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Geçen sene Almanya’da bir fuar katılımı nedeniyle biraz 
bilgi sahibi olduğum “Endüstri 4.0” konsepti hakkında sizlere 
kısaca bilgi sunmak istiyorum. Daha fazla bilgi sahibi olmak 
isteyenler, internette bolca doküman bulabilirler. Canlı bilgi 
sahibi olmak isteyenler ise Endüstriyel Otomasyon Sanayici-
leri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami 
Ömeroğlu’nu da arayabilirler; kendisine buradan selam olsun.

Malum; Almanya, dünyanın çok yakın zamana kadar en bü-
yük makine üreticisi idi. Şimdilerde birinciliği Çin’e kaptırdı ya…
Şimdi Almanlar düşünmüşler; “Yavaş yavaş rekabet kabiliye-
timizi kaybediyoruz, maliyetlerimiz yüksek, kaliteye de artık 
herkes erişmeye başladı. Ne yapalım da yine eski rekabet gü-
cümüzü kazanalım; bu arada çevreyi, enerji tasarrufunu, iş gü-
venliği gibi konuları da daha yüksek standartlara ulaştıralım!” 
Alman hükümeti de bu çalışmalara destek vermiş. Adına da “4. 
Sanayi Devrimi” demişler. 

Bilindiği üzere “1. Sanayi Devrimi” 18. yy sonlarında 1784 
yılında dokuma tezgahlarının su ve buhar gücü ile çalıştırılması 
ile başlatılıyor... Sonra elektrik gücü devreye giriyor ve 1870 yı-
lında bir kesimhanede ilk yürüyen bant ile seri üretim gerçek-

leştiriliyor. Buna da “2. Sanayi Devrimi” denmiş. Sonra, 1960’lı 
yılların sonunda elektronik ve enformasyon teknolojisinin (IT) 
devreye girmesi ile programlanabilir hafızalı makineler ortaya 
çıkmış... Bu sisteme de “3. Sanayi Devrimi” denmiş. Ve aslına 
bakarsanız biz halen bunu yaşıyoruz.

Ancak yazımız konusu “Endüstri 4.0”; artık insan faktörünü, 
bilgi girişleri haricinde, tamamen devre dışı bırakıyor. Fabri-
kalar sanki şu anda bildiğimiz tek bir makineye dönüşüyor. 
Bu arada çevre koruma, iş güvenliği, enerji tasarrufu ve dü-
şük maliyetler elde ediliyor. Buna da Siber-Fiziksel-Sistemler 
(Cyber-Phsical-Systems: CPS) diyorlar ve işletmelerde bulu-
nan makineler, stok sistemleri ve işletme malzemeleri global 
bir internet şebekesine bağlanıyor.

Eşyaların ve hizmetlerin interneti olarak da adlandırılan bu 
şebeke sayesinde tüm ürünler, makineler, stok sistemleri, 
işletme malzemeleri gibi konular sürekli birbirleri ile haber-
leşme halinde bulunuyor. Böylelikle üretim geçmişlerini de 
birlikte taşıyorlar. Sonuç olarak şemada görüldüğü gibi akıllı 
“ürün+akıllı şebeke+akıllı hareket+akıllı lojistik+akıllı binalar= 
akıllı fabrikalar” ortaya çıkıyor.

ENDÜSTRİ 4.0
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Yıldız Entegre Tesisleri’nde iki hafta süresince,
iki farklı gruba düzenlenen hidrolik eğitimine; baş-
ta mekanik ve elektrik bakım olmak üzere çeşitli 
departmanlardan toplam 56 mühendis, tekniker 
ve teknisyen katıldı. 

UAGEM tarafından Arçelik Çerkezköy Motor ve 
Çamaşır Kurutma Makinası İşletmesi’nde 27-29 
Mayıs tarihleri arasında 3 günlük Hidrolik Seviye-1 
eğitimi düzenlendi.

AKDER ve TAYSAD iş birliği ile 10 Mayıs tarihinde TAYSAD 
Organize Sanayi Bölgesi’nde hidrolik sistemlerde bakım ve 

Temel hidrolik ve hidrolik sistemlerde arıza arama başlığı 
altında düzenlenen eğitim, üç aşamada düzenlendi. Eğitimin 
ilk kısmında hidroliğin temel prensipleri ve hidrolik devre 
elemanlarının iç yapıları ile fonksiyonları anlatılırken; ikin-
ci aşamada tesiste çalışan makinelerin hidrolik sistemleri, 
devre diyagramları üzerinden incelendi ve olası arızaların 
devre diyagramı üzerinden nasıl takip edilebileceği anlatıldı. 
Üçüncü aşamada katılımcılar 8 kişilik gruplar halinde, AK-
DER tarafından tesise getirilen hidrolik deney setinde çeşitli 
hidrolik devreler kurarak eğitim programını başarıyla ta-
mamladı.

