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SUNUÞ

Makina Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir ve Ýstanbul Þubeleri yürütücülüðünde 
düzenlenen   IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý'ný 
kurumsallaþarak gelenekselleþen özelliðiyle  01-04 Aralýk 2005 tarihleri 
arasýnda Ýzmir Kültürpark Fuar Alanýnda hep birlikte gerçekleþtirdik.

Kongreyi 920 kayýtlý delege olmak üzere, toplam 1300'e yakýn  mühendis, 
teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi öðrencisi izledi. Kongre boyunca 
düzenlenen fuar 5000'i aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþ, 44 kurum ve 
kuruluþ, ve sektörel basýn kuruluþu tarafýndan desteklenmiþtir. Kongre 
boyunca iki ayrý salonda toplam 18 oturumda 31 adet bildiri sunulmuþtur. 
Bu süre zarfýnda 3 konferans, 1 panel, 1 forum, 11 atölye çalýþmasý ve 1 
sabah toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. 460 sayfalýk bildiriler kitabý ve 40 sayfalýk 
Mevcut Durum Analiz Raporu Kitabý yayýn dünyasýna kazandýrýlmýþtýr.

Kongre boyunca düzenlenen fuara sektörde ürün ve hizmet üreten 
temsilcilikleri ile birlikte  151 kuruluþ katýlmýþtýr. 

Uluslararasý katýlýmýn daha da geliþtirildiði Kongrenin açýlýþ konferansý, Avrupa 
Akýþkan Gücü Dernekleri Federasyonu (CETOP) Baþkaný Amadio Bolzani 
tarafýndan “Akýþkan Gücünün Geleceði”  temasý ile gerçekleþtirilmiþtir. 
Kongrede düzenlenen; konferanslarda; VDMA'dan (Almanya Makina 
Ýmalatçýlarý Birliði) Jörn Dürer  “AB Yeni Yaklaþým Direktifleri Kapsamýnda 
Avrupa'da Hidrolik Pnömatik Alanýnda Yürütülen Çalýþmalar”, Amadio 
Bolzani “CETOP  ve Akýþkan Gücü Eðitimi”,  NFPC Ýngiltere Ulusal Akýþkan 
Gücü Merkezi) Direktörü John Savage “Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü 
Merkezi ve Akýþkan Gücü Eðitimi” , AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Steven 
Young “AKDER ve Akýþkan Gücü Eðitimi” ve  VDMA'dan (Almanya Makina 
Ýmalatçýlarý Birliði) Jörn Dürer ayrýca “AB Yeni Yaklaþým Direktifleri 
(98/37/EC Makine Emniyeti ve 97/23/EC Basýnçlý Ekipmanlar) ve Hidrolik 
Pnömatik Ekipmanlar” konularý sunuldu.

Oturumlarda hidrolik pnömatik alanýnda bilimsel ve teknik ve AR-GE 
kapsamýnda sektörde yapýlan çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve 
deneyimlerin paylaþýldýðý bildiriler sunulmuþtur.

Kongre kapsamýnda düzenlenen “AB Müzakere Sürecinde  Hidrolik 
Pnömatik Sektörü” baþlýklý panele Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Akýþkan Gücü 
Derneði, Makina Ýmalatçýlar Birliði, CETOP, sektörü ve ilgili endüstri 
kuruluþlarýný temsil eden firmalar ile Makina Mühendisleri Odasý temsilcisi 
katýlmýþtýr. Avrupa Birliði müzakere sürecinden sektörün nasýl etkileneceði 
ayrýntýlý olarak tartýþýlýp görüþ ve öneriler üretilerek ilgili kesimlerce 
paylaþýlmýþtýr. Tartýþmanýn tüm delegelerin aktif katýlýmý ile gerçekleþtirilmesi 
amacýyla panelistlerin görüþleri Mevcut Durum Analiz Raporu olarak panel 
öncesi katýlýmcýlara sunulmuþtur.

Kongrede 11 farklý konuda atölye çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmalar 
yurt içi ve yurt dýþýndan gelen uzmanlar tarafýndan sunulmuþ ve yoðun ilgi 
görmüþtür. 

Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi'nin oluþumuna görüþ ve önerileri ile katkýda bulunan Danýþmanlar 
Kurulu Üyelerimize, bildiri yazarlarýmýza, “Kongre Delegesi” olma bilinci 
taþýyan deðerli mühendislere, teknik elemanlara, teknik liselerden, meslek 
yüksekokullarýndan ve üniversitelerden katýlan geleceðin sektör temsilcilerine, 
fuara katýlan tüm firmalara, fuar katýlýmlarý yaný sora üstlendikleri 
sponsorluklara kongrenin önemli destekçileri arasýnda yer alan AKDER, 
HYDAC, HÝDROSER ve BOSCH REXROTH'a  kongrede görev alan tüm kiþi 
ve kuruluþlara teþekkürlerimizi sunarýz. 

2007 yýlýnda V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý'nda buluþmak ve 
o güne kadar “birlikte üretmek” dileðiyle...
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Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odasý adýna 
Ýzmir ve Ýstanbul Þubeleri yürütücülüðünde 

düzenlenmektedir.

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý Bülten’in      

Ocak 2006 ekidir.
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KONGRE DANIÞMANLAR KURULU

Akýþkan Gücü Derneði
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boðaziçi Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi
Demir Çelik Üreticileri Derneði

Dicle Üniversitesi
Doðuþ Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupýnar Üniversitesi

Ege Üniversitesi
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði

Erciyes Üniversitesi
Fýrat Üniversitesi

Harran Üniversitesi
Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi

Makina Ýmalatçýlarý Birliði
Mustafa Kemal Üniversitesi

Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði

Teknolojik Eðitimi Geliþtirme Vakfý 
Trakya Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Uludað Üniversitesi

Yýldýz Teknik Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

DESTEKLEYEN KURULUÞLAR

Halil YILMAZ
Mehmet ÖZSAKARYA

Salih EMANET
Semih KUMBASAR

Suat DEMÝRER
Þemsettin IÞIL
Tuna BALKAN

Üzeyir ULUDAÐ 

Baþkan: Ahmet CERANOÐLU
Altan BAGATUR

Dilara MUMKAYA
Doðan HACIAHMET

Durmuþ KARA
Erol UYAR

Ersoy KARAÇAR
Ertan SOYDAN

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Akiskan Gücü ve Hareket Teknolojileri Dergisi 
A&P Ambalaj Plastik Dergisi

Endüstri & Otomasyon Dergisi 
Endüstri Enformasyon Dergisi

Hidrolik Pnömatik Akiskan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi 
Makina & Metal Teknolojileri Dergisi 

Makina Magazin Türkiye Endüstri Dergisi 
Makine Market Dergisi

SubconTurkey Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
Sektörel Tanitim Dergisi

Packworld Türkiye Dergisi

DESTEKLEYEN BASIN KURULUÞLARI

Ahmet ENIS..................................... MMO Merkez 
Baki ÇINAR...................................... MMO Merkez 
Sezai UYSAL..................................... MMO Ankara Sube 
Ümit BÜYÜKESMELI......................... MMO Antalya Sube 
Süleyman KARA............................... MMO Bursa Sube 
Mehmet ATILGAN........................... MMO Denizli Sube 
Sahismail YUSUMUT........................ MMO Diyarbakir Sube 
Ismail KINALI.................................... MMO Edirne Sube 
Ibrahim ÖZÇAKIR............................. MMO Eskisehir Sube 
Serap Özpolat ÇETE........................ MMO Gaziantep Sube 
Tevfik PEKER..................................... MMO Istanbul Sube 
Osman SERTER................................ MMO Istanbul Sube 
Mehmet ÖZSAKARYA...................... MMO Izmir Sube 
Fazil CANBULUT.............................. MMO Kayseri Sube 
Çinar ULUSOY.................................. MMO Kocaeli Sube 
Mete KALYONCU............................. MMO Konya Sube Hüseyin 
BAÐIÞLAR........................... MMO Mersin Sube 
Murat BAYRAM................................ MMO  Samsun Sube
Erkan TURAN.................................. MMO Trabzon Sube 
Mehmet KOPAÇ.............................. MMO Zonguldak Sube

KONGRE DÜZENLEME KURULU

A.Yýldýrým AKIN Erol COÞKUN Mehmet ARSLAN
Abdullah KAYHAN Ertuðrul DURAK Mehmet KOCABAÞ
Abdullah PARLAR Faruk ALYAZ Mehmet KURTÖZ
Adnan ÖZKAN Fatih BABALIK Mehmet POLAT
Ahmet AKÝDÝL Fatih KAN Mehmet ÞEN,
Ahmet DÝNÇER Fatih ÖZCAN Metin AKKÖK
Ahmet K. GÜVEN Fevzi BEDÝR Metin GÜLEÇ
Ahmet KÜÇÜKÇELEBÝ Feyyaz ERSÝN Mevlüt ATALMIÞ
Ahmet KUZUCU Fikret DALKIRAN Moiz VARON
Ahmet SARAÇ Galip KEÇECÝOÐLU Murat BABUÇCU
Ahmet SERDAROÐLU Güner ÇELÝKAYAR Murat CÝRAV
Ahmet Zeki VARAN Gürbüz KANÇAL Musa ERTUNÇ
Ali EDÝZER H.Cengiz CELEP Mustafa ÝLERÝ
Ali KAVUR Hagop KÜLEGEÇ Necip ÇAYAN
Ali ÖZYAFA Hakan ÇEVÝKELLÝ Nihat ÖZÝRÝ
Ali ÜNÜVAR Hakký AKÇALAR O.Cahit ERALP
Alkým ERDÖNMEZ Hasan Basri BOZKURT Okan KETEN
Alper ÖZEN Hasan ERGENÇ Ömer ÞAHÝNKAYA
Antoine HANNA Haydar ATILGAN Ömer Tanzer GÖKALP
Arden AREVYAN Haydar KARAÇAM Orhan KARSLI
Aret ARAPOÐLU Haydar KAYHAN Otto BAUER
Arman MÝNASYAN Hayrettin KARCI Pars KAPLANGI
Artin ÇANKAR Hüseyin ÝMREK Refik ÇAÐDAÞ
Aþkýn TIRPAN, Hüseyin ÖZKESER Rýza GÜRBÜZ
Atilla YAVUZ Ýbrahim ATILGAN Þaban YAZICI
Avni ZENGÝN Ýbrahim GEZEN Sadettin KAPUCU
Aygün EROL Ýbrahim H. ÇAÐLAYAN Sadýk AKIN
Bedri TUÇ Ýbrahim HANÝ Þahin EMÝR
Behiç ERTÜRK Ýbrahim ÝRDEM Samet ÞATIR
Bülent HÜROÐLU Ýbrahim YÜKSEL Sedat BAYSEÇ
Bülent PLATÝN Ýlhan GENÇ Selçuk ÖZKUL
Bülent ÞENLÝYÝM Ýlhan TUNA Serdar BAYDAR
Can E. KURDOÐLU Ýlker M. ERGÜLLÜ Serdar ÖZENÝR
Can GAVRÝLÝDÝS Ýlya DEVÝDAS Servet AKGÜN
Cengiz YILMAZ Ýsmail OBUT Steven YOUNG
Cüneyt SÝPAHÝOÐLU Ýsmail S. GÖRGÖREN Tahsin ONAY
Daryo KATALAN Ýsmet SEZEN Talha DÝNÝBÜTÜN
Ejmel HAZIROL Kasým GÝRAZ Tayfun GÜNAL
Ekrem GENÇ Kemal NADÝRLER Tevfik ALTAN
Emrullah ÇAYIR Kenan  KUTLU Tunç ATIL
Enver ÇATAK Kenan KURTÖZ Tuncay SOYDAÞ
Enver DUYGULU L.Rafi BÝLAL Ümit ÇÝFTÇÝ
Enver KAYA Lütfü MUMKAYA Vedat GÜL
Ercan ÖZSÝVRÝ M.A.Sahir ARIKAN Veli KAYNAR
Erdal ÖZYURT M.Altan ÜNAL Y.Samim ÜNLÜSOY
Erdoðan BEÞER M.Bülend DEMÝRALP Yaþar PANCAR
Erdoðan ÇÜMEN M.Muhittin COÞGÜNER Yavuz TAVUKÇU
Eres SÖYLEMEZ M.Nurdoðan ÜNGÖR Yücel ERCAN
Ergun BIDIK Mayir GAON

