




Delege Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, öðle yemek fiþleri, tüm ikramlar,  sosyal etkinliklere, 

kongre teknik bildiri oturumlarýna  katýlým dahildir. (Yemeksiz katýlým ücreti ödeyenler öðle yemek fiþlerinden yararlanamazlar.)

Öðrenci Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu,  etkinliklere, kongre teknik oturumlarýna katýlým dahildir.

Ýndirimli Katýlým Modeli; MMO Birimlerinden katýlýmlarýnda, kamuda çalýþan TMMOB üyelerinin katýlýmlarýnda ve ayný firmadan 3 ya da 

daha fazla delegenin katýlmasý durumunda %25 indirim uygulanacaktýr.

Ad Soyad :.................................................................................................................................................................. ...

Baðlý Olduðu Kuruluþ :......................................................................................................................................................................

Görev ve Ünvan :......................................................................................................................................................................

Yazýþma Adresi :......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Telefon :......................................................................................................................................................................

Faks :......................................................................................................................................................................

e-posta :

Katýlým Þekli                    NORMAL ÝNDÝRÝMLÝ ÖÐRENCÝ

Yemekli Yemeksiz

      01 Aralýk 2005 02 Aralýk 2005    04 Aralýk 2005       05 Aralýk 2005                  Tam Katýlým

Banka Hesap  No: Makina Mühendisleri  Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi 3401 - 765810

Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir.

Kredi Kartý Ödemelerinde:

Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan .............................................................................................YTL’nin 

Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi’ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih: ......../........../200... 

        VISA                MASTER CARD                AMERICAN EXPRESS        Kredi Kartý Son Kullanma Tarihi: ......../..........

            ÝMZA
Kredi Kartý 

Numarasý

"

DELEGE KATILIM FORMU

Tel: 0.232 444 8 666 / 140-124-150    Faks: 0.232 486 10 50 - 486 20 60

NORMAL DELEGE YEMEKLÝ YEMEKSÝZ ÖÐRENCÝ DELEGE YEMEKSÝZYEMEKLÝ
 

 1 Günlük Katýlým

 

 2 Günlük Katýlým

 

 3 Günlük Katýlým

 

 Tam Katýlým

 

 1 Günlük Katýlým

 

 2 Günlük Katýlým

 

 3 Günlük Katýlým

 

 Tam Katýlým

70.000.000.-TL
70.00.-YTL

90.000.000.-TL
90.00.-YTL

110.000.000.-TL 
110.00.-YTL

130.000.000.-TL 
130.00.-YTL

60.000.000.-TL
60.00.-YTL

70.000.000.-TL
70.00.-YTL

80.000.000.-TL
80.00.-YTL

90.000.000.-TL
90.00.-YTL

50.000.000.-TL
50.00.-YTL

60.000.000.-TL
60.00.-YTL

70.000.000.-TL 
70.00.-YTL

80.000.000.-TL
80.00.-YTL

25.000.000.-TL
25.00.-YTL

30.000.000.-TL 
30.00.-YTL

35.000.000.-TL 
35.00.-YTL

40.000.000.-TL
40.00.-YTL
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IV. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik 
Kongresi & Fuari

1-4 Aralik 2005





 

Ad Soyad :......................................................................................................................

Baðlý Olduðu Kuruluþ :.....................................................................................................................................

Görev ve Ünvan :.....................................................................................................................................

Yazýþma Adresi :......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Telefon :......................................................................................................................................

Faks :......................................................................................................................................

E-posta :......................................................................................................................................

 
Konu 1 : 
 
 

Konu 2 : 
 
 

Not: Bildiri sunarak katýlmak istiyorsanýz, bu formu 200 kelimeyi aþmayan bildiri özetiyle birlikte gönderiniz.

KONGRE BAÞVURU FORMU

c Etkinliðe izleyici olarak katýlmak istiyorum (Ücretsizdir)

c Etkinliðe delege olarak katýlmak istiyorum. (Delege Katýlým formu sayfasýndaki bilgileri okuyunuz)

c Aþaðýda belirtilen konu / konularda bildiri sunmak istiyorum

Kongreye delege, izleyici ya da bildiri sunarak katýlmak için lütfen aþaðýdaki formu doldurarak bize ulaþtýrýnýz.*

BILDIRI BAÞVURU FORMU

ÖNEMLÝ NOT: Yukarýda belirtilen konular ana baþlýklar olup hidrolik pnömatik ve otomasyon ile ilgili tüm konularda bildiri sunulabilir.

BÝLDÝRÝ KONULARI tekniði, 

Yük duyarlý kontrol sistemleri, 
ENDÜSTRÝYEL HÝDROLÝK

Ýþ ve tarým makinalarýnda hidrolik 
Takým tezgahlarý ve sektörel uygulamalarý, 
uygulamalar, 

Elektronik uygulamalar, 
Otomotiv sektöründe hidrolik, 

Sistem güvenliði ve enerji tasarrufu, 
Enerji tasarrufunda güç 

OTOMASYON VE KONTROL 
regülasyonunun önemi, 

TEKNÝÐÝ
Sistem güvenliði ve enerji tasarrufu, 

Oransal ve servo kontrol 
Oransal ve servo sistemler, 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerin 
Filtreleme, simülasyonu 
Akýþkanlar, ? Kontrol, algýlama ve ölçüm 
Sýzdýrmazlýk, elemanlarý 
PNÖMATÝK Hidrolik, pnömatik içerikli 
Basýnçlý havanýn hazýrlanmasý ve mekatronik uygulamalar 
pnömatik devre elemanlarý, 

Pnömatik kontrol ve teknolojileri, 

Pnömatik tahrik elemanlarý, 

Pnömatik sektörel ve özel 
uygulamalar, 

Sistemin güvenliði ve enerji tasarrufu 

MOBÝL HÝDROLÝK?
Hidrostatik tahrik ve kapalý devre 

BÝLDÝRÝLER
Kongrede ele alýnmasý öngörülen 
konularda sunulmak istenen 
bildirilerin 200 kelimeyi aþmayan 
özetleri 15 Nisan 2005 tarihine 
kadar Yürütme Kurulu'na ulaþacak 
biçimde gönderilmelidir.
Yürütme ve Danýþmanlar Kuru-
lu'nca konu ve kapsam olarak 
Kongrede sunulmasý uygun görü-
len bildirilerin yazarlarýna yazým 
düzeniyle ilgili bilgiler 25 Nisan 
2005 tarihine kadar gönderilecek-
tir. Yazým düzenine uygun bildiriler 
13 Aðustos 2005 tarihine kadar 
Yürütme Kurulu'na ulaþtýrýlmalýdýr.

ÖNEMLÝ TARÝHLER
15 Nisan 2005 Bildiri özetlerinin kongre sekreteryasýna ulaþtýrýlmasý

25 Nisan 2005 Bildiri özetlerinin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna 
sonucun bildirilmesi

13 Aðustos 2005 Bildirilerin kongre sekretaryasýna ulaþtýrýlmasý

10 Eylül 2005 Bildirilerin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna sonucun 
bildirilmesi
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SUNUÞ

01-04 Aralýk 2005 tarihlerinde Kültürpark Fuar Alaný-Ýzmir'de 
gerçekleþtireceðimiz IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Bülteninin ilk sayýsý 
ile sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.

Hidrolik Pnömatik sektörü içerisinde beklenen organizasyonlardan biri 
olduðuna inandýðýmýz IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresini geliþtirerek, 
yeniliklerin ve güncel sorunlarýn tartýþýldýðý “bilgiyi paylaþma ve üretme” 
zemini olarak oluþturmaya hazýrlanýyoruz.

Üçüncü kongrenin ardýndan baþlayan hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda, 
öncelikle Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Danýþmanlar Kurulu 
belirlendi ve çalýþmalar bir program dahilinde  sürdürülmeye baþlandý. Kongre 
ile ilgili duyurularýn etkin bir þekilde gerçekleþmesi amacýyla sektördeki onbini 
aþkýn  adrese ilk çaðrý broþürü gönderildi. Ayrýca, sektörde faaliyet gösteren 
dernek ve birliklerle üyelerine ulaþmak üzere temasa geçildi. Bu arada Makina 
Mühendisliði Bölümü bulunan tüm üniversitelere de ilk çaðrý broþürü 
ulaþtýrýldý.

Kongre hazýrlýklarý kapsamýnda en önemli çalýþmalardan biri olan Kongre 
Danýþmanlar Kurulu toplantýlarý 15 Ocak 2005 tarihinde  Ýzmir'de, 19 Þubat 
2005 tarihinde Ankara'da, 26 Mart 2005 tarihinde ise Ýstanbul’da  
gerçekleþtirildi. Burada oluþan görüþ ve önerilerin kongre çalýþmalarýna 
yansýmasý ile ilgili olarak Kongre Yürütme Kurulu da çalýþmalarýna baþlamýþ 
bulunmaktadýr.

Bültenimizi bu yýl içerik olarak hem kongre çalýþmalarýnýn ayrýntýlý duyurulmasý 
hem de hidrolik pnömatik meslek disiplini alanýnda  yapýlan yeni çalýþmalarýn, 
yeni yasalarýn ele  alýndýðý bir yayýn haline getirme hedefi ile hazýrladýk. Bu 
sayýmýzda kongre çalýþmalarý yaný sýra sektördeki önemli geliþmelerden 
AKDER Akýþkan Gücü Merkezi Projesine yer verdik. Ýlk sayýda kýsaca 
tanýttýðýmýz merkez ile ilgili AKDER tarafýndan gerçekleþtirilecek çalýþmalara  
bültenimizde yer vermeðe devam edeceðiz. Bir yýla yakýn süredir 
gerçekleþtirdiðimiz tüm sektörel toplantýlarda, düzenleme ve yürütme 
kurullarýnda, firma ziyaretlerinde en çok konuþulan konu AB müzakere 
sürecinde çýkarýlan uyum yasalarýndan sektörümüzün nasýl etkileneceði  
konusu konuþuluyor. Biz de danýþmanlarýmýzýn bu konudaki görüþlerine 
bültenimizde bir bölüm ayýrdýk. Genç meslektaþýmýz Necip ÇAYAN ile ilk 
röportajýmýzý yayýnlýyoruz. Yine bültenimiz içinde üniversitelerimizdeki robot 
ve otomasyon konularýndaki çalýþmalarý tanýtacaðýmýz bir bölüm yer alýyor. Bu 
bölümün ilk konuðu Dokuz Eylül Üniversitesi Robot Topluluðu.

