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Baþyazý

Sanayi Yatýrýmlarý ve Arazi Rantý
Deðerli Sanayicilerimiz,
Birlikten güç doðar ilkesi ile yola çýktýðýmýz 2008 yýlýndan beri en
önemli hedefimiz olan OSB kuruluþu ile ilgili çalýþmalarýmýz siyasi,
ekonomik ve hatta sosyokültürel her türlü zorluða raðmen büyük bir
inanç, özveri ve iyimserlikle devam etmektedir.
12.11.2013 tarih ve 3925 sayýlý Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
yazýsý ile 215 sicil numarasý verilerek Birliðimiz adýna tescil edilen
"YALOVA KALIP ÝMALATI ÝHTÝSAS OSB" kuruluþ çalýþmalarýnda
geride býraktýðýmýz yaklaþýk 3 yýl içerisinde neler oldu hatýrlayalým:
 2 yerel seçim, 2 genel seçim, 1 referandum oylamasý yapýldý
 1 sivil darbe, 1 askeri darbe giriþimi yaþandý
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný 3 kez deðiþti
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü 3 kez deðiþti
 Yalova Valisi 3 kez deðiþti
 Yalova Belediye Baþkaný 2 kez deðiþti
 Yalova Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný 2 kez deðiþti
 OSB kamulaþtýrma davasý hakimi 3 kez deðiþti
 1 Dolar 2 TL idi 4 TL oldu
 OSB arazisi 50 TL idi 500 TL oldu.
Deðerli Dostlar,
Türkiye'mizin ihracat deðeri 1,5 Dolar/kg iken kalýp ihracatýnýn katma
deðeri 25-100 Dolar/kg aralýðýndadýr. Geliþmek için katma deðeri
yüksek sanayi üretimine odaklanmalýyýz. Sanayi ürünlerimizin sadece
% 5 kadarý yüksek teknoloji içeren katma deðeri yüksek ürünlerden
oluþmaktadýr. Bu oran Avrupa ülkelerinde % 20'nin üzerindedir.
Ülkemizin yüksek katma deðer üreten sanayi ürünleri oranýný arttýrmak
için hali hazýrda deðerli üretim yapan sektörler tespit edilmeli ve
ayrýcalýklar tanýnarak öncelikli olarak desteklenmelidir.
Kalýpçýlýk sektörü ayrýcalýk ve öncelik tanýnmasý gereken, yüksek katma
deðer üreten en önemli sanayi sektörlerinden biridir. Kalýpçýlýk, diðer
tüm sanayi üretimlerini besleyen en önemli kaynak sektör durumundadýr.
Ýþte bu yüzdendir ki geliþmiþ ülkelerin tamamýnda kalýpçýlýk sektörü
sürekli olarak öncelikli sektör olarak desteklenmektedir, dünyanýn en
önemli kalýp tedarik merkezlerinden biri olan Portekiz'de olduðu gibi.

Þamil ÖZOÐUL
UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
Milyar Dolar cari açýðýný nasýl azaltýrýz mücadelesi veriyoruz.
Bugün Yalova'da tarla vasfýnda olan, üzerinde tarým dahil hiçbir
faaliyette bulunulmayan, hiçbir deðerin üretilmediði arazilerin fiyatý,
köprü geçti, yol geçti, Arap'lar gelip otel yapacak söylemleri ile, yerel
yönetimin ve rant avcýsý fýrsatçýlarýn riyakarlýðý ile 3 yýl içinde 50
TL'den 500 TL'ye yükseltilmiþtir. Birçoðu iþsiz olan yer sahiplerinin
talebi ise, sanayi yatýrýmýnýn bölge ve ülke ekonomisine saðlayacaðý
katkýnýn deðil, alacaðý komisyonun hesabýný yapan rantçýlarýn da
kýþkýrtmasýyla 1.000 TL/ m² seviyesine yükselmiþtir.
Benzer koþullar sanayi yatýrýmý yapýlmak istenen birçok bölgede de
geçerlidir.
Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerinin yükselmesine ve rekabet gücünün
azalmasýna en büyük etken lojistik ve insan kaynaðý imkanlarýnýn
avantajlý olduðu batý illerimizde sanayi arazisi fiyatlarýnýn ve kira
tutarlarýnýn geliþmiþ ülkelerin bile çok çok üzerinde olmasýdýr.

Portekiz'in kalýp üretim merkezi olan Marinha Grande Sanayi
Bölgesi'nde, alt yapýsý tamamen bitmiþ, üst yatýrýma hazýr sanayi
parsellerinin satýþ fiyatý ortalama 2 Avro/m² 'dir.