Kongre Sekreterleri:

Turgay ÞÝRVAN, Bülent ÖNTAÞ

Kongre Sekretaryasý: 

Necmi VARLIK

KONGRE SEKRETERYASI

Elif AYDOÐDU
Asuman MEMEN

Selin ÞENGÜN
Önder SÖZEN

 

Sungu KÖKSALÖZKAN
Arzu ÖZGÜLSÜM
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? IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý 
1- 4 Aralýk 2005 tarihlerinde Ýzmir Uluslararasý Fuar Alanýnda yapýldý. 

Odamýz adýna  Ýzmir ve Ýstanbul Þubelerince düzenlenen kongreyi 
44 kurum ve kuruluþ destekledi. Kongre kapsamýnda dört salonda 31 bildiri 

Sunuldu, 1 panel, 3 konferans, 1 forum ve 1 sabah toplantýsý gerçekleþtirildi. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir ve teþekkür ediyoruz. 
Ýstanbul Þubeleri tarafýndan dördüncü kez Ýzmir'de Sektör için milat sayýlan ilk kongremizde yola çýkýþ amacýmýz 
gerçekleþtirilen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve bu yýl hidrolik pnömatik alanýnda çalýþanlarýn bu alaný bir “sektör” 
ÝZFAÞ tarafýndan düzenlenen Hidrolik Pnömatik Fuarý ile olarak görmelerini saðlamak, çaðdaþ bilgi ve teknolojinin 
uluslararasý Ýzmir Fuar Alanýnda gerçekleþtirildi. yaygýnlaþmasýný, ülkemizde yeniden üretilebilir olmasýný 

Kongre açýlýþ oturumunu yöneten  MMO saðlamak, sektörde Türkçe yayýnlarý artýrarak bilgiyi 
Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný ulaþýlabilir kýlmaktý. Oluþturduðumuz platformda sektörün 
Doðan Albayrak, “Meslek örgütü olarak yurt içi ve yurt dýþýyla etkili bir iletiþim kurmasý da bir baþka 
Büyükþehir Belediyesi ve ÝZFAÞ iþbirliðinde önemli amacýmýz idi. Bugün geldiðimiz noktada görüyoruz 
düzenlediðimiz etkinlik, Ýzmir'in kongreler ve ki bu amaçlar birer birer gerçekleþmiþ ve gerçekleþmeye 
fuarlar kenti olmasý yönündeki çabamýzýn devam etmektedir. 
baþarýlý bir örneðini oluþturmuþtur” dedi. Hidrolik  pnömatik sektörü; teknolojik gecikmeden az 

Ýzmir için  birlikte üretme modellerini geliþtirmenin ve sinerji etkilenen sektörlerden biri olma özelliði ile uluslararasý 
yaratmanýn gerektiðine vurgu yapan Albayrak, Oda olarak pazarlarda rekabet þansýnýn yüksek olduðu bir sektör olarak 
yerel yönetimlerle birlikte halka yönelik hizmetlerini deðerlendirilebilir. Sektör, uzmanlarýn da ifade ettiði gibi, 
geliþtirmek arzusunda olduklarýný vurguladý. Albayrak özgün ve nitelikli sistem tasarýmýna açýktýr. Dolayýsýyla 
konuþmasýnda özetle þunlara deðindi: burada nitelikli ara teknik eleman ve mühendis ihtiyacý 
“Geçtiðimiz kongrede ilk kez Avrupa Hidrolik ve Pnömatik gündeme gelmektedir. Biz kongremizin “eðitim 
Teknik Komitesi CETOP'un baþkaný Amadio Bolzani'yi fonksiyonunu” bu nedenle ön plana çýkarmaya çalýþýyoruz. 
aðýrlayarak uluslararasý katýlýma açtýðýmýz Kongremize bu yýl Açýlýþ oturumunda konuþan düzenleyici 
Sayýn Bolzani ile birlikte VDMA Almanya Makina þubelerden MMO Ýstanbul Þubesi Baþkaný 
Ýmalatçýlarý Birliðinden Sayýn Jörn Dürer, NFPC Ýngiliz Ulusal Tevfik Peker konuþmasýnda þunlara 
Akýþkan Gücü Merkezi Direktörü Sayýn John Savage de deðindi:
katýlýyorlar. Böylece dördüncü kongremiz Dünya Akýþkan “Ülkemizde hidrolik ve pnömatik  
Gücü Dernekleri ve onlarýn üst birlikleri olan CETOP'la sektörünün boyutu geliþmiþ  
iliþkilerini daha da geliþtiren bir platform olarak ülkelerindekilerin çok altýndadýr. Ýtalya'nýn 
gerçekleþecektir. Biz kongremize uluslararasý katýlým sektör boyutunun  on beþte biri, Almanya' nýn ise otuzda biri 
konusunda önemli destek veren AKDER'e bir kez daha kadardýr. Ülkemizde yapýlan büyük yatýrýmlarda çok fazla 

Ýzfaþ tarafýndan düzenlenen hidrolik pnömatik Kongreye, AKDER kokteyli; Bosch Rexroth Group 
fuarýna ise temsilcilikleri ile   birlikte sektörde kokteyli ve Funda Arar konseri ile Odamýz 

ürün ve hizmet üreten 151 kuruluþ katýldý. Fuar tarafýndan düzenlenen gala yemeði 
5000'i aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edildi. organizasyonlarý renk kattý. 

Hidrolik pnömatik sektörü Ýzmir'de buluþtu
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sayýda hidrolik pnömatik sistem kullanýlmasýna raðmen tiflerin yayýnlandýðý bugünlerde yararlý olcaðýna inanýyoruz.
bunlarýn çoðu yurtdýþýndan getirilmektedir. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri ile 1999 yýlýndan 
Her türlü imalat makinalarý, ambalaj makinalarý, takým bugüne kadar 17 yayýn sektöre kazandýrýldý. Bunlardan 
tezgahlarý, gemi inþa sanayi, barajlar, uçaklar, demir-çelik, özellikle Türkçe-Ýngilizce-Almanca Sözlük,  AKDER 
tekstil, tarým makinalarý vb. sektörlerinin hidrolik ve (Akýþkan Gücü Derneði) ve MMO Ýstanbul Þubesi ortak 
pnömatik alanýndan talebi vardýr. Hidrolik ve pnömatik çalýþmasý ile mesleðe yeni baþlayanlar için bir baþvuru 
sektörünün sanayi için önemi büyüktür. Hidrolik pnömatik kaynaðý olan “Hidrolik Devre Elemanlarý ve Uygulama 
sektöründe bulunan firmalarýn çoðunluðu KOBÝ Teknikleri”, “Pnömatik Devre Elemanlarý ve Uygulama 
niteliðindedir. Büyük ithalatçý firmalarýn pazardaki payý Teknikleri” ve “Basýnçlý Hava Tesisatý” kitaplarýnýn 
yüzde 50 civarýndadýr. Yerli imalat yapan firmalarýn çoðu sektörde aranan yayýnlar haline gelmesinden kývanç 
atölye tarzýnda üretim yapmaktadýr. duyuyoruz.  Bu eserlerin meydana 

gelmesinde bütün emeði geçenlere sonsuz Ürün daðýlýmý yüzde 60'ýný hidrolik,  yüzde 40 pnömatik 
teþekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum”þeklindedir. Sektörde 300'den fazla firma faaliyet 

göstermektedir. Bunlarýn faaliyetinde yerli imalat oraný Makina Mühendisleri Odasý Baþkan Vekili 
yüzde 30 iken ithalat oraný yüzde 70'ler civarýndadýr. Melih Þahin; Oda kurumsal yapýsýný 
Sektördeki ürün çeþidi 400 bin civarýndadýr. tanýtarak baþladýðý konuþmasýnda Ulusal 

Hidrolik Pnömatik Kongrelerinin, ülkemizde Hidrolik pnömatik meslek disiplininin ve hidrolik pnömatik 
bu alanda yapýlan en ciddi bilimsel ve yaygýn sektörünün geliþmesine paralel olarak yetiþmiþ eleman 

katýlýmlý etkinlik olduðunu belirterek, konuþmasýnda özetle gücüne olan ihtiyaç artmaktadýr. 
þunlarý söyledi:

AR-GE olanaklarýnýn yetersizliði, teknolojik ve endüstriyel 
“ Birçok sektör ve sanayi dalý arasýndaki geçiþkenlikler, birikimin yetersizliði, sermaye ve finansman yetersizliði, 
hidrolik pnömatik uygulamalarýnda da geçerlidir. Þöyle ki; istikrarlý ve güvenilir iç pazar olmamasý, maliyetlerin yüksek 
demir-çelik, makina imalat, iþ ve inþaat makinalarý, otomotiv, oluþu, standartlar uygun olmayan ithalat ve haksýz rekabet 
savunma, gýda, ambalaj, gemi inþa, saðlýk, barajlar, otomasyon sektörünün temel sorunlarýndandýr.”
ve robot teknolojileri gibi sanayiler, sektörler ve teknolojik 

Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç. Dr. 
alanlar, hidrolik-pnömatik girdilerini yaygýn olarak kullanmaktadýr.