Yine bültenimizin iç sayfalarýnda Kongrede ele alýnmasý planlanan bildiri konu 
baþlýklarýný ve Kongre Katýlým Baþvuru Formunu bulacaksýnýz. Kongreye 
katýlýmýn artýrýlmasý, bildiri çeþitliliðinin saðlanmasý amacýyla formu doldurup 
Kongre Sekretaryasýna iletmenizi bekliyoruz.

Kongre yaný sýra geçmiþ yýllarda olduðu gibi hidrolik pnömatik sektöründeki 
teknolojik yenilik, geliþme ve uygulamalarýn sergilendiði sergi boyutunu fuar 
organizasyonu þeklinde bu yýl kamu kurumu niteliði de olan, Türkiye'yi 
fuarcýlýk kavramý ile tanýþtýran 74 yýllýk bir birikime sahip ÝZFAÞ ile yeni inþa 
edilen fuar alanýnda birlikte yapýyoruz. Böylece hidrolik pnömatik kongresinin 
ve fuarýnýn ulaþtýðý boyutu daha da zenginleþtirmeyi, ulusal içeriðini 
deðiþtirmeden uluslararasý katýlýma olanak tanýyarak kongre niteliðini daha da 
geliþtirmeyi hedefliyoruz. IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ile ilgili tüm 
bi lg i le re  http: / /hpkon.mmo.org. tr ,  fuar  i le  i l g i l i  b i lg i le re  
www.izmirfair.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

Hidrolik Pnömatik sektöründe çalýþan, ürün-hizmet üreten tüm 
meslektaþlarýmýzý IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý’na 
katkýda bulunmaya, destek olmaya ve katýlmaya davet ediyoruz. 

Saygýlarýmýzla.

Kongre Düzenleme Kurulu                Kongre Yürütme Kurulu

 

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi Sonuç Bildirgesi........12-13

IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi...................................14-15

Kongre Danismanlar Kurulu 
Toplantilari...............................16-18

AKDER Ulusal Akiskan Gücü 
Merkezi ........................................ 19

Hidrolik Pnömatik Sektörü AB 
Müzakere Sürecini konusuyor / 
Röportaj........................................ 20

AKDER Sektörel Dayanisma 
Gecesi............................................21

Dokuz Eylül Üniversitesi Mak. Müh. 
Böl. Otomatik Kontrol Labratuari/ 
Formula G Yarisi Solaris 
Takimi...................................... 22-23

Hidrolik Pnömatik sektörü      
Türkçe-Inglizce-Almanca Sözlük 
Istek Formu....................................24

Yayýna Hazýrlayan:
Elif Aydoðdu

Tasarým ve Teknik Hazýrlýk:
Önder Sözen

Baský: 
A VE A Matbaacýlýk Reklamcýlýk Ýth.Ýhr. 

San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kazým Dirik Mah. 297 Sk. No: 2/B 

Çamdibi/ÝZMÝR
Tel: 0 232 462 10 74 

Adres:
Anadolu Cad. No:40 K:M2
Bayraklý-Karþýyaka/ÝZMÝR

Tel: 0 232 444 8 666/140-124-150
Faks: 0 232 486 10 50 / 486 20 60

e-posta: hpkon@mmo.org.tr
web: http://hpkon.mmo.org.tr

Basým Tarihi: 25.04.2005

tmmob
makina mühendisleri odasý

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý Bülten’in Nisan 2005 ekidir.



HÝDROLÝK

PNÖMATÝK

2005
10

tmmob makina mühendisleri odasi

AKÇALAR, Hakký ERALP, O.Cahit KUZUCU, Ahmet
AKGÜN, Servet ERCAN, Yücel KÜÇÜKÇELEBÝ, Ahmet
AKÝDÝL, Ahmet ERDÖNMEZ, Alkým KÜLEGEÇ, Hagop
AKIN, A.Yýldýrým ERGENÇ, Hasan MÝNASYAN, Arman
AKIN, Sadýk ERGÜLLÜ, Ýlker M. MUMKAYA, Lütfü
AKKÖK, Metin EROL, Aygün NADÝRLER, Kemal
ALTAN, Tevfik ERSÝN, Feyyaz OBUT, Ýsmail
ALYAZ, Faruk ERTUNÇ, Musa ONAY, Tahsin
ARAPOÐLU, Aret ERTÜRK, Behiç ÖZCAN, Fatih
AREVYAN, Arden ÖZEN, Alper
ARIKAN, M.A.Sahir GAVRÝLÝDÝS, Can ÖZENÝR, Serdar
ARSLAN, Mehmet GENÇ, Ekrem ÖZÝRÝ, Nihat
ATALMIÞ, Mevlüt GENÇ, Ýlhan ÖZKAN, Adnan
ATIL, Tunç GEZEN, Ýbrahim ÖZKESER, Hüseyin
ATILGAN, Haydar GÝRAZ, Kasým ÖZKUL, Selçuk
ATILGAN, Ýbrahim GÖKALP, Ömer Tanzer ÖZSÝVRÝ, Ercan
BABALIK, Fatih GÖRGÖREN, Ýsmail S. ÖZYAFA, Ali
BABUÇCU, Murat GÜL, Vedat ÖZYURT, Erdal
BAUER, Otto GÜLEÇ, Metin PANCAR, Yaþar
BAYDAR, Serdar GÜNAL, Tayfun PARLAR, Abdullah
BAYSEÇ, Sedat GÜRBÜZ, Rýza PLATÝN, Bülent
BEDÝR, Fevzi GÜVEN, Ahmet K. POLAT, Mehmet
BEÞER, Erdoðan HANÝ, Ýbrahim SARAÇ, Ahmet
BIDIK, Ergun HANNA, Antoine

SERDAROÐLU, Ahmet
BÝLAL, L.Rafi HAZIROL, Ejmel

SEZEN, Ýsmet
BOZKURT, Hasan Basri HÜROÐLU, Bülent

SÝPAHÝOÐLU, Cüneyt
CELEP, H.Cengiz ÝLERÝ, Mustafa

SOYDAÞ, Tuncay
CÝRAV, Murat ÝMREK, Hüseyin

SÖYLEMEZ, Eres
COÞGÜNER, M.Muhittin ÝRDEM, Ýbrahim

ÞAHÝNKAYA, Ömer
COÞKUN, Erol KAN, Fatih

ÞATIR, Samet
ÇAÐDAÞ, Refik KANÇAL, Gürbüz

ÞEN, Mehmet
ÇAÐLAYAN, Ýbrahim H. KAPLANGI, Pars

ÞENLÝYÝM, BülentÇANKAR, Artin KAPUCU, Sadettin
TAVUKÇU, YavuzÇATAK, Enver KARAÇAM, Haydar
TIRPAN, AþkýnÇAYAN, Necip KARCI, Hayrettin
TUÇ, BedriÇAYIR, Emrullah KARSLI, Orhan
TUNA, ÝlhanÇELÝKAYAR, Güner KATALAN, Daryo
ÜNAL, M.AltanÇEVÝKELLÝ, Hakan KAVUR, Ali
ÜNGÖR, M.NurdoðanÇÝFTÇÝ, Ümit KAYA, Enver
ÜNLÜSOY, Y.SamimÇÜMEN, Erdoðan KAYHAN, Abdullah 
ÜNÜVAR, AliDALKIRAN, Fikret KAYHAN, Haydar
VARAN, Ahmet Zeki  DEMÝRALP, M.Bülend KAYNAR, Veli
VARON, MoizDEVÝDAS, Ýlya KEÇECÝOÐLU, Galip
YAVUZ, AtillaDÝNÇER, Ahmet KETEN, Okan
YAZICI, ÞabanDÝNÝBÜTÜN, Talha KOCABAÞ, Mehmet
YILMAZ, CengizDURAK, Ertuðrul KURDOÐLU, Can E.
YOUNG, StevenDUYGULU, Enver KURTÖZ, Kenan
YÜKSEL, ÝbrahimEDÝZER, Ali KURTÖZ, Mehmet 
ZENGÝN, AvniEMÝR, Þahin KUTLU, Kenan 

GAON ,Mayir 

 

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
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 

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

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

DESTEKLEYEN KURULUÞLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE YÜRÜTME KURULU

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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ve Hizmet Üretim Politikalarý” baþlýðý altýnda imalatçý, 
ithalatçý firma temsilcilerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 
ve Makina Mühendisleri Odasý temsilcilerinin katýlýmýyla 
ayrýntýlý olarak tartýþýlmýþ; görüþ ve öneriler üretilmiþ ve 
paylaþýlmýþtýr. 

 III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi; 36 kurum ve 
kuruluþ ve sektörel basýn tarafýndan desteklenmiþ, kongre 
boyunca iki ayrý salonda toplam 21 oturumda 38 bildiri 
sunulmuþtur. Kongre süresince açýlýþ konferansý, 1 panel, 
1 forum 9 atölye çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir.         

Kongrede 9 fark l ý  konuda a tö lye ça l ý þmas ý  
gerçekleþtirilmiþtir. “Hidrolik Sistemlerde Yaðda Su ve 
Partikül Problemi ve Çözümleri”, “Pnömatikte Membran 
Teknolojisi: Yeni Aktuatör Uygulamalarý”, “Pnömatik 
Sistemlerde Güvenlik”, Mobil Hidrolikte Load Sensing 
Uygulamalarý”, “Karþý Denge Valfleri”, “Malzeme Taþýma 
(Handling),” “Deðiþken Deplasmanlý Pompalarda Enerji 
Tasarrufu Saðlama Yöntemleri, Kontrol Organlarý ve 
Uygulamalarý” konularý yurtiçi ve yurt dýþýndan gelen 
uzmanlar tarafýndan sunulmuþtur.

Sosyal etkinliklerle ile de beðeni toplayan kongrede Festo 
Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve A.Þ. tarafýndan verilen kokteyl, Bosch Rexroth tarafýndan 
hizmet üreten 67 kuruluþ katýlmýþtýr. verilen Yeni Türkü Konseri ve Odamýz tarafýndan verilen 

kongre kapanýþ yemeði yoðun katýlýmla gerçekleþmiþtir.Kongre; 820 kayýtlý delege olmak üzere, toplam 1300'ü 
aþkýn mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi 
öðrencisi tarafýndan izlenmiþ, sergi 5000'i aþkýn kiþi 
tarafýndan ziyaret edilmiþtir.