Atölye ölçeðinde onlarca yýl çalýþýp para biriktirip borca girerek yüksek
tutarlarla sanayi arazisi satýn alýp fabrika yapan birçok küçük ve orta
ölçekli firma 5 ila 10 yýl boyunca teknolojik yatýrýmlarýný yavaþlatmak
hatta durdurmak zorunda kalmaktadýr.

Portekiz'de orta ölçekli bir kalýp fabrikasý için 5.000 m² arazinin fiyatý
100.000 Avro.

Sanayi yatýrýmlarý söz konusu olduðunda arazi rantýnýn önüne geçilmesi
için OSB kanununda deðiþiklik yapýlmasý þarttýr.

Türkiye'de, Marmara Bölgesi'nde bir OSB'de 5.000 m² arazinin fiyatý
2.000.000 Avro.

Gerçek sanayi yatýrýmcýsýna uygun fiyatlý yer tahsisi yapýlarak topraða
deðil teknolojiye yatýrým yapýlmasý saðlanmalýdýr.

Marmara Bölgesi'nde bir OSB'de bina kira tutarý bile aylýk 5 Avro/m²
civarýndadýr.

Her türlü zorluða raðmen sanayiye yatýrým yapan, yýlmadan çalýþan
ve üreten vatansever sanayicilerimiz ekonomiyi ayakta tutan temel
gücü ve katma deðeri oluþturmaktadýr.

Aradaki 1.8 Milyon Avronun teknolojik tezgah parkýnýn ve yazýlýmlarýn
yenilenmesi, daha yüksek nitelikli personelin istihdamý ve eðitimi için
kullanýlmasý durumunda rekabet gücümüze büyük katký saðlayacaðý
da aþikardýr.
Almanya'da dahi 5.000 m² arazinin fiyatý 1.000.000 Avro, kira tutarý
ise aylýk 1 Avro/ m² civarýndadýr.
Alman ekonomisi her yýl milyarlarca Avro dýþ ticaret fazlasý veriyor.
2016 yýlýnda da 253 Milyar Avro dýþ ticaret fazlasý verdiler. Onlar
bu fazla parayla ne yapacaðýz diye kafa yorarken biz Türkiye'nin 56

Köprüler, tüneller, limanlar ve yollar bu gücün ve katma deðerin tüm
Türkiye'ye ve oradan dünyaya yayýlmasý için gerekli olan önemli
altyapý taþlarýdýr.
Sanayi olmadan, üretim olmadan bu yapýlarýn da hiçbir deðeri yoktur.
Saygý ve selamlarýmla..
Þamil ÖZOÐUL
Yönetim Kurulu Baþkaný
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Birlik Faaliyetleri

UKUB Heyeti Frankfurt Formnext 2016 Fuarý'ný
Ziyaret Etti

15

- 18 Kasým 2016 tarihleri arasýnda Frankfurt'ta düzenlenen
Formnext Fuarý'na, UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný
Þamil Özoðul ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koç ile
Ayhan Demirkol'un da aralarýnda bulunduðu 16 kiþilik UKUB
heyeti ziyarette bulundu.

"Zaman hýzla ilerliyor, teknolojik geliþimin ivmesi hýzla artýyor. Bir
yandan CNC tezgahlarýmýzýn eksenlerini arttýrmaya çalýþýrken,
diðer yandan geleceðin teknolojilerini araþtýrmalý, anlamalý ve
uzmanlýk alanýmýza uygun olanlarýný belirleyip en çok 2-3 yýl sonraki
yatýrým bütçelerimize eklemeliyiz.

Þamil Özoðul "Formnext Fuarý, artýk 'geleneksel' olarak ifade edilen
kalýpçýlýk yöntemlerinin sergilendiði EuroMold fuarýnýn yerini alan
'geleceðin kalýpçýlýk' yöntemlerini ön plana çýkarmayý hedefleyen
bir organizasyon" olduðunu belirtti.

Deðiþtiremeyeceðimiz bir geçmiþ geride öylece dururken,
"biçimlendirip" sahip olabileceðimiz bir gelecek bizleri bekliyor.
Ancak hiç aklýmýzdan çýkarmayalým ki ülkemizin geleceði, gençlerimizin göreceði eðitime baðlýdýr. Mevcut eðitim sistemiyle biz mi
geleceði þekillendireceðiz gelecek mi bizi bunu hep birlikte göreceðiz." dedi.