Ahmet Ceranoðlu kongre programý ile ilgili 
Küreselleþme süreciyle dünya ticareti giderek ayrýntýlý bilgi vererek; “Kongremiz, her 
serbestleþmekte, ülkelerin bilim ve teknoloji düzeyi en zaman olduðu gibi, teknik oturumlarý, atölye 
önemli rekabet unsuru olmaktadýr. Bu nedenle geliþmiþ çalýþ-malarý, paneli, konferanslarý ve 
ülkeler katma deðeri yüksek, ileri teknoloji isteyen forumlarý ile dinamik ve yoðun bir program 
yatýrýmlara, teknik eðitime, AR-GE çalýþmalarýna dolayýsýyla içermektedir.”  dedi. Ceranoðlu özetle 
ulusal sanayilerine verdikleri desteði sürekli artýrmaktadýrlar.þunlarý söyledi:

Küresel rekabette ayakta kalabilmek için AR-GE alt yapýsýnýn “Kongre ülkemizde bu alanda ilk kez kullanýcýlar arasýnda 
oluþturulmasý, yeni ürün geliþtirme faaliyetlerini yürütecek resmi iletiþim aðý oluþturulmuþtur. Bu Kongre ayný zamanda 
Mühendislik Birimlerinin kurulmasý bir zorunluluktur. Bu Türk Akýþkan Gücü Derneði olan AKDER'in kendisini sektöre 
konu bir devlet politikasý olarak ele alýnmak zorundadýr. tanýttýðý bir toplantý olmuþtur. 2001 ve 2003 yýllarýnda 
Ülkelerin eðitim ve AR-GE harcamalarý ile sanayi ürünlerinin düzenlenen kongreler sektörün büyük bir heyecanla bir 
rekabeti arasýndaki korelasyon katsayýsý oldukça yüksek olup, araya geldiði, sorunlarýný paylaþtýðý bir bayram havasý 
eðitime yapýlan harcama arttýkça küresel rekabete karþý sanayi-içerisinde geçen kongreler olmuþtu.  
nin korunabilme ve rekabet edebilme olasýlýðý da artmaktadýr.IV. Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongresi artýk sektör klasiði 
Tüm sanayi sektörlerinde konvansiyonel imalatla var haline gelmiþ olmanýn yanýnda büyük özelliklere de sahiptir. 
olabilme veya ayakta kalabilme savaþý giderek daha düþük Bunlardan birincisi, uluslararasý bir nitelik kazanma yolunda 
paya veya daha az katma deðerle yetinmeye dönüþmektedir. güçlü adýmlarýn atýlmýþ olduðu bir kongre olmasýdýr.  Zira bu 
Makina imalat sanayii gibi mühendislik hizmetinin en yoðun kongrede CETOP'un Baþkaný Sayýn Amadio Bolzani, Almanya 
olduðu sektörde küreselleþmenin getirdiði sorunlar büyümek-Makina ve Tesis Ýmalatlarý Birliði VDMA'dan Sayýn Jörn Dürer, 
te, KOBÝ niteliðindeki firmalar bu girdapta üretimlerini durdur-Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi NFPL Direktörü Sayýn 
makta veya büyük firmalarýn isteklerine tabi olmaktadýrlar.John Svage bizlerle birlikte. Onlarýn kongreye katýlýmlarýný 

organize eden, AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Steven Gümrük Birliði Anlaþmasý ile baþlayan ve bugün AB müzakere 
Young'a teþekkürlerimizi sunuyoruz.  süreçleriyle devam eden, teknik mevzuat uyumu ve üretimin 

uluslararasý kabul görmüþ koþullara uygun sürdürülmesi ve Kongre'nin  Açýlýþ Konferansý konusu “AB Yeni Yaklaþým 
Direktifleri (Özelikle 98/37/EC Makina Direktifi ve CE belgelendirmesi çalýþmalarý, sanayimizin bütünü ve 

97/23/EC Basýnçlý Ekipmanlar Direktifi) ve Hidrolik hidrolik-pnömatik sektörü için oldukça önem taþýmaktadýr. 
Pnömatik Ekipmanlar” olarak belirlendi. CETOP (Avrupa Türkiye'nin hidrolik pnömatik sektörünün teknoloji kullanýmý 
Akýþkan Gücü Dernekleri Birliði) uzmanlarý tarafýndan verile- ve projelendirme açýsýndan iyi bir yerde olduðu söylenebilir. 
cek konferansýn AB müzarkere süreçlerini yaþadýðýmýz ve Ancak üretim açýsýndan ayný durum söz konusu deðildir. 
sektörümüzü ilgilendiren onlarca yasa, yönetmelik ve direk- Yerli üretimde bu alanda ilk üretimleri gerçekleþtiren firmalar 
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mümkün deðildir. Sektörün geliþimi esasen yatýrýmlarla varlýðýdýr, bu da çevreye duyarlý, ülkemize özgü teknolojik 
saðlýklý temellere kavuþacaktýr. problemleri ülkemizde çözecek, çevre dostu tasarým ve 

üretim  yapacak, sanayi tesislerini verimli çalýþtýrabilecek, Hidrolik pnömatik sektörünün sorunlarý arasýnda yetiþmiþ 
kendi teknolojimizi üretebilecek araþtýrmacý, giriþimci, kritik eleman eksikliði de bulunmaktadýr. Hidrolik pnömatik 
düþünme ve karar verme ile ekip çalýþmasýnda baþarýlý teknolojisi o denli hýzlý geliþmektedir ki, öncelikle eðitim 

mühendislerin, sanayi ile iþbirliði içinde, ileri kadrolarýnýn sektördeki geliþmeleri yakýndan izleyebilmeleri 
eðitim teknikleri uygulanarak yetiþtirilmesini gerekmektedir. Oda ve sektörel kuruluþlarýn çalýþmalarýna 
gerekli kýlmaktadýr.”üniversiteler ve sektörün vereceði destekle, hidrolik pnömatik 

sektörünün bu konudaki eksiklerinin üzerine gidilebilecektir.” Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun; ARGE 

alanýndaki dünyadaki geliþmeleri çok iyi AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Steven 
Young sektörde faaliyet gösteren yaklaþýk 250 anlamak gerektiðini, bugün artýk ülkeler 
firmanýn, toplamda 145 milyon EURO yýllýk arasýnda hýzla gümrük duvarlarýnýn kalktýðýný, 
direkt iþlem hacmi ve 2500 civarýnda direkt internet ortamýnda e-ticaret'in hýzla geliþtiðini, bu sürece 
istihdam yarattýðýný belirterek, “Ýþlem ayak uydurmanýn tek yolunun ise rekabet gücü yüksek ülke 
hacminin sanayimize ara mamul temin ettiði 

olmaktan geçtiðini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali 
göz önüne alýrsak, nihai hacmin yýllýk 3 

Coþkun konuþmasýnda þunlarý söyledi:milyar EURO'ya ulaþtýðýný söylemek 
“Sanayideki geliþmelerin son 50 yýlýna baktýðýnýzda geliþme-mümkündür.” dedi. Steven Young konuþmasýnda özetle 
lerin þu üç unsurun üzerinde geliþtiðini görürsünüz. Elektrik, þunlarý söyledi:
elektroniði de içine alýyor. Elektrik, hidrolik ve pnömatik. Bir 

“AKDER beþ konu üzerinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. 
saçayaðý gibi. Bugün teknolojide geldiðimiz geliþme nokta-

Bunlardan birincisi UAGM (Ulusal Akýþkan Gücü Eðitim 
larýna bu mühendislik dallarýndaki geliþmelerle geldik. Bugün 

Merkezi). Sektörümüzün eðitim ve ara eleman ihtiyacýný 
nano teknolojiden söz edilebiliyorsa buradaki  geliþmelerin 

gidermek için  NFPC Ýngiltere’den sonra ikinci UAGM mer-
sonucudur. ARGE çalýþmalarý ülkemizdeki ihmallerin belki de 

kezini Türkiye'de açmak. Ýkinci çalýþmamýz; AB mevzuatlarý 
en önemlisidir. Bugün sanayimizin, KOBÝ'lerin teknoloji 

uyumlaþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda sektörümüzü ilgilen-
ihtiyacýný karþýlamak için 20 üniversitemizde teknoloji 

diren 138 adet standart var. TSE ile birlikte bu standartlarýn 
geliþtirme merkezleri kurduk. Türkiye bugün teknoloji 

dilimize çevrilmesinde raportör olarak çalýþmalara baþladýk. 
üretmeye baþladý. Bu çalýþmalara hýz vermek için Ankara 

Bu standartlar sayesinde imal ve ithal edilen ürünler hem 
Sanayi Odasý , ODTÜ ile Ankara'da kýsa adý SANTEZ olan bir 

belli bir kaliteyi yakalamýþ olacak hem de  belli bir 
proje yürütüyoruz.  Burada 100'ün üzerinde proje geliþtirdik. 

denetimden geçmiþ olacak. Üçüncü çalýþmamýz sektörün 
Bunlardan 79 adedi TÜBÝTAK teþviklerini almaya hak 

etik kodlarýnýn, deðerlerinin oluþturulmasýný hedefliyor. 
kazandý. Hedefimiz üniversitedeki tezlerin uygulanabilirliðini 

Dördüncü çalýþmamýz ekonomik istatisliklerle ilgili, hem baðlý 
teþvik etmek. KOSGEB kapsamýnda küçük ve orta ölçekli 

olduðumuz CETOP'la paylaþmak hem de ülkemizdeki 
iþletmelerin ihtiyaç duyduðu teknolojiyi geçiþtirmek amacýyla 

geliþmeleri görmek için altý aylýk ve yýllýk istatislikler 
kurulan TEKMER/ Teknoloji Merkezlerinde de önemli 

yayýnlanmasý yönünde çalýþmalara baþladýk. Ulusal Hidrolik 
geliþmeler var. Belki bugün için rakamlar büyük deðil  ama 

Pnömatik Kongrelerine yurt dýþýndan Akýþkan Gücü 
teknoloji ithal ikamesi ile geçinen sanayimizin bugün 75 

Dernekleri yetkililerinin katýlýmýný, direktifler konusunda milyar USD'yi aþan ihracatýmýzdaki sanayi aðýrlýðýný dikkate 
uzman sunumlarýný saðlayarak katkýda alýrsanýz önemi anlaþýlýr. Bu teknoloji merkezlerinden 40 
bulunmaya çalýþtýk. milyar USD teknoloji ihraç ettik. Türkiye'nin 2002 yýlý 
Kongre açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan sonunda ARGE'ye ayýrdýðý pay binde 6.4. Avrupa Birliði karar 
CETOP Yönetim Kurulu Baþkaný Amadio organlarý kararlaþtýrmýþ 2010 yýlýna kadar birliðe üye ülkeler 
Bolzani ikinci kez katýldýðý Ulusal Hidrolik GSMH %3'ünü ARGE'ye ayýrmalarý lazým. Biz binde 6.4'den 
Pnömatik Kongresindeki, makina imalat 2007 yýlý sonuna kadar %2'yi hedef aldýk. Bunu yakalarsak 
sektörü ve Türk akýþkan gücü sektöründeki 2010 yýlý sonuna kadar %3'ü yakalarýz.
geliþmeleri yakýndan izlediklerini,  çok AB müzakere süreci baþladý. 35 temel konuda tarama baþladý. 

olumlu geliþmeler gözlediklerini söyledi. 35 konudan 17'si iþ dünyasýný doðrudan ilgilendiriyor. 162 
Açýlýþ oturumunda söz alan Ýzmir Yüksek Avrupa Birliði direktifinden 159'u Türkiye þartlarýna uyarlan-
Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Semra dý. Sinai mülkiyet haklarý, standartlar, haksýz rekabet, patent 
Ülkü hidrolik pnömatik ekipman ve sistemle- ve akreditasyon konularýnda da önemli çalýþmalar yapýldý.
rin saðlýktan, kimya, inþaat, savunma sanayiine Sanayicilerimiz uyumlaþtýrýlan direktiflere uymak zorundalar. 
kadar çok geniþ bir yelpazede yaygýn olarak Zannediyorum uyumlaþtýrýlan direktifler 5000 sayfayý geçti. 