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

Ýki gün süren panelde ise sektörün ana sorunlarý 
“Ülkemizde Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli Malzeme 

Hidrolik Pnömatik sektörü 

Ýzmir buluþmasý gelenekselleþiyor
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III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, aktif katýlýmý ile gerçekleþtirilmesi amacýyla panelistlerin 
gelenekselleþen özelliði ile 4-7 Aralýk 2003 tarihleri görüþleri Mevcut Durum Analiz Raporu olarak panel 
arasýnda Ýzmir Kültürpark Fuar  alanlarýnda öncesi katýlýmcýlara sunulmuþtur.
gerçekleþtirilmiþtir. 

Kongrede 9 farklý konuda atölye çalýþmasý 
Kongre 36 kurum ve kuruluþ, ve sektörel basýn kuruluþu gerçekleþtirilmiþtir. "Hidrolik Sistemlerde Yaðda Su ve 
tarafýndan desteklenmiþ, kongre boyunca iki ayrý salonda Partikül Problemi ve Çözümleri", "Pnömatikte Membran 
toplam 21 oturumda 38 adet bildiri sunulmuþtur. Teknolojisi: Yeni Aktuatör Uygulamalarý", "Sürekli 

Denetim Valflerinin Açýk ve Kapalý Sistemlerdeki 
Kongre süresince açýlýþ konferansý, 1 panel, 1 forum, 9 

Uygulamalarý", " Pnömatik Sistemlerde Güvenlik", "Mobil 
atölye çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir. 

Hidrolikte Load Sensing Uygulamalarý", "Karþý Denge 
Valfleri", "Malzeme Taþýma (Handling), "Deðiþken Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve 
Deplasmanlý Pompalarda Enerji tasarrufu Saðlama hizmet üreten 67 kuruluþ katýlmýþtýr. 
Yöntemleri, Kontrol Organlarý ve Uygulamalarý" ve "AS-I 

Kongre; 820 kayýtlý delege olmak üzere, toplam 1300'ü Teknolojisi ve Uygulamalarý"  konularý yurt içi ve yurt 
aþkýn mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek dýþýndan gelen uzmanlar tarafýndan sunulmuþ ve yoðun 
lisesi öðrencisi tarafýndan izlenmiþ, sergi 4000'i aþkýn kiþi ilgi görmüþtür. 
tarafýndan ziyaret edilmiþtir. Kongrenin açýlýþ konferansý 

Dört gün boyunca paylaþma ve dayanýþma zeminlerinin Avrupa Akýþkan Gücü Dernekleri Federasyonu (CETOP) 
geliþtirildiði, sosyal, kültürel etkinliklerle de renklendirilen Baþkaný Amadio BOLZANI tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna 

Oturumlarda hidrolik pnömatik alanýnda bilimsel ve sunulmasý karar altýna alýnmýþtýr. 
teknik ve AR-GE kapsamýnda sektörde yapýlan 

l Birinci ve ikinci kongrelerde alýnan kararlar çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve 
doðrultusunda  Hidrolik Pnömatik sektöründe dil deneyimlerin paylaþýldýðý özgün bildiriler sunulmuþtur.
birliðinin oluþturulmasý, sektöre Türkçe teknik yayýn 

Ýki gün süren panelde ise sektörün ana sorunlarý kazandýrýlmasý amacýyla uzun erimli ve özverili çalýþmalar 
"Ülkemizde Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli sonucunda basýmý gerçekleþtirilen "Hidrolik Pnömatik 
Malzeme ve Hizmet Üretim Politikalarý" baþlýklý panelde  Türkçe, Ýngilizce, Almanca Sözlük" ve "Basýnçlý Hava 
imalatçý, ithalatçý firma temsilcilerinin, Sanayi ve Ticaret Tesisatý ve Kompresörler" Kitaplarýnýn hazýrlýk sürecindeki 
Bakanlýðý ve Makina Mühendisleri Odasý temsilcilerinin birlikte üretme ve çalýþma anlayýþýnýn önemi ve 
katýlýmýyla ayrýntýlý olarak  tartýþýlmýþ; görüþ ve öneriler devamlýlýðýnýn gerekliliði vurgulanmýþtýr. Sektörün ve 
üretilmiþ ve paylaþýlmýþtýr. Tartýþmanýn tüm delegelerin eðitim kurumlarýnýn gereksinimlerine yönelik özgün, 

III. ULUSAL HÝDROLÝK PNÖMATÝK KONGRESÝ 

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ (4-7 ARALIK 2003-ÝZMÝR)
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çeviri, derleme yeni Türkçe yayýnlarýn kazandýrýlmasý 
hedefli çalýþmalarýn desteklenmesi gerekliliði ayrýca 
vurgulanmýþtýr. 

l 11 Ocak 2003 tarihinde yürürlüðe giren 4703 sayýlý 
"Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve 
Uygulanmasýna Dair Kanun" kapsamýnda Hidrolik 
Pnömatik sektörünü de içine alan sanayi ürünlerinde 
pazara arz için CE iþaretinin bulunma koþulu 
uygulamalarýnýn  yürürlüðe girdiði bu dönemde konunun 
önemi iþaret edilmiþtir.

Ancak bu süreçte, KOBÝ'lerin bilgi eksikliðinin ivedilikle 
giderilmesi için  ilgili kurum ve kuruluþlarýn çalýþmalarýný 
yoðunlaþtýrmasý bir kez daha vurgulanmýþtýr. Ayrýca bazý 
sanayi ürünleri için uygunluk deðerlendirme  iþlemlerini 
gerçekleþtirecek olan yerli "Onaylanmýþ Kuruluþlarýn" Mühendisleri Odasý, Akýþkan Gücü Derneði ve 
eksikliði  belirtilmiþtir. Bu iþlemlerin ekonomik ve hýzlý bir Üniversitelerin birlikte üretme geleneðinin yaratýlmasý ve 
þekilde gerçekleþtirilmesi amacýyla Makina Mühendisleri sürekliliðinin önemi yinelenmiþtir. Belgelendirmede 
Odasýnýn uzmanlýk alanýna giren konulardaki Uygunluk izlenebilirlik, katýlýmcýlýk ve yansýzlýk ilkeleri temel 
Deðerlendirme Kuruluþu  baþvurusunun Sanayi ve alýnmalýdýr. Hidrolik pnömatik derslerinin makina 
Ticaret Bakanlýðýnca ivedilikle sonuçlandýrýlmasýnýn uyum mühendisliði eðitim programlarýnda zorunlu ders olarak 
sürecindeki sektörel çalýþmalarý ivmelendireceði ve yer almasýnýn önemi vurgulanmýþtýr. Ayrýca giriþimcilik 
ekonomiklik saðlayacaðý belirtilmiþtir. konulu derslerin eðitim programlarýna alýnmasý iþaret 

edilerek teknik eðitim kurumlarýnýn teknolojik alt l Ülkemizde toplam ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn 
yapýlarýnýn geliþtirilmesi, eþitsizliklerinin giderilmesi, %69.8 düzeyinde olduðu ve 35 milyar USD(2002) olan 
eðitimde akreditasyonun saðlanmasý gerekmektedir. toplam  ihracatýmýz içerisinde makina imalat sanayi 

payýnýn yüzde 6.05 oranýnda olduðu belirtilerek, toplam l Ülkemizde kamu ve özel sektör yatýrýmlarý dahil olmak 
ihracatýmýzýn yaný sýra bu payýn da  artýrýlmasý üzere AR-GE'ye ayrýlan payýn GSMH'nýn binde 6.3 
önlemlerinin ivedilikle alýnmasýnýn zorunluluðu düzeyinde olduðu, bu rakamýn dünya eþik rakamý olan 
vurgulanmýþtýr.  Makina imalat sanayindeki yerli yüzde 1'in bile altýnda bulunduðu belirtilerek AR-GE'ye 
üretimimizin uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasý için ayrýlan bütçenin ivedilikle artýrýlmasý gerekliliði 
yerel kaynaklarýn harekete geçirilmesinin, çevre vurgulanmýþtýr. Ayrýca tasarýmdan baþlanarak, tüm üretim 
normlarýna uygun üretim yapýlmasýnýn, tüketici saðlýðý ve ve hizmet süreçlerinde kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasý 
tercihlerinin gözetilmesinin, yüksek teknoloji gücü için KOBÝ'lerde mühendislerin istihdamýnýn teþvikine 
kullanýmýnýn, AR-GE'ye önem vermenin ve teknoloji yönelik ilgili bakanlýklarca yasal düzenlemelerin 
üretmenin, özgün tasarým ve marka yaratmanýn, gerçekleþtirilmesinin önemi belirtilmiþ, sektörün de bu 
kullanýlmýþ makina ithalatýnýn engellenmesinin önemi konuda duyarlý olmasý istenmiþtir.
vurgulanmýþtýr. Bu amaçla üniversite-sanayi iþbirliðinin 

l Hidrolik pnömatik sektörü, ulusal ve uluslararasý geliþtirilmesi, Teknopark uygulama alanlarýnýn  
standartlara uygun olmayan, kalitesiz ve satýþ sonrasý yaygýnlaþtýrýlmasý ve AR-GE desteklerinin artýrýlmasý 
teknik hizmet desteði bulunmayan ürünlerle karþý gerekmektedir. Ayrýca KOBÝ'erin bu desteklerden etkin 
karþýyadýr. Bu durum standartlara uygun üretim ve satýþ ve yaygýn olarak yararlanmasý için özendirme ve 
yapan yerli üretici ve ithalatçýnýn haksýz rekabet bilgilendirmeye yönelik uygulamalarýn artýrýlmasý 
ortamýnda kalmasýna neden olmaktadýr. Sanayi ve gerektiði iþaret edilmiþtir. Siyasi iktidarýn AR-GE'ye, 
Ticaret Bakanlýðýnýn tüm ürünlerde  standartlara yüksek teknolojiye yönelik yatýrýmlara ve kamu 
uygunluk koþullarýný güncellemesi ve denetimi artýrmasý yatýrýmlarýnda yerli ürün ve hizmet alýmýnýn teþvikinin 
gerekmektedir. ulusal politika haline getirilmesine destek vermesinin 