Düzenlenen eğitime firma içerisinden 7 personel katıldı. 
Eğitim süresince hidrolik devre elemanlarının çalışma pren-
sipleri ve devredeki görevleri anlatılırken UAGEM tarafından 
tesise getirilen deney seti üzerinde bu devre elemanları ile 
ilgili çeşitli uygulamalar yapıldı. Ayrıca firma bünyesinde yer 
alan çeşitli hidrolik tahrikli makinelerin devre diyagramları 
incelenerek çalışma prensipleri, olası arızaları ve bu maki-
nelerin bakımları sırasında iş güvenliği açısından alınması 
gereken tedbirler tartışıldı. 

YILDIZ ENTEGRE’DE
HİDROLİK EĞİTİMİ...

ARÇELİK ÇERKEZKÖY’DE
HİDROLİK EĞİTİMİ...

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) çatısı altında 
eğitim hizmetlerine devam eden Ulusal Akışkan 
Gücü Eğitim Merkezi (UAGEM); AKDER üyelerine 
ve ülkemizin değerli sanayi kuruluşlarına daha iyi 
bir eğitim hizmeti sunabilmek amacıyla yeni eğitim 
merkezine taşındı.

AKDER ile aynı çatı altında birleşen UAGEM, yine İstanbul 
Perpa’da bulunan; ancak çok daha konforlu ve geniş bir do-
nanıma sahip merkezde hizmet vermeye başladı. Yeni eğitim 
merkezinde düzenlenen ilk eğitim, Hidrolik Seviye-1 eğitimi 
oldu. Değişik firmalardan katılan 10 kişiyle düzenlenen eği-
timde, hidrolik sistemlerde kullanılan devre elemanlarının 
çalışma prensipleri anlatılarak, deney setlerinde katılımcı-
larla pratik uygulamalar yapıldı.

YENİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE
DERSLER BAŞLADI

Çamsan Entegre Ağaç Sanayi firmasında 11-13 
Haziran tarihleri arasında UAGEM tarafından, 3 
günlük Pnömatik ve Elektropnömatik konularında 
eğitim semineri gerçekleşti.

AKDER ve TAYSAD iş birliği ile 25-26 Nisan tarih-
lerinde TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde “En-
düstriyel Otomasyon Eğitimi” düzenlendi. Düzenle-
nen eğitimde Eğitim Sorumlusu olarak İTÜ Makina 
Fakültesi’nden Dr. Metin Güleç ve AKDER Eğitim 
Sorumlusu Levent Yontar görev aldı.

Eğitimin Amacı: Katılımcıların hidrolik ve pnömatik 
sistemlerle birlikte çalışan elektrik-elektronik tek-
nolojisini kontrol eden PLC ya da role ile kumanda 
tekniğini tanıması. Sistemlerde meydana gelebilecek 
arızaların sebeplerinin hidrolik-pnömatik ya da elekt-
rik kaynaklı olup olmadığının tespitini yapabilmesi.

Eğitimin Süresi: 3 gün

Kimler Katılabilir:  Bakım ekibinde ya da hidrolik, 
pnömatik tahrikli makine tasarımında çalışan Ar-Ge 
ekibindeki tüm kademedeki personel ve bu makine-
leri kullanan operatörler. 

Eğitmenler: Dr. Metin Güleç, Levent Yontar

Eğitimin İçeriği:
• Temel elektrik kavramları
• Elektriğin tehlikeleri ve korunma yöntemleri
• Kontrol teorisi, kontrol sistemlerinin genel yapısı
• Ölçme temel prensipleri
• Otomasyonda kullanılan algılayıcılar
• Temassız algılayıcılar, optik, endüktif, kapastif,     
manyetik, ultrasonik
• Analog algılayıcılar, sıcaklık, basınç, debi, konum 
ölçümü
• Role tekniği ile hidrolik pnömatik sistemlerin ku-
manda edilmesi
• PLC ile ilgili temel tanımlamalar ve kavramlar, sayı 
sistemleri
• PLC yapısı, donanım seçimi, PLC programlama ya-
zılımının tanıtımı
• Temel programlama komutları, dijital lojik işlemler
• On-Line arıza arama yöntemleri
• Endüstriyel programlama örnekleri
• Basit hidrolik ve pnömatik devrelerin PLC ile ku-
manda edilmesi

Hidrolik silindir imalatçısı olarak faaliyet gösteren, 
AKDER üyesi Hidrolift firmasının Tasarım Depart-
manı; UAGEM tarafından Hidrolik Seviye-1 ve Sevi-
ye-2 Eğitimleri’ni aldı.

Temel Pnömatik ve Elektropnömatik alanında düzenlenen 
eğitime firma içerisinde mekanik ve elektrik bakım depart-
manlarında görev alan 18 personel katıldı. Eğitim süresince 
pnömatik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve devre-
deki görevleri anlatılırken UAGEM tarafından tesise getiri-
len deney seti üzerinde bu devre elemanları ile ilgili çeşitli 
uygulamalar yapıldı. Ayrıca firma bünyesinde yer alan çeşitli 
pnömatik tahrikli makinelerin devre diyagramları incele-
nerek çalışma prensipleri, olası arızaları ve bu makinelerin 
bakımları sırasında iş güvenliği açısından alınması gereken 
tedbirler konuşuldu. 