kullanýldýðýný, bu yaygýn kullanýmýna karþýn gerçek öneminin AB müktesabatý 110 bin sayfa.  Hýzla uyum saðlamak 
yeterince kavranamadýðýný belirterek baþladýðý konuþmasýnda zorundayýz, baþka þansýmýz yok. Sanayiciyi anlýyorum 
özetle þunlarý söyledi: rekabet ettiðimiz ülkelerle ayný girdi maliyetlerine sahip 
“Bu kongre platformu özlediðimiz sanayi, üniversite ve olmamýz lazým. Sanayicinin önündeki pek çok engel kalktý. 
meslek odasý birlikteliðinin en iyi örneklerinin yaþandýðý yer. Gelir vergisi, stopaj, kurumlar vergisi, sosyal sigortalar 

Sanayiide kalkýnmanýn ön koþulu nitelikli insan gücünün konusunda sýkýntýlar var. Enerji pahalýlýðý var. Kaynaklar el 



Hidrolik Pnömatik 2005 
Fuarý açýlýþýný Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, EBSO Baþkaný Tamer Taþkýn, 

ÝTB Baþkaný Tuðrul Yemiþçi, ÝTO Meclis Baþkaný Necip Kalkan, 
Vali Yardýmcýsý Fethi Özdemir ve

Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Yusuf Ali Karaman yaptýlar.

H
ÝD

R
O

L
ÝK

P
N

Ö
M

A
T

ÝK
2

0
0

5

Hidrolik Pnömatik 2005 Fuarý Katýlýmcýlarý
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HÝDROLÝK

PNÖMATÝK

2005
12

tmmob makina mühendisleri odasý

IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik  Kongresi yaný sýra, geçmiþ Silindirler ve Motorlar, Basýnçlý Hava Kompresörleri, 
yýllarda olduðu gibi, hidrolik pnömatik ve makina imalat Basýnçlý Hava Hazýrlama Teknolojisi ve Ekipmanlarý, 
sektörlerindeki teknolojik yenilik, geliþme ve Hidrolik Filtreleme Sistemleri, Hidrolik Yaðlar ve 
uygulamalarýn sergilendiði sergi boyutunu fuar Yaðlama Sistemleri, Sýzdýrmazlýk Elemanlarý, Hidrolik 
organizasyonu þeklinde bu yýl kamu kurumu niteliði de ve Pnömatik Tahrikli Otomasyon Sistemleri, Kontrol-
olan, Türkiye'yi fuarcýlýk kavramý ile tanýþtýran ve 74 yýllýk Algýlama-Ölçme Elemanlarý, Hidrolik ve Pnömatik 
birikime sahip ÝZFAÞ ile Makina Mühendisleri Odasý Sistemlerde Baðlantý Elemanlarý ve Donanýmý alanýnda 
birlikte düzenledi.  faaliyet gösteren temsilcilikleri ile birlikte 151 firma 

katýldý. Kongre ve Fuar açýlýþýna Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali 
Coþkun,  Ýzmir Vali Yardýmcýsý Fethi Özdemir,  Fuarýn son günü Makina Mühendisleri Odasý ve ÝZFAÞ 
Büyükþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ali A.Þ. yetkilileri standlarý ziyaret ederek katýlým belgelerini 
Karaman, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný Tamer sundular.
Taþkýn, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Necip 
Kalkan, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul 
Yemiþçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Ali 
Susam katýldýlar.

Hidrolik Pnömatik 2005 fuarýný açan Sanayi ve Ticaret 
Bakaný Ali Coþkun böyle büyük bir organizasyonu 
gerçekleþtirdiði  için Makina Mühendisleri Odasýna ve 
ÝZFAÞ'a teþekkür etti. 

Hidrolik pnömatik 2005 fuarýna; Kongrenin yaný sýra; 
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler ve Ekipmanlarý, Mobil 
Hidrolik Sistemler ve Ekipmanlarý, Hidrolik Pompalar, 
Hidrolik ve Pnömatik Valfler, Hidrolik ve Pnömatik 
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IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresinde ilk konferans   oturum baþkanlýðýnda “AB Yeni Yaklaþým Direktifleri 
1 Aralýk 2005  Perþembe günü AKDER Yönetim Kurulu (98/37/EC Makine Emniyeti ve 97/23/EC Basýnçlý 
Baþkaný Steven Young'un oturum baþkanlýðýný yaptýðý Ekipmanlar)  ve Hidrolik Pnömatik Ekipmanlar” 
CETOP (Avrupa Akýþkan Gücü Komitesi) Baþkaný konusunda gerçekleþtirildi.
Amadio Bolzani tarafýndan “Akýþkan Gücünün 

Avrupa Akýþkan Gücü Derneklerinin oluþturduðu 
Geleceði” konusunda gerçekleþtirildi.

CETOP'un Baþkaný Bolzani, akýþkan gücünün 
 Ýkinci konferans  yine 1 Aralýk 2005 Perþembe günü gelecekteki önemi, yeni trendlerin ne yönde geliþtiði, 
AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Steven Young'un CETOP organizasyonu ve faaliyetleri konusunu 
oturum baþkanlýðýnda VDMA'dan (Almanya Makina katýlýmcýlar ile paylaþtý.
Ýmalatçýlarý Birliði) Jörn Dürer tarafýndan sunulan 

VDMA'dan Jöhn Dürer  yeni yaklaþým direktifleri “AB Yeni Yaklaþým Direktifleri ve Hidrolik Pnömatik 
özellikle de 98/37/EC Makina Emniyeti ve 97/23/EC Ekipmanlarý” konusunda gerçekleþtirildi.
Basýnçlý Ekipmanlar Direktifi ve Hidrolik Pnömatik 

Üçüncü konferans 1 Aralýk 2005 Perþembe günü 
Ekipmanlar konusunda bilgi ve deneyimlerini 

Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç.Dr. Ahmet 
katýlýmcýlar ile paylaþarak, makina imalatçýlarýnýn ve 

Ceranoðlu'nun oturum baþkanlýðýnda Amadio Bolzani 
sektör temsilcilerinin merak ettiði sorulara yanýtlar 

tarafýndan “CETOP ve Akýþkan Gücü Eðitimi”  ve 
verdi.

NFPL (Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi) 
Ýngiltere Akýþkan Gücü Merkezi Direktörlüðünün yaný Direktörü John Svage tarafýndan “Ýngiltere Ulusal 
sýra Ýngiliz Akýþkan Gücü Derneðinin Eðitim ve Akýþkan Gücü Merkezi ve Akýþkan Gücü Eðitimi” ve 
Öðretim Komistesi Yürütme Kurulu Baþkanlýðýný da AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Steven Young 
yürüten John Svage  ve AKDER Yönetim Kurulu tarafýndan “AKDER ve Akýþkan Gücü Eðitimi” 

konularýnda sunuldu. Baþkaný Steven Young AKDER'inde ülkemizde 

kurulmasý için yoðun çalýþmalar yürüttüðü          VDMA'dan (Almanya Makina Ýmalatçýlarý Birliði) 
akýþkan gücü alanýnda mesleki eðitimlerin Jörn Dürer ayrýca 3 Aralýk 2005 tarihinde Makina 
gerçekleþtirileceði Akýþkan Gücü Eðitim Merkezi Ýmalatçýlarý Birliði Genel Sekreteri Arslan Sanýr'ýn 
çalýþmalarý konusunda bilgi ve deneyimlerini 

Hidrolik Pnömatik Kongresi 

Avrupalý Konuklarý Aðýrladý
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 IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi kapsamýnda gerçekleþtirilen Kongre Yürütme Kurulu 
Üyesi Üzeyir Uludað tarafýndan yönetilen  “AB  Müzakere Süreçlerinde Hidrolik Pnömatik 
Sektörünün Durumu” konulu panele konuþmacý olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi 

Genel Müdürü Dinçer Kara, Mert Teknik A.Þ.'den Arman Minasyan, CETOP Baþkaný 
Amadio Bolzani, Makina Ýmlatçýlar Birliði Genel Sekreteri Arslan Sanýr, Hidromek A.Þ. adýna 

Hasan Basri Bozkurt ve Makina Mühendisleri Odasý Baþkan Vekili Melih Þahin  katýldýlar.  H
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Panelde ilk sözü alan Makina olan bir makina imalat sektörü pek çok sektöre “girdi” 
Mühendisleri Odasý Baþkan Vekili Malih olan ürünleri verdiðinden ve geniþ bir yan sanayi ile 
Þahin; müzakere sürecinin ülkemiz çalýþtýðýndan dýþa baðýmlýlýðý azaltmaktadýr. 
imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, lSektöre girdi veren demir-çelik, makina elemanlarý, 
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda 

elektronik-elektrik cihazlarý gibi sanayiler de geliþir, 
MMO'nun görüþlerini aktardý. Þahin 

ölçek ekonomisi özendirildiðinden bu sektörlerin 
konuþmasýnda þunlara deðindi:

yatýrýmlarýna da öncelik görevini yapar.
“Makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatýrým 

lSektör AR-GE ve inovasyon altyapýsýný da malý üreten temel sektör olarak tanýmlamaktadýr. 
geliþtirdiðinden, GSMH ve cirodan en yüksek payý Mühendislik ve araþtýrmanýn yoðun ve vazgeçilmez 
alan AR-GE'lerin baþýnda makina imalat sanayi gelir. olduðu bu sektör ekonomi içinde de bir lokomotif 
Bu sanayiinin bir özelliði de teknoloji yoðun bir sektör rolünü üstlenmiþtir. Bu sektörün diðerlerinden farký, her 
niteliði taþýmasýdýr. Ýmalat sanayi içinde yüksek aþamada projelendirme, mühendislik ve AR-GE 
teknoloji uygulayan 100 firmadan 65'i bu sektör içinde tasarýmlarýný öngörmesi ve gerçekleþtirmesidir. 
yer almaktadýr (Seçilmiþ Sektörler ve Teknoloji, 1999).

lSektör imalat, inþaat, tarým, maden ve hizmet 
Makina imalatý sanayinin 2002 yýlýnda kesinleþmemiþ 

sektörlerinde kullanýlan pek çok ürünün 
(tahmini) üretim deðeri 3,3 milyar dolardýr. Kapasite 

gerçekleþmesini saðlayan makinalarýn yapýmýný 
kullaným oraný ise %69,8'dir. Son on yýlda sektör 

saðlamaktadýr. Makina imalatýnýn geliþmesi diðer 
üretiminin ortalama yýllýk artýþ hýzý %13 civarýndadýr. 

imalat sanayinin geliþmesi ile içiçedir.
Makina imalatý sanayinde genel olarak orta-ileri teknoloji 

lÜretim yöntemleri ve sektör ürünleri kullaným alanlarý, 
düzeyi hakimdir. Ancak yönetim teknolojileri ile 

yüksek ve orta-yüksek teknolojilerin uygulanmasýný 
pazarlama, satýþ sonrasý hizmetlerindeki geliþim rekabet 

zorunlu kýlmaktadýr. Dolayýsýyla kalifiye iþgücü ve 
gücünü büyük çapta etkilemektedir. 

mühendis çalýþtýrma oraný yüksektir.
Ýmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yaratýlan 

lMakina imalat sektörünün geliþmesi, istihdam katma deðer ele alýndýðýnda 2000 yýlýnda, yüksek 
kapasitesini de artýrýr, iþçi baþýna ve birim ücret baþýna teknolojinin katma deðer içindeki payý %5,2'dir. Ayný yýl 
katma deðeri yükseltir. Geliþmiþ ülkelerde bu sektör 

için bu oran G. Kore'de %19,6, ABD'de %16,5, 
birinci sýrada yer alýr.