önemi vurgulanmýþtýr.
III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisinin 
"çaðdaþ, baðýmsýz, demokratik, sanayileþen, üreten bir l Ýkinci Kongrede tespit edilen hidrolik pnömatik 
Türkiye" yaratýlmasý sürecine katkýda bulunacaðý inancý sektöründe ürün ve hizmet üretiminde kalitenin 
ile yukarýdaki görüþ ve önerilerimizin  yaþama artýrýlmasýna yönelik gereksinim duyulan teknik insan 
geçirilmesinin takipçisi olacaðýmýzý bildiririz. gücünün sürekli eðitiminin ve belgelendirilmesinin 

saðlanmasý amacýyla çalýþmalarýn özendirilmesi ve 
III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 

ivmelendirilmesi gerektiði belirtilerek bunun için Makina 
04-07 Aralýk 2003 / ÝZMÝR
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Þubemiz, sektöründe gelenekselleþmeye  baþlayan ve endüstriyel üretim ve sistem kuranlarý belli gündem 
sektörün beklenen organizasyonlarýndan biri haline gelen maddeleri ile biraraya getirilmesi üzerinde duruldu. 
Hidrolik Pnömatik Kongresinin hazýrlýklarýna; yaz Bildiri sunum süreleri arasýna sergi ziyaretini rahatlatacak 
aylarýnda ön çalýþma gruplarýnýn bir önceki kongreyi süreler konulmasý konusuna vurgu yapýldý. KOBÝ 
deðerlendirdiði, gelecek kongreye iliþkin çerçevenin düzeyindeki firmalarýn kongreye katýlabilmeleri için 
kurgulanmaya baþlandýðý toplantýlarý gerçekleþtirdi. modeller oluþturulmasý planlandý.
Çalýþmalar Ýstanbul Þubemiz ile koordineli olarak 

Saç Ýþleme, Metal iþleme, Otomotiv, Otomasyon ve 
düzenleme ve yürütme kurullarýnýn oluþumu ile 

Mekatronik vb. konularda özel oturumlar 
programlanarak bir takvim çerçevesinde 

düzenlenmesinin yararlý olacaðý üzerinde duruldu. Sabah 
sürdürülmektedir.

toplantýlarýna devam edilmesi, Ýngilizce-Türkçe-Almanca 
sözlüðün biraz daha geniþletilerek Kongreye yetiþtirilmesi IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve 
önerildi.Sergisi
Düzenleme Kurulu

Ön Çalýþma Grubu 
IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Düzenleme Kurulu 
ilk toplantýsýný 25 Eylül 2004 Cumartesi günü 
gerçekleþtirdi. Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Ahmet Eniþ'in katýldýðý toplantýya Antalya, Ýstanbul, Ýzmir, 
Trabzon, Denizli, Mersin, Kocaeli ve  Samsun Þube 
temsilcileri katýldý.

Toplantýda III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ile ilgili 
genel deðerlendirme ve dördüncü kongre ile ilgili hazýrlýk 
çalýþmalarý hakkýnda genel bir bilgilendirme yapýldýktan 
sonra, Kongre Düzenleme Kurulu Toplantý takviminin 
olaðanüstü durumlar dýþýnda 19 Mart  2005 - ÝSTANBUL 
ve 22 Ekim 2005 / ÝZMÝR tarihlerinde yapýlmasýna karar 

Bu yýl dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Hidrolik 
verilerek, Kongre Sekreteri olarak Þube Müdürü Turgay 

Pnömatik Kongresi ön çalýþma grubu Eylül ayýnda yaptýðý 
ÞÝRVAN’ýn görevlendirilmesine, Ýstanbul Þubeden de 

toplantýda bildiri kalitesinin artýrýlmasý için uygulamaya 
Þube Teknik Görevlisi Bülent ÖNTAÞ'ýn 

dönük bildiri sunumlarýna yer verilerek, yurtdýþýnda 
görevlendirilmesine karar verildi. 

yapýlan çalýþmalarýn kongreye aktarýlmasýnýn yararlý 
Kongrede ele alýnacak bildiri konularýnýn, düzenlenecek olacaðý vurgulandý. Yine bu kapsamda Türkiye'de Ar-Ge 
seminer ve atölye çalýþmalarýnýn Danýþmanlar çalýþmalarýnýn zayýf olduðu ancak firmalarda sistem 
Kurulundan alýnacak öneriler doðrultusunda uygulamalarý konusunda oldukça baþarýlý uygulamalarýn 
oluþturulmasý konusunda Kongre Yürütme Kurulu'na bulunduðu belirtilerek Kongrede bu uygulamalarýn 
yetki verilmesi kararlaþtýrýldý. Ayrýca sektörü ilgilendirmesi sunulabileceði üzerinde duruldu.
açýsýndan kongrede CE belgelendirme süreci ile ilgili 

Bölgesel olarak yapýlan bilgilendirme ve danýþmanlar 
sunumlar yapýlmasý konusunda Kongre Yürütme 

kurulu toplantýlarýnýn daha verimli geçmesi için bu 
Kuruluna yetki verildi.

toplantýlarý kongrenin alt yapýsýný besleyecek sektör 
Toplantýda Kongrenin gelir-gider bütçesi ve  kongreye toplantýlarýna dönüþtürülmesi önerildi. Bursa'da saç 
katýlým modelleri belirlenerek bölgesel danýþmanlar iþleme ve otomotiv, Ankara'da mobil hidrolik, Ýstanbul'da 

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi /2005

hazýrlýk çalýþmalarý
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yapmasýna, Bursa'da sektörle bir toplantý yapýlmasýna, 
Kongre'de mobil hidrolik ve araç üstü ekipman konusu 
ve makina imalat sanayinde otomasyon teknikleri 
konusunda özel oturumlar düzenlenmesine karar 
verildi.

Yürütme Kurulu kararlarý doðrultusunda Danýþmanlar 
Kurulu üyelerinin görüþ ve önerilerinin alýnmasý, 
destekleyen kuruluþlarýn belirlenmesi ve ilk çaðrý 
broþürünün hazýrlanarak tüm sektöre daðýlýmýnýn 
saðlanmasý konularýnda çalýþmalar baþlatýldý. 

kurulu toplantýlarýnýn düzenlenmesi, sergi yerleþim 
planý, sergi þartname ve sözleþmesinin, bildiriler kitabý 
ve sergi kataloðu þartname ve sözleþmesinin ve tanýtým 
dosyasýnýn bir önceki kongrede gerçekleþtirilen 
modelde oluþturulmasý, Ýlk çaðrý duyurularý, afiþ ve 
diðer duyuru ve tanýtýmlarýnýn yapýlmasý, “Kongre 
Bülteni”nin periyodik olarak yayýnlanmasý ve reklam 
bedellerinin belirlenmesi konularýnda Kongre Yürütme 
Kurulu'na görev  ve yetki verilmesi kararlaþtýrýldý. 
Toplantýda ayrýca Kongrede düzenlenecek proje 
yarýþmasý, fotoðraf yarýþmasý gibi sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesi katýlým koþullarýnýn, jürinin  ve ödüllerin 
belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kurulunun 
yetkilendirilmesi kararlaþtýrýldý.

Yürütme Kurulu

IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu;  
Doç. Dr. Ahmet Ceranoðlu, Doðan Hacýahmet, 
Durmuþ Kara, Ersoy Karaçar, Ertan Soydan, Salih 
Emanet, Semih Kumbasar, Þemsettin Iþýl, Suat Demirer, 
Prof.Dr. Tuna Balkan, Altan Baðatur, Prof. Dr. Erol 
Uyar, Üzeyir Uludað , Halil Yýlmaz, Dilara Mumkaya, 
Turgay Þirvan ve Mehmet Özsakarya'dan oluþtu.

16 Ekim 2004 tarihinde ilk toplantýsýný yapan Yürütme 
Kurulu hýzlý bir hazýrlýk süreci planlayarak çalýþmalarý 
baþlattý. Ön çalýþma grubu verilerinin de 
deðerlendirildiði toplantýda Yürütme Kurulu 
Baþkanlýðýna Doç. Dr. Ahmet CERANOÐLU seçildi. 
Yürütme Kurulu toplantýlarýndan bir tanesinin 
Ankara'da, 2 tanesinin Ýstanbul'da gerçekleþtirilmesine, 
CE konusunun uygulamalarýyla kongrede detaylý bir 
þekilde aktarýlmasý için Yürütme Kurulunun çalýþma 
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Fuar çalýþmalarýnda      

ÝZFAÞ iþbirliði

Her yýl olduðu gibi bu yýlda kongre yanýsýra 
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler ve Ekipmanlarý, 
Mobil Hidrolik Sistemler ve Ekipmanlar, Hidrolik 
ve Pnömatik Valfler, Hidrolik ve Pnömatik 
Silindirler ve Motorlar, Basýnçlý Hava 
Kompresörleri, Basýnçlý Hava Hazýrlama Teknolojisi 
ve Ekipmanlarý, Hidrolik Filtreleme Sistemleri, 
Hidrolik Yaðlar ve Yaðlama Sistemleri, Sýzdýrmazlýk 
Elemanlarý, Hidrolik ve Pnömatik Tahrikli 
Otomasyon Sistemleri, Kontrol-Algýlama-Ölçme 
Elemanlarý, Hidrolik Pnömatik Sistemlerde Baðlantý 
Elemanlarý ve Donanýmý teknolojileri alanýnda 
ürün ve hizmet üreten  firmalarýn katýlacaðý fuar 
düzenlenecektir.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresinin niteliðini 
artýrmak, kongre içerisinde mühendislik 
sorunlarýna daha fazla yer verebilmek amacýyla bu 
yýl sergiyi, ülkemizi fuarcýlýk kavramý ile ilk kez 
tanýþtýran 74 yýllýk fuarcýlýk deneyimi olan ÝZFAÞ 
A.Þ.  iþbirliði ile düzenlenecektir. Fuar ile ayrýntýlý 
bilgi için 

www.izmirfair.com.tr
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Danýþmanlar Kurulu       
Ýzmir Toplantýsý

Hidrolik Pnömatik alanýnda ürün ve 
hizmet üreten konularýnda uzman 
mühendis ve akademisyenlerin görev 
aldýðý Kongre Danýþmanlar Kurulu, 
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongrelerinin 
daha ileri bir çizgiye taþýnmasý, 
sektördeki yeni geliþmelerin ve eksikliði 
farkedilen yeni konularýn saptanmasý 
amacýyla düzenlenen toplantýlarda 
biraraya gelindi.

