim, 2 yuvarlak masa toplantısı ve
6 değişik özel oturum yapıldı. Sektörün geçmişi, bugünü
ve geleceği ile ilgili olarak mevcut ve önceki tüm AKDER
başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı panel, sektör mensupları tarafından ilgiyle izlendi. Sunulan tüm bildiriler 829
sayfa tutan bir kitap haline getirildi ve sektör mensuplarının
hizmetine sunuldu.

1999 yılında bu yana önce iki yılda bir, son dönemlerde üç
yılda bir yapılan bu kongreler; bugüne kadar hep İzmir’de
yapılmış, sonuncusu olan 7’ncisi İstanbul’da Harbiye Askeri
Müze Kongre Salonu’nda düzenlendi. 8’inci kongrenin nerede
ve nasıl bir konseptte yapılacağı önümüzdeki aylarda tartışılacak ve kararlaştırılacak.
Kongre sonrası hazırlanan sonuç bildirgesini, MMO’nun web
sitesinden izleyebilirsiniz.

Türkiye’deki satış ofisiyle 2007 yılında faaliyetlerine başlayan
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Ltd Şti, 2015
yılında yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek. Parker
artık Kısıklı Mahallesi Hanım Seti Sokak No: 55 Üsküdar/
İstanbul adresinde çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAŞ İSTANBUL SATIŞ MAĞAZASI YENİ YERİNDE
Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş. yurtiçi satış
ağının önemli bir noktası olan İstanbul Satış Mağazasını, geçtiğimiz yıl sonunda, Süleyman Demirel
Bulvarı, İş Modern I Blok No:13 34490 İkitelli
İstanbul adresine taşıdı. Telefon ve fax bilgileri için
www.kastas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

TÜBİTAK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ
TÜBİTAK ile yaptığımız görüşme sonucu birlikte çalışma konusunda mutabık olduğumuz TÜBİTAK 2015 yılı desteklenen
projelere ait broşürlerini derneğimize gönderdi. Bu bültenin ekinde bunları da bulacaksınız. Ayrıca güncel bilgileri,
TÜBİTAK’ın internet sayfasından da takip etmenizi öneririz.

TEKNİK GEZİMİZE DAVETLİSİNİZ
Körfez Köprü ve Çevre Yolları Şantiyesi’ne gezi düzenliyoruz.
Mart ayı içerisinde mutabık olunacak bir Cumartesi günü
yapılacak bu geziye tüm üyelerimiz davetlidir. Kesin tarih ve
gezi programı e-posta yoluyla üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.

FUAR VE ETKİNLİKLERE KATILIYORUZ
• CETOP EĞİTİM VE İSTATİSTİK KOMİTESİ
CETOP Eğitim Komitesi 19 Ocak 2015 tarihinde Frankfurt’ta,
CETOP İstatistik Komitesi ise 14 Nisan 2015 tarihinde
Hannover’de yapılacak.
• HANNOVER MESSE 2015
Almanya’nın Hannover şehrinde bu yıl 13-17 Nisan 2015
tarihinde yapılacak Hannover Messe 2015 Otomasyon, Hidrolik Pnömatik Fuarı’na MTG ile birlikte katılıyoruz.
• INTERMAT 2015
Paris’te düzenlenecek İş ve İnşaat Makineleri Fuarı INTERMAT 2015 Fuarı’na 20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında MTG
ile birlikte katılıyoruz.

YAYINLARIMIZI TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ
2015 REHBERİMİZ, WIN FUARI’NDA DA DAĞILACAK
2015 rehberimiz hazırlanıyor. Mart ayında yapılacak WIN
Fuarı’na yetiştirilecek olan bu yayın adreslerinize fuar öncesi
ulaştırılmış olacak.
CETOP 2015 REHBERİNDEYİZ
CETOP da 2015’de yeni rehberini bastırıyor. Hannover Fuarı
öncesi hazır olacak.
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