Japonya'da %14,8 ve Meksika'da %8,1'dir. Türkiye'de 
lSanayi içinde katma deðeri yüksek, rekabet yeteneði katma deðerin büyük bir kýsmý (%72,4), düþük ve orta-

AB Müzakere Süreçlerinde 

Hidrolik Pnömatik Sektörünün Durumu
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düþük teknolojiler tarafýndan yaratýlmaktadýr. 23.100 firmanýn makina imalatý yaptýðýný belirtmektedir. 
DÝE verilerine göre ise ülkemizde bu sektörde faaliyet Bugün, ürün sistem, personel ve laboratuvar 
gösteren firma sayýsý 11.000 dir. AB raporu, AB belgelendirme konusu gerek haksýz rekabetin önlenmesi 
ülkelerinde makina sektöründe faaliyet gösterdiði ifade gerekse sanayimizin uluslar arasý rekabet ortamýnda 
edilen firmalarýn % 75'inin, yani 60.000 kadar kuruluþun özlediðimiz yeri almasýnda artýk bir gerekliliðin ötesinde 
makina imalatýndan çok onarým ve yenileme iþi yaptýðý bir zorunluluktur. Bu dönemde sadece belgelendirme 
veya sektör için aksam parça imal ettiðini, ya da lokal konusunun ülkemize maliyetinin 5 milyar Amerikan 
pazarlar için bazý basit mekanik aksamý imal ettiðini Dolarýný bulacaðý bilinmektedir. Baþta KOBÝ'ler olmak 
belirtmektedir. Ayný oranýn ülkemizde de geçerli olduðu üzere, AB müzakere sürecinde sanayicimizin 
kabul edilse, 3.000'e yakýn makina imalatçýsý olduðu belgelendirme iþlemlerinde karþýlaþacaðý ekonomik 
düþünülebilir. Kesin verilere eriþilememekle birlikte, yükün azaltýlmasý, iþlemlerin hýzlandýrýlmasý 
ülkemizde 2004 yýlýnda 17,5 milyar dolarlýk makina gerekmektedir. Bu nedenle yerli belgelendirme 
imalatý yapýldýðý tahmin edilmektedir. Buna göre firma kuruluþlarýn (onaylanmýþ kuruluþlarýn, uygunluk 
baþýna ortalama satýþ rakamý 6 milyon dolarý deðerlendirme kuruluþlarýnýn, muayene kuruluþlarýnýn, 
bulmamaktadýr. Buna karþýn AB ülkelerinde makina piyasa gözetim ve denetim kuruluþlarýnýn) ivedilikle 
sektöründeki firmalarýn ortalama satýþlarý 17 milyon veya faaliyete geçmesi gerekmektedir. Aksi halde sektör 
yaklaþýk 21 milyon dolardýr. Yani 3,5 kat fazladýr.aþýlmasý güç bir kýskaç ile karþý karþýya býrakýlacaktýr.”

Ülkemizdeki makina imalat sanayi sektörünün mevcut Panelde konuþan Makina Ýmalatçýlar 
durumu hakkýnda da bazý bilgiler vermek istiyorum. Birliði Genel Sekreteri Arslan Sanýr 
Türkiye'de makina pazarýnýn büyüklüðü ve ne kadar þunlarý söyledi: 
makina imal  ettiðimiz konusunda saðlýklý istatistiksel bilgi 

“Bu panel öncesi birliðimiz üyelerine 
bulunmamaktadýr. Bizim DÝE ve bazý DPT verilerinden 

gönderdiðimiz soru formuna verilen 
hareketle tahminimize göre 2004 yýlýnda ülkemizde 24 

cevaplara göre yerli imal olarak en çok 
milyar dolarlýk makina satýþý yapýlmýþtýr. Yurt içi imalat ise 

kullanýlan komponentler: hidrolik pompa, 
17,5 milyar dolar tahmin edilmektedir. Bunun 4 milyar 

hidrolik güç üniteleri, pnömatik ve hidrolik silindirler, 
dolarlýk kýsmý ihraç edilmiþ, 10,5 milyar dolarlýk da 

pistonlar, pnömatik yön valfi, hýz ayar valfi, küresel vana,  
ithalat yapýlmýþtýr.

hortumlar, rakorlar, filtreler, elestik kaplin, göstergeler, 
2004 yýlýnda makina ihracatý % 37,5 , ithalatý ise % 30,4 keçeler ve sýzdýrmazlýk elemanlarýdýr.
artýþ göstermiþtir. 

Avrupa Birliði Komisyonunca, hazýrlatýlan ve Temmuz 
Sektörü temsilen panele katýlan Mert 2004 tarihinde yayýnlanan, AB ülkelerindeki makina 
Teknik A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný sektörünün rekabet gücünü araþtýran rapor 
Arman Minasyan AB müzakere sürecinde incelendiðinde  sektörümüzün sorunlarýnýn AB ülkeleri 
ülkemiz hidrolik ve pnömatik sektörünü ile ayný olduðu görülmektedir.
bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri 

lAB ve ABD'de makina sanayinin öncüsü durumundaki 
konusunda þunlarý söyledi:

firmalarýn büyük çoðunluðu KOBÝ yapýsýndadýr.
“Sektörü Bekleyen Sorunlar;

lBunlarýn hemen tümü aile þirketidir. 
lÝç pazarýn sýðlýðý

lBu kuruluþlar, bankalardan borçlanmak yerine, ailenin lBazý ürünlerdeki kalite ve estetik yetersizlikler
mali olanaklarýný kullanmaya öncelik vermektedirler.

lYeterince uluslararasý piyasalara açýlamamýþ olmamýz
lBanka kredisi kullanma ve hýzlý büyüme konusuna lArzýn talepten fazla olmasý

fazla sýcak bakmamaktadýrlar.
Çözüm önerilerimizi ise üç baþlýk altýnda toplayabiliriz:

lBankalar da bu tür kuruluþlara kredi verme konusunda 
1) Yerli makina yapýmcýsý arkadaþlarýmýz mümkün 

fazla istekli davranmamaktadýrlar.
olduðunca ulusal devre elemanlarýmýzý kullanmaya özen 

lFinansal imkanlarý sýnýrlý olduðundan, yeterli düzeyde göstermelidirler.
kaliteli teknik eleman istihdamýnda zorlanmaktadýrlar.

2) AKDER baþkanlýðý ve koordinasyonunda Dünya'nýn 
lBu durum, yenilikçi çalýþmalara büyük önem her yerindeki fuarlara ulusal üreticilerimiz grup halinde 

verilmesini, tasarýmlarýn müþteri isteklerine göre katýlmalýdýrlar.
geliþtirilmesini gerektiren makina sektöründe faaliyet 3) Yatýrým yapan sanayicilerimiz ulusal ürünlerimize daha 
gösteren firmalarýn rekabet gücünü zayýflatmaktadýr. olumlu yaklaþmalýdýrlar. Anahtar teslimi sistemlerde 

Ülkemizdeki makina imalat sanayinin özel durumu, ulusal kuruluþlarýmýzýn bilgi birikiminden istifade ile 
kendine has sorunlarýn da ortaya çýkmasýna neden yatýrým maliyetlerini önemli ölçüde düþürebileceklerin 
olmaktadýr. AB Komisyonu raporu, 15 AB ülkesinde bilmeleri gerekmektedir.



HÝDROLÝK

PNÖMATÝK

2005
16

tmmob makina mühendisleri odasý

Sektörde yaþanacak yapýsal deðiþimler ve geliþmelere büyüklük ve deðerleri ve bunlarýn iyileþtirilmesi için 
gelince; AKDER'in akredite edilmiþ bir kurum haline alýnabilecek tedbirlerle ilgili hýzla eðitilmeleri büyük 
getirilmesi standart dýþý ürünlerin üretim ve ithalatýnýn önem taþýmaktadýr. Yukarýdaki maddelerde yapýlan 
yapýlmasýnýn kontrolü için çok faydalý olacaktýr. Akýþkan önerilerin bir benzeri olarak sektörel sivil toplum 
gücü ekipmanlarýnýn gerek ithalatýnda gerekse örgütleri (dernek, birlik, oda , vb) sektörlerindeki 
ihracatýnda uluslararasý standartlara uygunluðunun firmalarý aydýnlatacak, eðitecek çalýþmalarý gerekirse 
denetimi þarttýr. profesyonel hizmet satýnalarak yapma uygulamalarýna 

baþlamalýdýrlar.”Panele iþ makinalarý üreticilerini temsilen 
katýlan Hasan Basri Bozkurt makina Panelde son sözü alan CETOP Baþkaný 
imalatçýlarýnýn yerli ve ithal edilen hidrolik Amadio Bolzani AB Direktifleri 
pnömatik ekipmanlara bakýþ açýsýnýn konusunda þunlarý söyledi:
2003 yýlýnda düzenlenen hidrolik “Tek Avrupa Pazarý, ticaret kýsýtlama ve 
pnömatik kongresinden buyana engellemelerinin ortadan kaldýrýlmasý 
deðiþmediðini, ülkemizde bu ürünlerin amacý ile ulusal yönetmeliklerin, 
pazarýna bakýldýðýnda ithal edilen direktiflerin ve standardlarýn uyumlu hale getirilmesini 

ürünlerin yerli üretime göre  pazar paylarýnýn halen daha gerekli kýlmýþtýr. Bu iþlem, her EU üye devleti tarafýndan 
fazla olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda ulusal mevzuat olarak kabul gören ve yasalaþtýrýlan 
þunlara deðindi: Avrupa Direktifleri vasýtasý ile yapýlmýþtýr. Akýþkan Gücü; 
“ Bu olumsuz durumun oldukça fazla sayýda olan ne- Makinaler Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 
denleri arasýnda aþaðýdakiler ilk akla gelenler olmaktadýr: ve Basýnçlý Taþýma Araçlarý Direktifi gibi, birkaç tane 