Bu kapsamda düzenlenen toplantýlarýn 
memnuniyet duyduklarý tablonun artarak devam etmesi ilki Ýzmirde ve çevresinde bulunan 
gerektiðini vurguladýlar.Danýþmanlar Kurulu Üyeleri ile 15 Ocak 2005 tarihinde 

Makina Mühendisleri Odasý Tepekule Kongre Sergi ve Ýþ Toplantýda Kongrenin etki alanýnýn geniþletilmesi 
Merkezinde yapýldý. konusunda çalýþmalar yapýlmasý gerektiði,  özellikle Bursa 

ve Kocaeli'in de bulunan sektör temsilcilerinin katýlýmýnýn Toplantýya Ýzmir  ve çevre illerden 30 Danýþmanlar 
saðlanmasý gerektiðini vurgulandý. Bu bölgelerdeki Kurulu Üyesi katýldý. Toplantýnýn yöneticiliðini yapan 
otomotiv sektörünün kongreye katýlýmýnýn yararlý olacaðý Yürütme Kurulu Baþkaný Doç.Dr. Ahmet CERANOÐLU 
belirtildi. Bunun yaný sýra yurtdýþýndan Ýran, Suriye, Türki Kongre Danýþmanlar Kurulu Üyeleri ile yapýlacak 
Cumhuriyetlerinden, Rusya'dan, Mýsýr'dan katýlýmcý toplantýlar ile ilgili þu bilgileri verdi: “Bu toplantýlarýn 
çekilebileceði inancýnda olduklarýný söylediler.devamý Ýstanbul, Ankara ve Bursa'da gerçekleþecek. Bu 

toplantýlar Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongrelerinin Kongrenin ulusal nitelikte bir kongre olmasýnýn yaný sýra 
sektörün birlikte olma, paylaþabilme, birlikte üretme yurtdýþýndan konusunda uzman çaðrýlý konuþmacý 
zemini olarak önemli bir iþlevi yerine getirmektedir. çaðrýlarak uluslararasý niteliðe büründürülebileceði 
Kongremizin bu sayede uzman kiþilerin katkýlarýyla her belirtildi. Ayrýca “AB Müzakere Sürecinde Hidrolik 
geçen yýl  çýtasýnýn bir öncekine oranla daha da Pnömatik Sektörü” nü nelerin beklediði konusunun 
yükseldiðini görüyoruz.” dedi. kongrede mutlaka ele alýnmasý gerektiði belirtildi.

Ýzmir'de gerçekleþtirilen toplantýya katýlan Danýþmanlar Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Ahmet 
Kurulu Üyeleri; 2005 yýlýnda düzenlenecek Fuarýn Ýzfaþ CERANOÐLU; düzenlenen bölgesel Danýþmanlar Kurulu 
ortaklýðýnda düzenlenmesinin KOSGEB ve ÝTO desteðinin Toplantýlarýn da; Kongrede sunulacak bildiri konularýnýn, 
saðlanmasýna olanak vereceði bunun da katýlýmý olumlu düzenlenecek panel, atölye çalýþmasý ve seminer 
etkileyeceðini belirttiler. III. Ulusal Hidrolik Pnömatik konularýnýn belirlenmesi, kongrenin genel akýþ planý 
kongresine duyulan memnuniyetin bu yýlda hakkýnda danýþmanlarýn görüþ ve önerilerinin alýnacaðýný 
korunmasýnýn gerektiðini bunun içinde kongrenin belirtti. CERANOÐLU “Bölgesel toplantýlarýn ilkini Ýzmir 
sektörün sorunlarýna çözüm getirebilecek gündemdeki ve çevresinde gerçekleþtirdik, bu toplantýlarda oluþan 
sorunlarýn, eksikliklerin giderilmesine imkan tanýyacak görüþ ve öneriler kongre çalýþmalarýna ýþýk tutacaktýr. 
yeniliklerin mutlaka kongreye taþýnmasý gerektiðini Toplantýlara katýlarak görüþlerinin bizlerle paylaþan 
sözlerine eklediler, geçen yýl sergiye katýlan firmalarýn 
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Kongre Danýþmanlar Kurulu 

Toplantýlarý düzenleniyor
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Danýþmanlar Kurulu       
Ankara Toplantýsý

Kongre Danýþmanlar Kurulu toplantýlarýnýn 
ikincisi 19 Þubat 2005 tarihinde Ankara'da 
gerçekleþti. Toplantýya Danýþmanlar Kurulu 
ve Düzenleme Kurulu'nun 18 üyesi katýldý. 
Toplantý açýlýþýnda Kongre Düzenleme 
Kurulu Baþkaný Ahmet Eniþ, Düzenleme 
Kurulu Üyesi Mehmet Özsakarya ve 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuna 
Balkan kongre hazýrlýk çalýþmalarý ile ilgili 
katýlýmcýlara bilgi verdiler.

Toplantýya katýlan Danýþmanlar Kurulu 
Üyeleri ve sektör temsilcileri bir yýldan 
buyana sektörü ilgilendiren çok sayýda 
yasa çýktýðýný, üretimde özellikle makina 
üretiminde CE belgesi þartýnýn geldiðini 
ancak üreticilerin bu konuya hazýr 
olmadýðýný vurguladýlar. Bu yasal 
düzenlemelerin ve CE belgesi ile olarak gelsinler, öðrenciler stajlarýný biz de yapsýnlar. Biz 
bilgilendirmelerin kongre kapsamýnda da mutlaka ele servislerine kadar destek oluruz. CE ile ilgili olarak 
alýnmasý gerektiði belirtildi. Bakanlýk, Sanayi ve Ticaret Odalarý, Türkak, MÝB, 

Ýhraçatçýlar Birliði, Üniversite ve MMO'dan bir grup bir 
Toplantýda ayrýca sektörün eðitim ihtiyacýnýn sürekliliðini 

araya gelsin ve bu iþin prosedürünü ortaya koyalým.” 
koruduðu sadece mühendis eðitiminin deðil, ara teknik 

dedi.
eleman, usta, ustabaþý seviyesindeki eðitimlere de 
ihtiyaç duyulduðu belirtildi. Mühendislik seviyesinde Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yücel Ercan kongre 
verilen eðitimlerin genel hidrolik düzeyinde kaldýðý ve kapsamýnda eðitimin yaný sýra sektörün içinde 
daha kapsamlý eðitimlerin yapýlmasý gereði vurgulandý. bulunduðu yapýnýn da tespitinin gerektiðini belirterek, 

“Kongre kapsamýnda sektörün içinde bulunduðu 
Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yücel Ercan “Bir çok 

teknoloji düzeyini belirlemeliyiz. Yatýrýma açýk alanlar 
üniversitenin lisans programýnda zorunlu hidrolik-

neresidir? Ne kadar ithalat, ne kadar ihracat yapýlýyor? 
pnömatik dersleri olmadýðý için mühendisler bu konularý 

AB uyum süreci ile ilgili sektör neler yapýyor? Hidrolik 
bilmeden mezun oluyorlar. Kongre süresince belki dört 

Pnömatik sanayi kataloðu çýkarýlabilir mi? Bu konular 
günlük yoðunlaþtýrýlmýþ toplam 20 saatlik bir eðitim 

kongrede ele alýnmalýdýr” dedi.
yapýlabilir. Kongrenin misyonuna da uygun olur.” dedi.

Toplantýda ayrýca hidrolik pnömatik alanýndaki son bir 
Orta Doðu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Sahir 

iki yýldaki geliþmelerle ilgili olarak yurt dýþýndan uzman 
Arýkan, “ Kongre kapsamýnda sektörün talebini, 

davet edilmesinin yararlý olacaðý, üniversiteden bir 
ihtiyacýný bilirsek belki üçüncü dördüncü sýnýflarda 

akademisyenin yurt dýþý ve yurt içi eðitim uygulamalarýný 
seçmeli dersler konulabilir, lisansüstü çalýþmalarý 

karþýlaþtýrmalý olarak aktardýðý bir sunumun yararlý 
baþlayabilir. Kongre kapsamýnda bu talebi ortaya 

olacaðý belirtildi. Avrupa Birliði müzakere sürecinin 
çýkarmalýyýz” dedi.

sektöre etkilerinin bir panel kapsamýnda mutlaka 
Ýmalatçýlarýn nitelikli eleman bulmakta çok kongrede ele alýnmasý gerektiði sýkça vurgulanan konular 
zorlandýklarýný belirten Hidrolift Makina San. Ltd. Þti. arasýnda yer aldý. Kongre kapsamýnda sanayicilerin 
sahibi Mehmet Arslan, “Ya hidrolik pnömatiði hiç sorunlarýnýn tartýþýldýðý oturumlar düzenlenmesine 
bilmeyen elemanla karþýlaþýyoruz ya çok nitelikli ihtiyaç olduðu belirtildi. Kongrede sunulan bildirilerde 
elemanla. Yeni mezun mühendisler hidrolik pnömatiði araþtýrma geliþtirme içeren ürünlerin karþýlaþtýrmalý 
hiç bilmeden geliyor. CNC tezgahlarý, boyutlandýrmayý olarak sunulduðu bildirilerin tercih edilmesi gerektiði, 
hiç bilmeyen mühendisler geliyor. Elemanýn yetiþmesi kongre kapsamýnda son iki yýlda tasarým ve uygulamaya, 
için iþverenin 6 ay, 1 yýl beklemesi lazým. Ama bizim ise sisteme yönelik yaratýcý çalýþma yapan ve bunlarý 
sabrýmýz yok.  Ne yapýlmalý ki sanayiye yönelik kongrede bildiri olarak sunan sanayicilere bir ödül 
mühendis yetiþsin? Bunu hep birlikte sorgulamamýz verilebileceði bunun da sanayiciyi motive edici bir 
lazým. Bizim üniversitelere kapýmýz açýk; periyodik etkisinin olacaðý üzerinde duruldu.
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Ýstanbul’da düzenlenen toplantýya Danýþmanlar Kurulu deðinildi.
Üyeleri, kongreyi destekleyen sektörel basýn kuruluþlarý 

Kongrenin bilimsel ayaðýnda ise uygulama bilgisini 
ve sektörel dernek temsilcilerinin de davetli olduðu 

artýracak bildiri sunumlarýnýn ve akademik bildiri 
toplantýya altmýþýn üzerinde ilgili katýldý. 

sayýsýnýn artýrýlmasý için yürütme kurulu tarafýndan 
Toplantý açýlýþýnda Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir çalýþma yapýlmasý, bu yýl kongre kapsamýnda mobil 
Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Albayrak,   MMO  hidrolik ya da belirlenecek baþka bir konuda eðitimler 
Ýstanbul Þube Baþkaný Tevfik Peker ve Kongre Yürütme düzenlenmesinin yararlý olacaðý, akümülatör seçimi, 
Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Ceranoðlu ulusal hidrolik pompa ve filitre seçimleri konularýnda kongrede 
pnömatik kongrelerin genel bir deðerlendirmesini sunumlar yapýlmasýnýn yararlý olcaðý üzerinde duruldu. 
yaptýlar. Kongre Sekreterliði görevini tekrar üstlenen Sunum sürelerinde iki sunum arasýnda tartýþma ve fikir 
Turgay Þirvan IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi alýþveriþinde bulunulabilecek süre býrakýlmasý, bildiri 
kapsamýnda yapýlan bildiri, atölye çalýþmalarý, paneller ile sunumlarýnýn  sabah saat 09.00 yerine 10.00'da baþlatýl-
ilgili bilgiler verdi ve  kongre çalýþmalarý ile ilgili masýnýn katýlýmý olumlu yönde etkileyeceði ifade edildi
danýþmanlar görüþ ve önerilerinin alýnmasýna geçildi.