Eğitim programı çerçevesinde katılımcılar, endüstriyel oto-
masyonunun önemli bileşenlerini oluşturan sensör ve PLC 
teknolojisi konusunda bilgilendirildi. Eğitimin son kısmında 
AKDER tarafından getirilen hidrolik uygulama standında ku-
rulan hidrolik devreler, PLC ile kumanda edildi. Basit olarak 
PLC programlama mantığı anlatıldı ve PLC üzerinden arıza 
takibi konusunda bilgi verildi.

Alanının lider firmaları arasında yer alan Hidrolift’te 7-8 
Haziran tarihlerinde Seviye-1; 21-22 Haziran tarihleri arasın-
da da Seviye-2 eğitimleri düzenlendi. Derslere firmanın Ta-
sarım Departmanı’ndan 10 personel katıldı. Eğitim süresince 
hidrolik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve devredeki 
görevleri anlatılırken UAGEM tarafından tesise getirilen de-
ney seti üzerinde bu devre elemanları ile ilgili çeşitli uygula-
malar yapıldı.

ÇAMSAN’DA
EĞİTİM SEMİNERİ

AKDER ve TAYSAD
İŞ BİRLİĞİ İLE ENDÜSTRİYEL
OTOMASYON SİSTEMİ

HİDROLİFT PERSONELİNE
HİDROLİK SEVİYE-1 VE
SEVİYE-2

HİDROLİK SİSTEMLERDE
BAKIM VE ARIZA ARAMA

HİDROLİK PNÖMATİK 
SİSTEMLERDE
OTOMASYON EĞİTİMİ (O1)

arıza arama eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitimde eğitim 
Sorumlusu olarak Levent Yontar görev aldı. Eğitim programı 
çerçevesinde katılımcılara hidrolik sistemlerin temel pren-
sipleri ve hidrolik sistemlerde iş güvenliği gibi konularda bil-
gi verildi. Örnek hidrolik devre diyagramları üzerinden arıza 
takibi yapılarak devre diyagramlarının arıza çözümünde kul-
lanılma yöntemleri anlatıldı.
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HPKON 2014 HAZIRLIKLARINDA
SONA YAKLAŞILDI
Ülkemizde yapılan en önemli hidrolik-pnömatik etkinliği olan HPKON Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi 
22-25 Ekim 2014 tarihlerinde 7. kez yapılacak. İlk 6’sı İzmir’de gerçekleştirilen etkinlik, bu defa ülkemizin en 
büyük metropolü İstanbul’da,  uluslararası katılıma açık olarak Harbiye Askeri Müze Kongre Salonları’nda 
düzenleniyor.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından organize edi-
len ve büyük çoğunluğu AKDER üyelerinden oluşan, başkanlı-
ğını Üyemiz ve III. Dönem Başkanımız  Şemsettin Işıl’ın yaptığı 
bir Yürütme Kurulu tarafından yönetiliyor. Açılışa çok bir za-
man kalmadı…Yaklaşık üç aydan az bir süre sonra tüm sek-
törümüz burada buluşacak. Kongre başta CETOP olmak üzere 
21 kurum ve 16 medya kuruluşu tarafından destekleniyor.  

Çok sayıda bildiri ve atölye çalışmasının haricinde; Ar-Ge’den 
Ür-Ge’ye, mesleki etikten eğitime, birçok konunun incele-
neceği, önceki ve mevcut AKDER başkanlarının davet edildi-
ği “Sektörün Geleceği, Gelişmeler, Beklenti ve Talepler” konulu 
bir  panel de düzenlenecek:

• “Tasarım ve Uygulamada Enerji Verimliliği ve Çevre Güven-
liği”  ve “Sektörde Mühendislik Hizmetlerinin Önemi ve Reka-
bet Koşulları” yuvarlak masa toplantılarında ele alınacak.

• “Hidrolik ve Pnömatikte Standartlar” konusunda AKDER 
Ayna Komitesi sunumuyla bir özel oturum gerçekleştirecek.

• “Sektörde Nostalji”, “Yabancı Sermayeli Şirket Yöneticile-
riyle Söyleşi”, “Akademisyenler ve Sektör Temsilcileriyle Sa-
bah Kahvaltısı” ile “Öğrenciler için Kariyer Olanakları” başlıkla-
rında oturum ve forumlar yapılacak.

• “Temel Hidrolik”, “Temel Pnömatik” ve “Mekatronik” kurs-
ları açılacak. 

Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi’nin tarihi koridorla-
rında, dört günlük kongre süresince her biri 25 metrekareyi 
geçmeyen bir sergi de yer alacak. Çok az sayıda sergi yeri kal-
dığını, üyelerimizin acele etmelerini öneriyor ve bu kongrede 
firmalarının bayraklarını göstermelerini tavsiye ediyoruz.

Kongre ile ilgili her türlü bilgiyi www.hpkon.mmo.org.tr web 
adresinden ve kongre sekreteryasından alabilirsiniz.

Sizleri, Uluslararası Katılımlı Hidrolik Pnömatik Kongre ve 
Sergisi HPKON 2014‘e katkıda bulunmaya, destek olmaya ve 
delege olarak katılmaya davet ediyoruz.