Avrupa Direktifinin kapsamýna girmektedir. CETOP lAr-Ge yetersizlikleri
“Avrupa Direktifleri” çalýþma grubu, direktiflerin ve lSektörle ilgili teknolojik ve endüstriyel birikim 
bunlar tarafýndan getirilen gereksinimlerin sonuçlarýný, yetersizliði
akýþkan gücü bileþenleri ve sistemleri açýsýndan lSermaye yetersizliði
yorumlamaktadýr. Akýþkan gücü endüst-risini ilgilendiren 

lFinansman yetersizliði
her direktif ile ilgili olarak, CETOP'un görüþünü belirten 

lYüksek girdi maliyetleri araþtýrmalar yayýnlanmaktadýr.
lDüþük verimlilik

Konuya iliþkin olarak yapýlmakta olan çalýþmalarýn güncel 
lKalifiye ve iyi eðitilmiþ iþgücü yetersizliði durumu þöyle özetlenebilir.
Bunlara bir iþ makinasý üreticisinin hidrolik-pnömatik ATEX Direktifleri 1999/92/EC (kullanýcýlar) ve 94/9/EC 
konusu da dahil olmak üzere genel tedarikçi seçiminde (üreticiler) 
ürün kalitesinin varlýðý ve belgelendirilmesi, tedarikçinin 

Makineler direktifi - 98/37/EC - 
iþletmesinde kalite güvence sistemlerini ve gerekiyorsa 

Basýnçlý cihazlar direktifi - 97/23/EC - ilgili muayene, deney ve test standartlarýný kurmuþ 
-Elektromanyetik uyumluluk - 2004/108/EC - olmasý ve gerektiðinde bunlarý Makina Ýmalatçýsýnýn 
REACH (Kimyasallarýn Kayýt altýna alýnmasý, kullanýmýna sunmasý, ürünün istenen miktar ve sevk 
Deðerlendirilmesi, Yetki verilmesi)programýna uygun olarak temin edilebileceðini garanti 
WEEE (Atýk Elektriksel ve Elektronik Cihazlar) and eden üretim imkan ve kapasitesinin mevcut olduðunun 
ROHS (elektrik ve elektronikte Zararlý maddelerin kanýtlanmasý, tedarikçinin ürünle ilgili Ar-Ge projelerini 
Kýsýtlanmasý) - Direktifler (2002/96/EC ve 2002/95/EC).kendi bünyesinde ve /veya dýþarýdaki kaynaklar 

vasýtasýyla hayata geçirebilir olmasý, tedarikçinin ürünle Optik radyasyonlar
ilgili dünyada mevcut teknolojiyi takip edebilme ve hatta Gürültü direktifi (2003/10/EC)
yeni teknoloji geliþtirebilme yeteneðine sahip olmasý ve Titreþimler direktifi (2002 /44/EC)
bunu kanýtlamasý, makina imalatçýsýnýn kendi ürünün Elektromanyetik alan (2004/40/CE)
satýþ sonrasý garanti hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

Sanayi Genel Müdürü Dinçer Kara ise AB 
gerek iç gerekse ihraç pazarýnda tedarikçinin kendi 

müzakere sürecinde teknik mevzuat 
organizasyonu ile destek verebilme yeteneðinin 

uyum çalýþmalarýnda, Dünya Ticaret 
bulunmasý, tüm bunlar  önemli bir tercih nedenidir. AB  

Örgütü üyeliði, BM/Avrupa Ekonomik 
müzakere süreçlerinde uyumlaþtýrýlan mevzuatlarda 

Komisyonu üyeliði, AB / Türkiye Gümrük 
çevreye duyarlý üretim, CE belgelendirme sistemi, 

Birliði entegrasyonlarýna taraf olduðunu 
standartlar, akreditasyon gibi bir çok konu var hayata 

belirterek; “Uyumlaþtýrýlacak AB teknik mevzuatýnýn 
geçirmemiz gereken.

listesi, 2/97 sayýlý OKK ile belirlenmiþtir ve 320 adettir. 
Yapmamýz gereken en önemli iþlerden biri de tüm Bunun 161 adetinin bakanlýðýmýzýn çalýþmalarý 
ekonominin hýzla kayýt içine alýnmasý, KOBÝ’lerin bilanço kapsamýndadýr ve bugüne kadar 159 adet mevzuatýn 
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IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi kapsamýnda 2 salonda 
11 konuda atölye çalýþmasý düzenlendi. 

Uygulamaya dönük olarak hazýrlanan 
meslek içi eðitim niteliðindeki  atölye çalýþmalarý 

katýlýmcýlardan yoðun ilgi gördü.
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Kongre kapsamýnda  / HYDAC SA 
(Ýsviçre)'den Mark Keen tarafýndan 
“Hidrolik Sistemlerde Isý 
Yönetimi”, Bosch Rexroth AG'den 
Friedel Liedhegener tarafýndan 
“Hidrolik Sistemlerin 
Projelendirilmesinde Dinamik 
Gereksinimlerin Etkileri ve Oransal 
Valf Seçiminde Kullanýlan 
Hesaplama Yöntemleri”, Festo 
A.Þ.'den Fikret Kemal Akyüz 
tarafýndan “Servo Pnömatik Ýle 
Pozisyonlama Tekniði”, Festo 
A.Þ.'den Mert Özgürpýnar tarafýndan 

Motorlar”, Kastaþ Kauçuk'tan Bülend Demiralp “Teknolojilerde Valf Adalarýnýn Yeri 
tarafýndan “Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde ve Avantajlarý”,  Hidrel A.Þ.'den Selçuk Özkul 
Kullanýlan Sýzdýrmazlýk Elemanlarýnýn Üretim tarafýndan “Vakum Teknolojisinde Son Geliþmeler 
Yöntemleri ile Seçimi, Kullaným ve Montaj ve Otomasyon Sistemlerinde Kullanýlmasý”,ve 
Teknikleri ve Sýk Karþýlaþýlan Problemler” HYDAC “Apkant Preslerde Oransal Kontrollü Valfler 
Ltd. Þti.'den Gürbüz Kançal tarafýndan “ Hidrolik Vasýtasýyla Konum Kontrolu” Metalwork Spa'dan 
Akümlatörlerin Seçimi ve Simülasyonu” konularýnda Francesco Fiorina tarafýndan “Pnömatik Sistemlerin 
atölye çalýþmalarý düzenlendi. Birer meslek içi eðitim Otomasyona Uyumu”, Eaton Limited'den Jurgen 
çalýþmasý olarak gerçekleþen atölye çalýþmalarýna Jasche tarafýndan “ Ýþ Makinalarýnda Hidrolik 
üçyüzü aþkýn mühendis ve teknik eleman katýldý. Direksiyon Sistemlerinin Uygulamalarý” ve “Orbit  

Hidrolik Pnömatik Kongresi Atölye Çalýþmalarý
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IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý Direktifleri Kapsamýnda Avrupa'da Hidrolik 

gelenekselleþen özelliði ile 1-4 Aralýk 2005 tarihleri Pnömatik Alanýnda Yürütülen Çalýþmalar”, Amadio 
Bolzani, “CETOP  ve Akýþkan Gücü Eðitimi”,  NFPC arasýnda Ýzmir Kültürpark Fuar  alanlarýnda 
Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi) Direktörü John gerçekleþtirilmiþtir. Kongre bölümü Makina 
Savage “Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi ve Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir ve Ýstanbul Þubeleri 
Akýþkan Gücü Eðitimi” , AKDER Yönetim Kurulu yürütücülüðünde, fuar organizasyonu ise Ýzmir 
Baþkaný Steven Young “AKDER ve Akýþkan Gücü Büyükþehir Belediyesi ÝZFAÞ A.Þ. tarafýndan 
Eðitimi” ve  VDMA'dan (Almanya Makina Ýmalatçýlarý gerçekleþtirilmiþtir. 
Birliði) Jörn Dürer ayrýca “AB Yeni Yaklaþým Kongre 44 kurum-kuruluþ, ve sektörel basýn kuruluþu 
Direktifleri (98/37/EC Makine Emniyeti ve 97/23/EC 

tarafýndan desteklenmiþ, kongre boyunca iki ayrý 
Basýnçlý Ekipmanlar) ve Hidrolik Pnömatik 

salonda toplam 18 oturumda 31 adet bildiri 
Ekipmanlar” konularý ele alýndý.

sunulmuþtur. 
Oturumlarda hidrolik pnömatik alanýnda bilimsel ve 

Kongre süresince 3 konferans, 1 panel, 1 forum, 11 
teknik ve AR-GE kapsamýnda sektörde yapýlan 

atölye çalýþmasý, 1 sabah toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. 
çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve 

460 sayfalýk bildiriler kitabý ve 40 sayfalýk Mevcut 
deneyimlerin paylaþýldýðý özgün bildiriler sunulmuþtur.

Durum Analiz Raporu yayýn dünyasýna kazandýrýlmýþtýr.
Kongre kapsamýnda düzenlenen panelde ise “AB 

Kongre boyunca düzenlenen fuara sektörde ürün ve 
Müzakere Sürecinde  Hidrolik Pnömatik Sektörü” 

hizmet üreten firma ve temsilcilikleri ile birlikte toplam  
baþlýklý panele Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Akýþkan 

151 kuruluþ katýlmýþtýr. 
Gücü Derneði, Makina Ýmalatçýlar Birliði, CETOP, 

Kongre; 920 kayýtlý delege olmak üzere, toplam Sektörü ve ilgili endüstri kuruluþlarýný temsil eden 
1300'e yakýn  mühendis, teknik eleman, üniversite ve firmalar ve Makina Mühendisleri Odasý temsilcilerinin 
meslek lisesi öðrencisi tarafýndan izlenmiþ, fuar 5000'i katýlýmýyla ayrýntýlý olarak  tartýþýlmýþ; görüþ ve öneriler 
aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþtir. üretilmiþ ve paylaþýlmýþtýr. Tartýþmanýn tüm delegelerin 

aktif katýlýmý ile gerçekleþtirilmesi amacýyla panelistlerin Uluslararasý katýlýmýn daha da geliþtirildiði Kongrenin 
görüþleri Mevcut Durum Analiz Raporu olarak panel açýlýþ konferansý, Avrupa Akýþkan Gücü Dernekleri 
öncesi katýlýmcýlara sunulmuþtur.Federasyonu (CETOP) Baþkaný Amadio Bolzani 