Ulusal Hidrolik Pnömatik kongrelerinde bugüne kadar 
sunulan bildirilerin internet ortamýna aktarýlmasý Ýstanbul Danýþmanlar Kurulu toplantýlarýnda öne 
konusunda kongre sekreteryasýnýn çalýþma çýkan görüþ ve öneriler : 
yapmasýna, sektörün duayenleri ile genç hidrolik 

Kongre kapsamýnda AB müzakere süreçlerinde sektörün pnömatikçileri bir araya getirip nostalji sohbetleri 
nasýl etkileneceði konusunun mutlaka  tartýþýlmasý yaptýrýlmasý ve belirlenecek bir konuda yurt dýþýndan 
gerektiði, CE konusunda kongrede  çalýþtay yapýlmasýnýn uzman davet edilmesi konularýnda Kongre Yürütme 
özellikle üretici firmalar açýsýndan yararlý olacaðý, Kurulu'nun çalýþma yapmasý önerildi.
otomasyon ve mekatroniðin 2007 kongresinde kongre 

Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Ahmet içeriðine eklenmesinin kongrenin vizyonunu 
CERANOÐLU danýþmanlar kurulu toplantýlarýnýn geniþleteceði üzerinde duruldu.
kongrenin þekillenmesinde lokomotif güç olduðunu 

Kongrenin ulusal olarak devam etmesi ancak uluslar- belirterek þunlarý söyledi: “Bu toplantýlara Bursa, 
arasý katýlýma açýk olmasý yönünde görüþler bildirildi. Konya'da sektörel toplantýlar ile  devam edeceðiz. Bu 
2005 ve 2007 kongrelerinde uluslararasý katýlýmýn toplantýlar Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongrelerinin 
artýrýlarak, 2009'da gerçekleþtirilecek kongrenin sektörün birlikte olma, paylaþabilme, birlikte üretme 
uluslararasý katýlýmlý organize edilmesi önerildi. zemini olarak önemli bir iþlevi yerine getirmektedir. 

Kongremizin bu sayede uzman kiþilerin katkýlarýyla CETOP dýþýnda Amerika'da, Uzakdoðu'da bulunan 
her geçen yýl  çýtasýnýn bir öncekine oranla daha da akýþkan gücü dernekleri ile iliþkiler kurulmasýnýn 
yükseldiðini görüyoruz.” kongrenin tanýnýrlýlýðýna önemli katký saðlayacaðýna 

Danýþmanlar Kurulu Ýstanbul Toplantýsý
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AKDER (Akýþkan Gücü Derneði) 2004 Ocak ayý içinde öðrenilmesini saðlayacak.  AKDER'in kuracaðý bu eðitim 
gerçekleþtirilen genel kurul seçimlerinden sonra çalýþmaya kurumu ve laboratuvar hem akreditasyon yapacak hem de 
baþlayan V. Dönem Yönetim Kurulu hedeflerini ithal edilen ürünleri deðelendirebilecek. Bu yapýnýn ve 
belirleyerek göreve baþladý. çalýþan kadrolarýn baðýmsýz olmasý çok önemli.”

Yeni dönem hedefleri ile ilgili olarak AKDER Yönetim Doç. Dr. Ahmet CERANOÐLU (Doðuþ 
Kurulu Baþkaný Steven Young þunlarý söyledi: “ Bu Üniversitesi / IV. Ulusal Hidrolik 
dönemin en önemli hedeflerinden biri hidrolik pnömatik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu 
sektörüne ve ülkemiz sanayisine hizmet verecek bir eðitim Baþkaný) 
merkezinin oluþturulmasý projesi. Ulusal Akýþkan Gücü “Eðitim Merkezinin amacý, bu alanda 
Merkezinin hayata geçirilmesi için çeþitli araþtýrmalar çalýþacak, bilgili ve yetkili insanlarý 
yapýyoruz. Bu merkezin hayat bulmasý için ulusal ve yetiþtirmek. Bu insanlar aldýklarý eðitimle 
uluslararasý tüm kaynaklarý deðerlendirmeliyiz. Bu projeyi ve merkezin imkanlarý ile yeni ürünler ve 
baþarabilecek güçte olduðumuza inanýyorum. Bu büyük sistemler geliþtirebilecekler. Burasýný bir AR-GE 
hedef yaný sýra sektörde firma eðitimleri sürerken MMO laboratuvarý olarak da düþünmek gerekir. AKDER olarak en 
Ýstanbul Þubesi ile  Hidrolik & Pnömatik seminerlerine büyük yükümlülüðümüz bu eðitim merkezine güven 
bahar ve güz dönemlerinde de devam edeceðiz” oluþturmaktýr.”

Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi projesi Prof. Dr. Ahmet KUZUCU (Ýstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi) sektörde heyecan yarattý!
Mühendislik eðitiminde  bu alanýn Steven YOUNG (AKDER Yönetim 
payýnýn mutlaka artýrýlmasý gerekir. Kurulu Baþkaný / Bosch Rexroth)
Üniversitelerimizde seçmeli ders sayýsý 

Bu eðitim merkezi araþtýrma, geliþtirme ve 
giderek artýyor. Þantiye ve uygulama 

projelendirme konusunda etkin bir 
tecrübesi olan mühendislere ileri 

þekilde çalýþacaðý için, sektörün yaratacaðý 
düzeyde eðitim verecek bir eðitim 

katma deðerin artmasýna yol açacak. 
merkezine þiddetle ihtiyacýmýz var. AKDER'in kuracaðý 

Üniveristeler, diðer eðitim kurumlarý bu 
eðitim merkezinin temel iþlevi, mühendislik eðitimi almýþ 

merkezin tam da içinde yer alacaklar. Bu 
kiþilere sektörel uygulama deneyimi kazandýrmak ve bazý 

merkez üniversitede seçmeli derslerin artmasýna da yol 
uç araþtýrmalarda da araþtýrma imkaný ve laboratuvar 

açabilir. Ayrýca bu merkezde verilecek çeþitli düzeylerdeki 
saðlamaktýr. Bu eðitim merkezinin hedef kitlesi, ayný za-

eðitim, endüstrinin üst ve orta, hatta alt düzey eleman 
manda muhakkak sanayide çalýþan mühendisler olmalýdýr. 

ihtiyacýna doðrudan cevap verecek. Mühendislerin, teknik 
Ülkemizde meslek içi eðitim ve özellikle sürekli eðitim 

eðitim gören insanlarýmýzýn iþ imkaný elde etmelerini 
açýsýndan büyük bir eksiklik böylece 

kolaylaþtýracak. Sektördeki standartlarýn oluþturulmasýna ve 
giderilmiþ olacaktýr.

yükselmesine katkýda bulunacaktýr.
Hasan Basri BOZKURT (Hidromek 

Arman MÝNASYAN ( Mert Teknik A.Þ.) 
Genel Müdürü) 

Ülkemizin en büyük yarasý eðitimdir. 
Ulusal Akýþkan Gücü Eðitim Merkezinin 

Bugün sektörde þirketlerimizin verdiði 
Ýngiltere'deki gibi olmasý hedefleniyorsa 

ürün bazlý eðitimden daha kaliteli ve 
eðitime ihtiyaç duyan firmalarýn yaný sýra 

baðýmsýz bir eðitime ihtiyaç var. Eðitim 
meslek odalarý, üniversiteler ve ilgili 

kurumu ve baðýmsýz laboratuvar sektöre 
kurumlar bir araya gelmeli. Ben bu 

çok ciddi katkýlarda bulunabilir. Sektörün  
konuda gerekli olan tüm katkýyý yapmaya hazýrým. 

ihtiyacý olan yetiþmiþ elemaný yetiþtirebilir 
Sektördeki herkes bu eðitim merkezine katkýda bulunmalý. 

bu merkez. Üstelik bu merkezde yerli ve yabancý ürünlerin 
Ýngiltere'de bu merkezler tarafsýz eðitim veriyor. Biz de 

bir arada olmasý karþýlaþtýrýlarak tanýnmasýný ve 
bunu saðlayabilirsek sektöre ciddi bir katkýda bulunulmuþ 
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AKDER Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi’ni

hayata geçirmek için çalýþýyor
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Kongre hazýrlýk çalýþmalarýný planlayan düzenleme ve belirlenen ilginç bir yapýya sahiptir. 
yürütme kurullarýnda,  bölgesel olarak yapýlan Makina güvenliði ile ilgili bazý çok 
danýþmanlar kurulu ve sektör toplantýlarýnda son temel güvenlik unsurlarý temel 
günlerde en çok konuþulan konu sektörün AB uyum prensipler olarak mevcut olmakla 
yasalarýndan nasýl etkileneceði, ithalat ve ihracatta beraber farklý sektörlerdeki farklý 
karþýlaþýlacak sorunlar, CE belgelendirme süreci ve  uygulamalarýn barýndýrdýðý riskler 
mesleki tanýnýrlýlýk. Biz de bu konularý imalatçý tarafýndan belirlenmekte ve 
danýþmanlarýmýza ve sektör temsilcilerine  sorduk. makinanýn güvenliði bu 
Köþemizin ilk konuðu  Bosch Rexroth A.Þ.'den Necip belirlemelere göre yapýlmaktadýr. 
Çayan. Genel olarak makina imalat 

sektöründe bu konu ile ilgili ciddi bir faaliyet olmakla Kongre Bülteni: Avrupa Birliði müzakere sürecinde ve 
beraber taþlar ne yazýk ki henüz yerine oturmamýþtýr ve uyum yasalarýnýn uygulanmasý sürecinde hidrolik 
CE hazýrlýk, uyum ve onay sürecinde karýþýklýklar pnömatik sektörünün nasýl etkileneceðini 
yaþanmaktadýr. Özel olarak hidrolik ve pnömatik düþünüyorsunuz ve yapýlmasý gerekenler konusundaki 
sektöründe birçok tedarikçi firmanýn ürünlerinde CE düþünceleriniz nelerdir?  
iþareti yer almakla beraber uygulama alanýna yönelik bilgi 