tarafýndan “Akýþkan Gücünün Geleceði”  temasý ile Kongrede 11 farklý konuda atölye çalýþmasý 
gerçekleþtirilmiþtir. Kongrede düzenlenen; gerçekleþtirilmiþtir. Hidrolik Akümülatörlerin Seçimi 
Konferanslarda; VDMA'dan (Almanya Makina ve Simülasyonu, Hidrolik Sistemlerde Isý Yönetimi, 
Ýmalatçýlarý Birliði) Jörn Dürer  “AB Yeni Yaklaþým Ýþ Makinalarýnda Hidrolik Direksiyon Sistemlerinin 
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Uygulamalar, Orbit  Motorlar, Teknolojilerde Valf çabaya ihtiyaç olduðu da ayrýca vurgulanmaktadýr. 
Adalarýnýn Yeri ve Avantajlarý, Servo Pnömatik Ýle Kongremizde ülkemizde özellikle yerli ve çok uluslu 
Pozisyonlama Tekniði, Pnömatik Sistemlerin yatýrýmlar artmakla birlikte bu yatýrýmlarýn tüketim 
Otomasyona Uyumu, Apkant Preslerde Oransal mallarý sektörüne, turizm, bankacýlýða ve sigortacýlýða 
Kontrollü Valfler Vasýtasýyla Konum Kontrolu, Vakum yöneldiði, sanayiye yeterince yönelmediði / 
Teknolojisinde Son Geliþmeler ve Otomasyon yöneltilemediði tespit edilmiþtir. Sanayi yatýrýmlarýný 
Sistemlerinde Kullanýlmasý, Hidrolik Sistemlerin ve bu yatýrýmlar içinde lokomotif özelliði taþýyan, 
Projelendirilmesinde Dinamik Gereksinimlerin hidrolik pnömatik sektörününde içinde yer aldýðý 
Etkileri ve Oransal Valf Seçiminde Kullanýlan Makina Ýmalat sektörüne iliþkin yatýrýmlara aðýrlýk 
Hesaplama Yöntemleri, Hidrolik ve Pnömatik verilmesi gerekliliði öncelikle belirtilmiþtir. 
Silindirlerde Kullanýlan Sýzdýrmazlýk Elemanlarýnýn lMakina imalat sanayinde, güncel teknolojilerle 
Üretim Yöntemleri Ýle Seçim, Kullaným, Montaj yapýlan imalatta uluslararasý kriterlere göre hidrolik  
Teknikleri ve Sýk Karþýlaþýlan Problemler konularý yurt pnömatik ekipmanlarýnýn kullaným oraný %10 
içi ve yurt dýþýndan gelen uzmanlar tarafýndan sunulmuþ düzeyinde olmasý gerekirken bu oranýn ülkemizde 
ve yoðun ilgi görmüþtür. çok daha düþük seviyelerde olduðu bilinmektedir. 
Dört gün boyunca paylaþma ve dayanýþma lAB ülkelerinde makina imalatý sektöründeki firma 
zeminlerinin geliþtirildiði, sosyal, kültürel baþýna düþen ortalama satýþ tutarý 21 milyon USD'dir. 
etkinliklerle de renklendirilen kongre sonucunda Bu rakam ülkemizdeki firma baþýna düþen satýþlardan 
aþaðýdaki konularýn kamuoyuna sunulmasý karar 3.5 kat daha fazladýr.
altýna alýnmýþtýr. 

lBunun nedeninin ise tasarýma ve teknolojiye 
l2001 - 2005 yýllarýný kapsayan ülkemiz sekizinci beþ dayanmayan katma deðeri düþük makina imalatýndan 

yýllýk kalkýnma planýnda sanayimiz için ön görülen kaynaklandýðý bilinmektedir.
hedefler arasýnda yerel kaynaklarý harekete geçirmek, 

lBu nedenle öncelikle AR-GE'ye,  AR-GE ve inovasyon 
Ar-Ge'ye önem vermek, yüksek nitelikli iþ gücü 

alt yapýsýný geliþtirmeye yönelik yatýrýmlarýn gerek 
kullanmak, özgün tasarým ve  marka yaratarak 

kamu gerekse özel sektörde arttýrýlmasý 
uluslararasý pazarlarda yerini alan bir yapýya 

gerekmektedir. Daha önceki kongrelerimizde de 
kavuþmak, kongremizin de paylaþtýðý baþlýklar olarak 

defalarca dile getirilen GSYÝH'dan ARGE'ye ayrýlan  
yer almasýna raðmen, plana yansýyan bu hedeflere 

%0,8 lere varan payýn ivedilikle en az %2 seviyelerine 
ulaþýlmasýnda ülkemizin ne yazýk ki yeterli ve istenen 

çýkarýlmasý gerekmektedir. 
oranda yol alamadýðý saptamasý yapýlmýþtýr. Bu 

lSektörde finansman, sermaye  yetersizliði, düþük saptamadan yola çýkarak yüksek katma deðerli 
verimlilik, kalifiye iþgücü, teknolojik ve endüstriyel mallarýn ihracatýmýzda ki payýnýn halen %5 
birikim ve paylaþým sorunlarýna iliþkin kalýcý, köklü seviyelerinde, sanayi girdilerinin payýnýn ortalama 
çözüm mekanizmalarýna gereksinim vardýr. Sektörde %60'nýn ise yurtdýþýndan geldiði, makina imalat 
sahip olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya sektöründe ise ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn  
ve katma deðere dönüþtürülmesi için sistem 1/3 seviyelerinde kaldýðý iþaret edilmiþtir. 
tasarýmýnda ulaþýlan seviyenin geliþtirilerek yaygýn 

lKongremiz hazýrlanmakta olan dokuzuncu beþ yýllýk 
kullanýmýnýn saðlanmasý, yerli malzeme üretim ve 

kalkýnma planýnda ve 2006-2007 yýllarý ulusal 
kullanýmýnýn teþvik edilerek marka yaratýlmasýna 

bütçelerinin oluþumunda mevcut durum gözetilerek 
yönelinmesi gerekmektedir. Bu nedenle sektörle ilgili  

ülkemizde yakýcý hale gelen iþsizliði azaltarak  
kalýcý ve sürekli  çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesi, bu 

istihdamý artýracak sanayi yatýrýmlarýnýn  teþviklerine 
kapsamda AB teknik mevzuat uyumuna yönelik 

yönelik hedef ve düzenlemelere yer verilmesini 
sektör-kamu iþbirliðinin saðlanmasý için mevcut ulusal 

vurgulamaktadýr.
daimi komiteler arasýna Akýþkan Gücü Teknik 

l9 Kasým 2005 tarihli AB Komisyonu Türkiye 2005  Komitesi eklenmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 
Ýlerleme Raporunda AB'nin sanayi politikasýnýn; koordinasyonunda çalýþmalarýný yürütmesi önerilen 
özetle “yapýsal deðiþikliklere uyum saðlayarak Akýþkan Gücü Teknik Komitesi oluþumunda ve 
rekabetin güçlendirilmesini, yeni iþ olanaklarýnýn oluþturulmuþ tüm komitelerde de Makina 
yaratýlmasýna uygun ortam ile yerli ve çok uluslu Mühendisleri Odasýna, ilgili diðer meslek odalarýna ve 
yatýrýmcýlarýn AB çapýnda büyümesinin sektör derneklerine, üniversite temsilcilerine yer 
desteklenmesini öngören stratejilerin verilmesinin önemi  ayrýca vurgulanmýþtýr.
kuvvetlendirilmesi” olarak açýklanmýþtýr. Ayný raporda 

lÜrünlere iliþkin teknik mevzuatýn hazýrlanmasý ve 
ülkemize iliþkin sanayi stratejisinin uygulanmasýnýn 

uygulanmasýna dair 4703 sayýlý kanun kapsamýnda 
belirlenen ölçütlerle karþýlaþtýrýlmasý için daha fazla 

hidrolik pnömatik sektörünü de içine alan sanayi 
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ürünlerinde pazara arz için CE iþaretinin bulunma gidilmesinin önemi iþaret edilmiþtir. 

koþulu uygulamalarýnýn bulunduðu bu dönemde lÝlk üç kongrede alýnan kararlar doðrultusunda AKDER 
KOBÝ'lerin bilgi eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi tarafýndan ön hazýrlýklarý baþlatýlan standart 
gerektiði belirtilerek, dýþa baðýmlýlýk nedeniyle zaman uyumlaþtýrma çalýþmalarýna sektörün katký ve 
ve ekonomik kayýplara neden olan uygunluk katýlýmýnýn ile desteðinin artýrýlmasý gerektiði 
deðerlendirme iþlemlerinde gereksinim duyulan yerli vurgulanmýþtýr. Bu süreçte kongre platformununun 
onaylanmýþ kuruluþlarýn eksikliði bir kez daha yarattýðý birikimden yararlanýlmasý gerektiði 
vurgulanmýþtýr. Bu eksikliðin giderilmesi amacýyla belirtilmiþtir. Yine oluþturulmasý önerilen Akýþkan 
Makina Mühendisleri Odasýnýn uzmanlýk alanýna Gücü Teknik Komitesinin bu çalýþmalarý 
giren 6 temel konuda (Makina emniyeti, basit basýnçlý ivmelendirecek bir mekanizma olacaðý da iþaret 
kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve gaz yakýtlý sýcak su edilmiþtir. 
kazanlarý, basýnçlý ekipmanlar ve asansörler) lSektörün bütünsel olarak fotoðrafýný ortaya serecek, 
onaylanmýþ kuruluþ olma yönündeki çalýþmalarýnýn yerli üretici ve ithalatçýlarýn yatýrým, üretim, satýþ, AR-
sektör, sektör dernekleri ve ilgili bakanlýklar tarafýndan GE, istihdam ve benzeri bilgilerine saðlýklý olarak 
desteklenmesi gerektiði belirtilmiþtir. ulaþýlamamaktadýr. Ýlk kongremizde vurgulanan 

sektörel envanterin gerçekleþtirilmesi amacýyla lÝlk üç kongrede tespit edildiði üzere hidrolik 
AKDER tarafýndan baþlatýlan çalýþmalarýn tüm sektör pnömatik sektöründe ürün ve hizmet üretiminde 
tarafýndan desteklenmesi çaðrýsý yapýlmýþtýr.kalitenin artýrýlmasýna yönelik teknik insan gücünün 

sürekli eðitiminin ve belgelendirilmesinin saðlanmasý lKongre kapsamýnda 1999 yýlýndan bugüne 
amacýyla Makina Mühendisleri Odasý, Akýþkan Gücü ivmelendirilen hidrolik pnömatik alanýndaki Türkçe 
Derneði ve Üniversitelerin birlikte üretme yayýn envanterinin geliþtirilmesi sektörün ve eðitim 
geleneðinin oluþturularak sürekli kýlýnmasý kurumlarýnýn gereksinimlerine yönelik özgün, çeviri, 
gerektiðinin önemi vurgulanmýþtýr. Eðitilmiþ, motive süreli yayýnlarýn  kazandýrýlmasýna yönelik 
edilmiþ personelin hem verimlilik hem de güncel çalýþmalarýn sektör ve ilgili kurumlar tarafýndan 
teknoloji uygulamasý ve geliþimi için vazgeçilmez desteklenmesi  vurgulanmýþtýr.
olduðu bilinciyle sektörde mühendis istihdamý ve lSanayide yeni ve geliþtirmeye yönelik yatýrýmlarýn 
yetkin kýlýnmasý vurgulanmýþtýr. Bu kapsamda Makina arttýrýlmasý hedefinin gerçekleþtirilmesi sürecinde ve 
Mühendisleri Odasýnýn Meslek Ýçi Eðitim Merkezi kalitenin arttýrýlmasý için yatýrýmlarda otomasyon alt 
(MÝEM) ile merkezin ISO EN TS 17024 Personel yapýsýný oluþturan malzeme ve ekipman girdisi 
Belgelendirme Kuruluþu Standartý kapsamýndaki saðlayacak Hidrolik Pnömatik sektörünün öncelikli 
sonuçlanma aþamasýna gelen akreditasyon geliþme alaný olarak ele alýnmasý gerektiði 
çalýþmalarýnýn ve  Akýþkan Gücü Derneðinin  Ulusal vurgulanmýþtýr.
Akýþkan Gücü Merkezi  (UAGM ) oluþturma,  ulusal lÝthalat ve ihracatta gümrüklerde ürünlerin uluslararasý 
ve uluslararasý kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði standartlara uygunluk denetimi konusunda zaman ve 
yaratma giriþimlerinin desteklenmesinin önemi ekonomik kayýplara neden olan sorunlar 
vurgulanmýþtýr. yaþanmaktadýr. Bu sorunlar gerek standartlara 
lHidrolik pnömatik sektörü dün olduðu gibi bugün de uygunluk gerekse yeni yaklaþým direktifleri 