Necip Çayan: AB müzakere ve uyum yasalarýnýn birikimi henüz oluþmamýþtýr. (Makina üzerindeki 
gerçekleþme sürecinde özellikle AB ülkelerine doðru komponentlerin CE iþareti taþýmasý, sistemin tümünün CE 
yapýlan makina ihracatýnda CE direktifleri ve uyumlu olacaðý anlamýna gelmemektedir.) Bu noktada 
makina/teçhizat güvenliði konularýnda belirli bir süre (1-2 yabancý ve özellikle Avrupa merkezli tedarikçilerin 
yýl) bilgi ve tecrübe eksikliði sebebiyle aksamalar uluslararasý tecrübeleri ve bu süreci çok önceden yaþamýþ 
yaþanmasý muhtemeldir. Uyum sürecinde ayný zamanda olmalarý sebebiyle yerli tedarikçiler karþýsýnda daha 
iç piyasadaki ürün ve hizmetlerde de belirli bir standart avantajlý bir konumda olduklarý söylenebilir. Ancak 
seviyesine (örneðin gýda tüzüðü, ATEX direktifleri,  çevre sektörün topyekün belirli bir uzmanlýk seviyesine gelmesi 
ve çalýþan saðlýðý ile ilgili konular v.s.)  gelinmesi ve ürün bazýnda desteðin ötesinde sektör/uygulama 
zorunluluðu doðacak ve bu durum hem ürün ve bazýnda teknik hizmet verebiliyor olmasý gerekmektedir. 
hizmetleri alan, hem de sunan taraflar açýsýndan bazý Bu süreç þu anda elimizde bulunan veriler ýþýðýnda çok 
sorunlarý da beraberinde getirecektir. Ancak bu durum kýsa sürecek gibi görünmüyor. Bu sýkýntýlar yine bazý 
sektördeki firmalarýn desteði, bilgi ve tecrübelerini örgütlerinin eþgüdümlü hareketleri (Örneðin : MMO + 
hizmet sunduklarý müþterilerine aktarmalarý, MMO MÝB + AKDER) ile beraberce aþýlabilecek bir konu olup 
desteðiyle geniþ kitlelere ulaþabilen eðitimler ve/veya üzerinde hassasiyetle durulmalýdýr.
uygulama desteði ile daha sancýsýz atlatýlabilir.

Kongre Bülteni: Kongre süreçlerinde de yoðun olarak 
Kongre Bülteni: Sizce hidrolik pnömatik sektöründe tartýþýlan ithal ve yerli üründeki kalite standartlarýnýn 
ürün ve hizmet üreten firmalar CE belgelendirme oluþturulmasý ve denetimi konusunda öncelikli olarak 
sürecine hazýr mý? Bu konuda sektörün yaþadýðý ve yapýlmasý gerekenler konusunda yorumlarýnýz nedir?
yaþayacaðý sorunlar sizce nelerdir?

Necip Çayan: Kalite standartlarý konusunda yapýlan 
Necip Çayan: “CE” iþareti aslýnda belli baþlý alanlarda tartýþmalar ve kalite denetimi konusu son derece ucu 
oldukça kesin þartlarla belirlenmiþ standartlarý içermekle açýk ve sonsuz bir tartýþma konusudur. TSE'nin gümrük 
beraber özellikle makina direktifleri ile ilgili hükümler tarife pozisyonlarý üzerinden oluþturmaya çalýþtýðý 
bazý çok temel önlemlerin ötesinde son derece esnek ve standart ve denetleme, bazý durumlarda denetlemeden 
güvenlik standartlarý “imalatçý firma” tarafýndan öte eziyete dönüþmekte ve genellikle tedarikçiler deðil, 

Hidrolik pnömatik sektörü 

AB müzakere sürecini konuþuyor
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denetlemeye tabi tutulan ürünlere ihtiyaç duyan belirlenmesi bence imkansýz bir konudur.
müþteriler cezalandýrýlmaktadýr. Teorik olarak her ürünün 

Kongre Bülteni: Hidrolik ve Pnömatik sektöründe 
berlirli bir alýcý kitlesi ve alýcýlarýn biçtiði bir deðeri vardýr. 

çalýþan elemanlarýn akredite edilmesi (uluslararasý 
Bu temel fiyat  fayda döngüsüne dýþarýdan müdahale 

geçerliliði olan) ve seviye sertifikasý ile belgelendiril-
etmek yersiz ve anlamsýzdýr. Modern ekonomilerde 

mesi hususundaki görüþlerinizi alabilir miyiz?
ürünün fiyatýný ve geleceðini pazar belirler. Bize düþen 
görev “kalitesiz ürünün” maliyet olarak kýsa ve orta Necip Çayan: Bu konu ile ilgili diðer ülkelerin akýþkan 

vadede kullanýcýya ne kadar zarar verdiðini ortaya gücü ve/veya imalat sektörü ile ilgili derneklerde (CETOP, 

koymak ve kullanýcýlarýn belirli bir bilinç ve düzeyine NFPA, VDMA, SME, SAE  v.b.) neler yapýldýðýný ve 

geldikten sonra bu denklemi kendiliðinden çözmesini uluslararasý geçerliliði olan bir klaslandýrma ve 

beklemektir. Ucuz ve kalitesiz ürünlerin gündelik sertifikasyon altyapýsýnýn mevcut olup olmadýðýný 

hesaplarla tercih ediliyor olmasýnýn bir baþka gerekçesi bilmiyorum. Eðer bu tür bir yapý oluþturulabilirse sektör 

de ülkemizdeki sermaye derinliðinin ve gelir seviyesinin içinde görev alan mühendis, teknisyen veya diðer 

geliþmiþ ülkelere göre çok geride olmasýndan seviyelerdeki elemanlarýn belirli bir seviyede “standart” 

kaynaklanmaktadýr. Ekonomik geliþmemize paralel olarak bir eðitime tabi tutulmalarý son derece olumlu ve hidrolik 

eðitim ve kalite anlayýþýnda da geliþmelerin yaþanmasý ve pnömatik sektöründeki hizmet kalitesini topyekün 

durumunda kalitesiz ürünlerde salt fiyat yüzünden artýrýcý bir unsur olacaktýr. Bu durum sektör firmalarý ve 

oluþan talep giderek azalacak ve sorun olmaktan bu firmalarda çalýþan elemanlar arasýnda “tatlý-sert” bir 

çýkacaktýr. Sektör olarak kalite standartlarýný belirlemek rekabet ve bilgi edinme yarýþý doðuracak ve sonuçta hem 

ve denetim mekanizmasýný oluþturmak son derece zor, sektör, hem de sektörün hizmet verdiði diðer sektörler bu 

hassas ve riskli bir konudur. Kalite standartlarýný kimin durumdan olumlu etkilenecektir. Bu konuyla ilgili olarak 

belirleyeceði, kimin denetleyeceði ve kimlerin hangi MMO & AKDER bünyesinde bazý çalýþma komisyonlarý 

gerekçelerle bu çemberin dýþýnda kalacaðýnýn kurularak altyapý oluþturulabilir.

CETOP Baþkaný Dr. Amadio Bolzani'nin ve 
Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi'nin hayata 
geçirilmesinde temel taþlarýný oluþturan 
Ýngiltere Ulusal Akýþkan Gücü Merkezi 
(NFPC) Direktörü John R. Savage'in de 
katýldýðý AKDER Sektörel Dayanýþma Gecesi 
25 Eylül 2004 tarihinde gerçekleþtirildi. 

AKDER Sektörel Dayanýþma Gecesi'nin açýlýþ 
konuþmasýný yapan AKDER Baþkaný Steven Young'ýn 
ardýndan söz alan Dr. Amadio Bolzani konuþmasýnda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
AKDER'in  CETOP üyeliðinin yaný sýra karþýlýklý eðitim 
protokolüne dayanan “Endüstri Standart Ustalýða 
Dayanan Sertifikalar” programý ile Türkiye'de kurulacak 
olan Teknik ve Mesleki Mükemmellik Merkezleri 

Kabataþ iskelesinden hareketle baþlayan tekne      arasýnda gerçekleþtirilmesi planlanan iþbirliðinden  
gezisine tüm Akder üyeleri yaný sýra Makina   sözetti.
Mühendisleri Odasý adýna ulusal hidrolik pnömatik 

Bolzani konuþmasýnda söz konusu merkezlerin kongrelerinin yürütücü þubeleri olan Ýzmir ve Ýstanbul 
Avrupa'da akýþkan gücü sektöründe oldukça             Þubeleri yöneticileri  ve düzenleme kurulu üyeleri de 
etkili olduðunu sektördeki üretimin kalite       katýldýlar. Dayanýþma gecesinde AKDER'in bir dönem 
derecesinin yükseltilmesine de katkýda bulunacaðýný ve önceki baþkan ve yönetim kurulu üyeleri yaný sýra 
genç insanlarýn bu sektöre olan ilgisini teþvik         sektöre katkýlarýndan dolayý Kongre Sekreteri Turgay 
ederek kalite standartlarýnýn yükseleceðini sözlerine Þirvan'a, MMO Ýzmir Þube Baþkaný Doðan       
ekledi. Albayrak'a, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Mehmet 

Özsakarya ve Ýstanbul Þube önceki dönem Þube NFPC Direktörü John R. Savage üyelere NFP 
Yönetim Kurulu Baþkaný Üzeyir ULUDAÐ'a teþekkür Merkezinin tanýtýmýný yaparak Türkiye'deki oluþumuna 
plaketi sunuldu.iliþkin önerilerini sýraladý. 