ulusal ve uluslararasý standartlara uygun olmayan kapsamýnda CE uygunluk beyaný, test deney alt 
kalitesiz ve satýþ sonrasý teknik hizmet desteði yapýsýnýn yetersizliði konularýnda yoðunlaþmaktadýr. 
bulunmayan ürünlerin yarattýðý haksýz rekabet ortamý TSE'nin denetimleri gerçekleþtiren tek kuruluþ olmasý 
ile karþý karþýyadýr. Bu durum standartlara uygun çözümü zorlaþtýrmaktadýr. Çözüm yönünde ilgili 
üretim ve satýþ yapan yerli üretici ve ithalatçýlarý bakanlýklarýn koordinasyonda TSE'nin, Meslek 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sanayi ve Ticaret Odalarýnýn, Sektör Derneklerinin, Üniversitelerin 
Bakanlýðýnýn, ve TSE'nin tüm ürünlerde  standartlara katký ve katýlýmýyla iþbirliði olanaklarýnýn yaratýlmasý 
uygunluk koþullarýnýn  güncellenmesi, AB gerektiði belirtilmiþtir.
mevzuatlarýndaki standartlarýn ulusal standartlara IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarýnýn 
dönüþtürülülüp, piyasa gözetim ve denetiminin “çaðdaþ, baðýmsýz, demokratik, sanayileþen, üreten 
artýrýlmasý gerekmektedir. 4703 sayýlý kanun bir Türkiye” yaratýlmasý sürecine katkýda bulunacaðý 
kapsamýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca inancý ile yukarýdaki görüþ ve önerilerimizin  yaþama 
yürütülmesi gereken  piyasa gözetim ve denetim geçirilmesinin takipçisi olacaðýmýzý bildiririz. 
faaliyetlerine ivedilikle baþlanmasý gerektiði 

IV. ULUSAL 
belirtilmiþtir. Bu konuda Makina Mühendisleri Odasý 

HÝDROLÝK PNÖMATÝK KONGRESÝve sektör temsilcisi kuruluþlar ile iþbirliðine 
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Kongre kokteylleri ve  gala yemeði kongre
 delegelerine yorgunluklarýný unutturdu. 

Kongre onuruna Bosch Rexroth tarafýndan 
düzenlenen Funda Arar konseri 

büyük ilgi gördü. 
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IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý Gala Yemeði AKDER (Akýþkan Gücü Derneði) Kokteyli
tüm yorgunluklarý unutturan bir coþkuyla gerçekleþti. 
Tepekule Kongre, Sergi ve Ýþ Merkezi çatý salonunda 
gerçekleþtirilen Gala Yemeðine 600'e yakýn delege ve 
davetli katýldý. Kongreye katýlýmlarý yaný sýra sponsor olarak 
da katkýda bulunan AKDER/Akýþkan Gücü Derneðine ve 
HÝDROSER, HYDAC, BOSCH REXROTH firmalarýna plaketler-
le teþekkür edildi. Yemekte ayrýca kongrenin oluþumunda 
emek veren Kongreyi Destekleyen Kuruluþlara, oturum 
baþkanlarýna, atölye çalýþmalarý yöneticilerine, düzenleme 
ve yürütme kuruluna, kongre ve fuar sekreteryasýna Makina 
Mühendisleri Odasý adýna teþekkür plaketleri verildi.

Bosch Rexroth Kokteyli ve 
Funda Arar Konseri

IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý açýlýþ kokteyli 
AKDER / Akýþkan Gücü Derneði  tarafýndan verildi. 600'ü 
aþkýn kongre katýlýmcýsýnýn katýldýðý kokteyl Makina Mühen-
disleri Odasýnýn Ýzmir'e kazandýrdýðý Tepekule Kongre Sergi 
ve Ýþ Merkezi’nde gerçekleþti. Canlý müzik eþliðinde süren 
gecede konuklarý AKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Steven 
Young ve AKDER Yönetim Kurulu Üyeleri karþýladý.

Kokteyl  baþlangýcýnda AKDER Baþkaný Steven Young ve 
CETOP Baþkaný Amodio Bolzani, AKDER Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte dernek çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara 
bilgi verdiler. Young, kongrenin sektörü bir çatý altýnda 
toplayan tek organizasyon olarak büyük önem taþýdýðýný 
söyledi. Yürütücü Þube Baþkanlarý Doðan Albayrak ve 
Tevfik Peker ise ilk kongreden bu yana sektörde olumlu 

Kongre sponsor firmalarýndan  Bosch Rexroth'un geliþmeler yaþandýðýný, Türkçe yayýnlarýn baþladýðýný, nitelikli 
düzenlediði Funda Arar Konserini 800'ü aþkýn delege ve eleman sayýsýnýn arttýðýný, teknik liselerde, meslek yüksek 
davetli izledi. Kendi þarkýlarýnýn yaný sýra halk müziði ve okullarýnda ve mühendislik fakültelerinde hidrolik 
sanat müziðinin sevilen eserlerini de baþarýyla yorumlayan pnömatikle ilgili ders programlarýnýn artýrýldýðýný söyledi. 
Funda Arar'ýn sesi ve sahne performansý alkýþ aldý. baþkanlar, kongreye yabancý konuklarýnýn katýlmasýnda 

destek veren AKDER'e teþekkür etti. 

Hidrolik Pnömatik Kongresi Gala Yemeði

Tepekule Kongre Delegelerini Aðýrladý
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yanýsýra renkli sosyal etkinliklere sahne oldu. Kongre Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný 
kapsamýnda düzenlenen pul sergisi büyük ilgi gördü. Aziz Kocaoðlu Hidrolik Pnömatik 
Kongre anýsýna bastýrýlan ilk gün zarflarý ise özel PTT 

Fuarý’ný ziyaret etti damgasý ile koleksiyonculara satýþa sunuldu. 

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri her yýl farklý 
sosyal etkinliklere ev sahipliði yapýyor. 

Bu yýl da filatelistlerin (pul koleksiyoncularýnýn) kongre 
katýlýmcýlarý ile buluþmasý hedeflendi. 

Sergi kapsamýnda IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik  
Kongresi ve Fuarý onuruna ”Ýlk Gün Zarfý” 
hazýrlanarak, özel PTT damgasý ile kongre boyunca 
satýþa, kolleksiyoncularýn beðenisine sunuldu. 500 
adet basýlan “Ýlk Gün Zarflarý” flatelistlerden büyük 
ilgi gördü. Ýlk gün zarflarýnýn üzerinde kongre 
amblemi, PTT'nin, Ýzfaþ'ýn ve Büyükþehir Belediyesinin 

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, 
amblem ve logolarý, PTT pulu ve PTT'nin Hidrolik 

Paris dönüþü fuarý ziyaret ederek firma yetkilileri ile 
Pnömatik Kongresi için hazýrladýðý özel ilk gün 

konuþtu ve fuar hakkýnda bilgi aldý.
damgasý bulunuyor. 

Ýzmir'de dördüncü kez düzenlenen Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Fuarý, sektörü bir araya getiren en 
kapsamlý ulusal etkinlik olarak baþarýyla tamamlandý. 
Robot, makina imalatý, silah sanayi ve otomasyon gibi 
birçok sektörün ana elemanlarýný üreten hidrolik  
pnömatik sektörü kongrede güç gösterisi yaptý. 

Dört gün boyunca kongreyi 920 kayýtlý delege izledi. 
Ýzmir'le birlikte Denizli, Bursa, Ýstanbul, Ankara gibi 
illerden çok sayýda sanayicinin de ziyaret ettiði fuarý 5 
bini aþkýn kiþi gezdi. Ýzmir Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Aziz Kocaoðlu, ÝZFAÞ Genel Müdürü Doðan 
Ýþleyen ve MMO Ýzmir Þube Baþkaný Doðan Albayrak 
ile  Hidrolik Pnömatik Fuarýný gezerek katýlýmcýlardan 
bilgi aldý. 

Fuar katýlýmcýlarýnýn organizasyondan çok memnun Pul sergisinin önemli bir bölümünü  1900 yýlýnda 
olduklarýný açýklayan Kocaoðlu, “Bu memnuniyet bizi Paris'te düzenlenen EXPO fuarý belgeleri oluþturuyor. 
de mutlu etmekte ve gelecekteki projelerimiz için EXPO giriþ bileti, fuar için bastýrýlarak halka satýlan 
cesaretimizi artýrmaktýr. Makina Mühendisleri Odasýný EXPO hisse senedi, birbirinden güzel EXPO 1900 
baþarýlý çalýþmalarý için kutluyorum” dedi.  kartlarý, EXPO'yu bugünden Ýzmir'e taþýmýþ oldu. 
Ziyareti sýrasýnda Atatürk Teknik Meslek Lisesi Ayrýca sergide yer alan  turizm, Türkiye ve doða 
öðrencilerinin projelerini ve DEÜ Makina Mühendisliði pullarý da ilgiyle izleniyor.
Bölümünde üretilen güneþ enerjili aracý inceleyen 

Karikatür ve fotoðraf sergileriKocaoðlu, gençlerin bilim ve teknoloji alanýndaki  
üretimlerini desteklemek gerektiðini söyledi. Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan önceki  

yýllarda gerçekleþtirilen “Makina ve Ýnsan” karikatür Kongre ve Fuar için ilk gün zarfý basýldý 
sergisi ve “Üretimde Ýnsan” fotoðraf sergilerinden 

Makina Mühendisleri Odasýnca düzenlenen IV. Ulusal küçük birer bölüm tekrar katýlýmcýlarýn beðenisine 
Hidrolik Pnömatik Kongresi, bilimsel çalýþmalarýn sunuldu.

Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý

Sosyal Etkinlikleri




	01.pdf
	Page 1

	02.pdf
	Page 1

	04.pdf
	Page 1

	07.pdf
	Page 1

	08.pdf
	Page 1

	09.pdf
	Page 1

	10.pdf
	Page 1

	11.pdf
	Page 1

	12.pdf
	Page 1

	13.pdf
	Page 1

	14.pdf
	Page 1

	15.pdf
	Page 1

	16.pdf
	Page 1

	17.pdf
	Page 1

	18.pdf
	Page 1

	19.pdf
	Page 1

	20.pdf
	Page 1

	21.pdf
	Page 1

	22.pdf
	Page 1

	23.pdf
	Page 1