AKDER Sektörel Dayanýþma Gecesi 

AKDER ve Makina Mühendisleri Odasý yöneticileri 
birarada.
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Aytaç Gören
Araþtýrma Görevlisi
Solaris Takým Temsilcisi

Bilim ve Teknik Dergisi  ile TÜBÝTAK 30 Aðustos 2005 
tarihinde temiz enerji kaynaklarý konusundaki teorik 
geliþmelerin sonucunda edinilen deneyimlerin bir 
ürüne, “güneþ arabasý” na dönüþmesi konusunda 
“Formula G” Güneþ Enerjisi ile Çalýþan Araç Yarýþmasý 
düzenleyeceðini duyurmuþtur.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü Mekatronik ve 
Otomatik Kontrol Laboratuvarlarý olarak uzun süredir 
mobil robotlar üzerinde çalýþmaktayýz. Bu konuda 

Bu amaçla, ilk baþlarda epey hayal kýrýklýðý yaþamamýza yaptýðýmýz kontrol ve tasarým uygulamalarýnýn 
ve halen hergün bir yýðýn sorunla karþýlaþýyor olmamýza uluslararasý alanda gerek konferanslarda gerek 
raðmen, baþvurduðumuz 100'e yakýn yerli-yabancý yurtdýþýndaki saygýn üniversiteler tarafýndan kabul 
firmadan Gövsa Kompozit, Tepaþ, Bisan, Ýnci Holding, görmesi ve daha önce  Türkiye ayaðý TRT tarafýndan 
Michelin, Sismak, TanPlast gibi firmalarýn bize inanýp düzenlenen Türkiye'nin sayýlý üniversitelerinden  19 
ilgi göstermesi ve belirli oranlarda desteklemesi bizi takýmýn katýldýðý ROBOCON 2003 yarýþmasýnda birinci 
projemize daha da inandýrdý. Desteðini olumlu olarak olarak Tayland'ta  Asya Pasifik Yayýncýlar birliði 
beklediðimiz birkaç firma da bulunmaktadýr.tarafýndan düzenlenen uluslararasý ROBOCON 2003  

yarýþmasýnda da “Mabuchi Motor” ödülü almamýz, Proje ile ilgilenmeye baþlar baþlamaz Ýzmir deki 
EBSO tarafýndan düzenlenen ulusal robot akademik çevreden ve böyle bir giriþime gönüllü 
yarýþmasýndaki derecelerimiz bizi bu yarýþmaya katýlmak katkýda bulanabilecek öðrencilerden bir araþtýrma ekibi 
konusunda cesaretlendirmiþ ve çalýþmaya teþvik etmiþtir.  oluþturduk. Edindiðimiz bilgiler doðrultusunda çalýþma 

gruplarýný oluþturduk. Mekanik Sistemler, Þasi / Gövde Güneþ enerjisi ile çalýþan araç tasarýmý zor bir sýnav 
ve Kompozit Yapý, Kontrol Üniteleri ve Sürücü olduðu gibi geleceðin dünyasý için hem ekolojik hem de 
Devreleri, Motor, Foto Voltaikler ve Piller olmak üzere teknolojik bir atýlým aracý olmasý nedeniyle ilgi çekici bir 
5 alt grubumuz ve bu alt grubumuzda aktif olarak çalýþma alaný olarak görülmektedir. Bu zorlu çalýþmada, 
çalýþan Þubat 2005 itibariyle 21 takým arkadaþýmýz Ar. Gör. Aytaç Gören önderliðinde laboratuvarlarýmýzda 
mevcuttur. 2005 yýlýnýn giriþi ile bir yýllýk araþtýrma, çalýþan arkadaþlarla birlikte takýmýmýza Bilgisayar 
tasarým ve analiz çalýþmalarýmýz uluslararasý güneþ Destekli Araþtýrma - Tasarým ve Üretim 
enerjisi ile çalýþan araç yarýþlarýný hedefleyen bir Laboratuvarý'mýzdan çalýþma arkadaþlarýmýzý, Ege 
prototip imalatýný mümkün hale getirmiþ bulunmaktadýr.Meslek Yüksek Okulu ve Ege Üniversitesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliði'nden öðretim üyesi Aracýn genel hatlarýnýn ortaya çýkmasý ile daha önce 
arkadaþlarýmýzý, GÖVSA Kompozitten otomobil öngördüðümüz tasarýmlarýmýzý optimize ederek prototip 
tasarým ve kompozit yapýyla ilgilenecek arkadaþýmýzý tasarýmýzý netleþtirdik. Aracýmýzýn mekanik aksamý 
alarak daha da güçlendik.  FormulaG bize bir yol tasarým ve imalatý Gövsa Kompozit, Ýzmir Yarýþ Pisti 
gösterecek ve esas amacýmýz ise uluslararasý arenada atelyeleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Otomatik Kontrol 
yarýþabilecek, eriþebileceðimiz en ileri teknolojiyi Laboratuvarý ile Bilgisayar Destekli Araþtýrma - Tasarým 
kullanarak güneþ enerjisiyle çalýþan bir araç yapmaktý. ve Üretim Laboratuvarý ekseninde devam etmektedir. 
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Formula G Yarýþý Solaris Takýmý 



Kongre Danýþmanlar Kurulu 1979 yýlýnda Sussex Üniversitesi Makina Mühendisliði 
Üyemiz Prof. Dr. Osman Bölümü'nde yüksek lisans ayný üniversitede 1984 
Türkay'ý Ocak ayýnda geçirdiði yýlýnda araþtýrma asistaný oldu.
rahatsýzlýk sonucu yitirdik. Görevleri:

Araþtýrma Asistaný: Sussex Üni. Eylül 1980-Eylül 1983Baþta Türkay ailesi olmak üzere 
Boðaziçi Makina Mühendisliði Yardýmcý Doçent: Ýstanbul Tek. Üni. Ocak 1985-Ocak 1986
Bölümü Öðretim Üyelerine ve Yardýmcý Doçent: Boðaziçi Üni. Mak.Müh.Böl. Þubat 1986
sektörümüze baþsaðlýðý 

Doçent: Boðaziçi Üni. Mak. Müh. Böl. Ekim 1988
diliyoruz.

Profesör: Boðaziçi Üni. Makina Müh. Böl. Nisan 1995
OSMAN TÜRKAY

Üye olduðu kuruluþlar: 
5 Aralýk 1953'de doðdu. Boðaziçi Üniversitesi Makina 

TMMOB, ASME International, Türk Milli Otomatik Mühendisliði Bölümü'nden 1973'de mezun oldu.  
Kontrol Komitesi

Þubat 2005 itibariyle, sponsor firmalarýmýzdan birisi kafesi üretim aþamasýn-da, FIA standartlarýnda olacak 
tarafýndan üretilmiþ olan motorumuz, ilgili ekibimiz olan bu yarýþ için gerekli þartlarýn saðlanmasý için 
tarafýndan tasarlanan ve üretilen motor sürücü devremiz çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Mekanik sistem 
ve kontrol kartýmýz, aský ve yönlendirme sistemlerimiz, tasarýmýmýzýn esasýný mühendislik tasarým kabiliyetimiz 
yürüyen aksamýmýz, hazýr durumdadýr. Akü grubumuz, ve Türkiye piyasa þartlarý arasýndaki amansýz çatýþma 
yine sponsorlarýmýzdan birisi tarafýndan grubumuza olarak açýklayabiliriz. Nihai amacýmýz ise diðer tüm 
sponsorluk bedeli karþýlýðýnda temin edilmektedir. Güneþ takýmlardaki arkadaþlarýmýz gibi bu yeni teknolojinin 
pillerinin(FV) temini için giriþimlerimiz ise sonuç olanaklýlýðýný sergilemektir. Solaris takýmý olarak, 
aþamasýn-dadýr. Aracýn kompozit yapýsý ve güvenlik þimdiki öncelikli hedefimiz prototipimizin üretimini 

tamamlamak ve deneysel verilerin analizi ýþýðýnda 
araçtaki sistemlerde yapacaðýmýz iyileþtirmelerdir.

Türkiye þartlarýnda da ileri teknolojiye sahip güneþ 
enerjisi ile çalýþan bir aracý üniversite ve sanayi birlikte 
tasarlayýp, analizlerini yapýp üretebileceðimizi; 
araþtýrma ve geliþtirmeye daha fazla emek harcamamýz 
gerektiðini göstermek için çýktýðýmýz bu yolda, daha 
fazla destekle daha üstün projeleri gerçekleþtirmek için 
sponsor olabilecek kuruluþlarýn desteklerini bekliyoruz.

Bütün bu hareketli çalýþmanýn yanýnda edindiðimiz 
bilgilerin paylaþýmý ve proje geliþmelerini takip etmek 
isteyenler için bir web sitesi tasarlayýp yayýna geçirdik. 
(http://www.deu.edu.tr/solaris)

Kongre Danýþmanlar Kurulu Üyemiz

Prof. Dr. Osman Türkay'ý kaybettik
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Hidrolik Pnömatik / Türkçe-

Ýngilizce-Almanca Teknik Terimler 

Sözlüðü

Ýstek Formu
 

Adý Soyadý : ................................................................

Kurumu :.....................................................................

Adres :.........................................................................

Tel :.................................  Faks :.................................

Vergi Dairesi :.............................................................

Vergi Numarasý :........................................................

Ýstek Adedi :................................................................
 

Hidrolik pnömatik Türkçe-Ýngilizce-Almanca teknik terimler 
sözlüðünün satýþ bedeli 8,50 YTL. (8.500.000 TL)'dir. Anýlan 
bedeli  “Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi /  Ýþ 
Bankasý Alsancak Þubesi 3401-765810” numaralý banka 
hesabýna  yatýrýp, dekontu 0232 486 20 60 numarlý faksa 

Hidrolik Pnömatik sektörü 

Türkçe-Ýngilizce-Almanca 

Sözlüðü kullanýyor.

Bilgi akýþýnýn büyük hýz kazandýðý günümüzde yabancý 
dillerden dilimize yerleþmiþ teknik kavram ve 
sözcüklerin doðru kullanýmý eðitimde ve uygulamada 
büyük önem taþýmaktadýr. Hidrolik pnömatik sektörü 
özelinde ise kullanýlan teknoloji gereði sektörde 
Almanca ve Ýngilizce teknik terimler  fazlasýyla 
kullanýlmaktadýr.

Hidrolik pnömatik sektöründe dil birliðinin saðlanmasý 
amacýyla ilk kongrede alýnan karar doðrultusunda iki yýl 
süren çalýþmalar sonucunda ikinci kongrede 
delegelerden, Kongre Danýþmanlar Kurulu Üyelerinden 
gelen görüþ ve öneriler doðrultusunda sözlüðün Türkçe 

- Ýngilizce-Almanca olarak üç dili içerir þekilde 
yayýnlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Yýl boyu gelen talepler ve sektör toplantýlarýnda dile 
getirilen görüþler Türkçe-Ýngilizce-Almanca olarak 
hazýrlanan sözlüðün sektörde yaygýn olarak kullanýldýðýný 
göstermektedir. Hidrolik pnömatik teknik terimler 
sözlüðünü sektörümüze kazandýran Prof. Dr. Tuna 
BALKAN, Prof. Dr. M.A. Sahir ARIKAN, Antoine HANNA, 
Durmuþ KARA, Ersoy KARAÇAR, Fatih ÖZCAN, H. 
Cengiz CELEP, Semih KUMBAÞAR ve Suat DEMÝRER'den 
oluþan yayýn komitesine bir kez daha teþekkür ediyoruz.
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