Fuar ziyareti sýrasýnda CONCEPT LASER firmasý tarafýndan
UKUB heyeti için organize edilen eklemeli malzeme imalat
teknolojileri ve kalýpçýlýk alanýndaki uygulamalar ile ilgili seminer
ve soru cevap etkinliði gerçekleþtirildi.
Frankfurt'ta bulunan Millhouse GmbH firmasýný da ziyaret eden
UKUB heyeti, teknolojik geliþmeler ve yeni uygulamalar hakkýnda
bilgi alýrken, Türk kalýp sektörü hakkýnda da paylaþýmlarda
bulundular. Türk ve Alman kalýpçýlýk sektörü hakkýnda karþýlýklý
bilgi alýþveriþi ve sunumlar yapýlarak, Türk Kalýp Sektörü'nün
yurtdýþýnda tanýtýmýnýn gerçekleþtirilmesi adýna verimli bir
organizasyon gerçekleþtirildi.
UKUB baþkaný Þamil Özoðul gerçekleþtirdikleri organizasyonda
yanlarýnda olan UKUB üye firmalarýna teþekkürlerini iletirken

Moulding Expo 2017 Fuarý Gezi Organizasyonu
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Mayýs - 2 Haziran 2017 tarihleri arasýnda Almanya
Stuttgart'da düzenlenecek Moulding Expo 2017
(Uluslararasý Kalýp ve Model Teknolojileri Ýhtisas Fuarý)
Fuarý, kalýp alanýnda Avrupa'nýn en büyük sanayi imalatýnýn
bulunduðu bölge ve en modern fuar alanýnda düzenlenecektir.
Bütün ülkelerin kalýp sektörlerinin buluþtuðu, fuarýn ilk kez
düzenlendiði, 2015 yýlýnda büyük bir baþarýya imza atýldý. Stuttgart
þehrinde düzenlenen fuara 30 ülkenden 620 katýlýmcý katýldý. Dört
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gün süren Avrupa'nýn en kaliteli kalýp ürünlerinin sergilendiði fuarý
52 farklý ülkeden 14.000 ziyaretçi gezdi.
2017 yýlýnda ikincisi düzenlenecek olan Moulding Expo 2017
Fuarý'na UKUB olarak toplu ziyaret organizasyonu yapýlmakta
olup Ekonomi Bakanlýðý desteðinin alýnmasý planlanmaktadýr.
Fuar ziyaretinin yaný sýra firma ziyareti de organize edilecektir.
Katýlým saðlamak isteyen üyelerimizin Birliðimiz ile iletiþime
geçmesini rica ederiz.

Birlik Faaliyetleri

Bursa Endüstri Zirvesi - Kalýp Avrasya 2016

1

- 4 Aralýk 2016 tarihlerinde gerçekleþtirilen Bursa
Endüstri Zirvesi kapsamýndaki fuarlardan biri olan Bursa
9. Kalýp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarý, yeni teknolojileri vitrine çýkartýrken, firmalarýn iþ baðlantýlarý kurmalarýna
olanak saðladý.
Aralarýnda Kalýp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarý'nýn da (Kalýp
Avrasya 2016) bulunduðu Bursa Endüstri Zirvesi çatýsý altýnda eþ
zamanlý olarak 25 ülkeden 512 firma temsilciliðinin katýlýmý ile 7
ayrý salonda 40 bin m² alanda hazýrlanan fuara sektör temsilcileri
büyük ilgi gösterdi. Fuarlar 44 ülkeden 39.965 kiþi tarafýndan
ziyaret edilerek ekonomiye büyük katký saðladý. Firmalarýn ikili
görüþmelerle iþ baðlantýlarý kurduðu Bursa Endüstri Zirvesi, sektörel
buluþmalara ev sahipliði yaptý. Zirvedeki fuarlarda sergilenen
teknolojik yenilikler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Röportaj

Tersine Mühendislik Hizmeti Röportajlarý
BEKALP

1. Tersine mühendislik hizmetini (tarama ve kalite kontrol)
alma amacýnýz neydi?
Firmamýzýn taþýnma sürecinde müþterilerimizin ihtiyacý olan
raporlamalarýn aksamamasý için böyle bir hizmet alma ihtiyacýmýz
doðdu.
2. Bu hizmeti aldýðýnýzda ne gibi bir avantaj elde ettiniz,
firmanýza katkýsý ne oldu?
Müþterilerimize hizmette kesinti yaþamamamýza ölçüm makinasýnýn
taþýnma ve kalibrasyon süreçlerinde daha esnek olmamýzý saðladý.
Cad datasý bulunmayan bir parçamýzýn data oluþturma sürecinde
bize büyük ölçüde zaman kazandýrdý.
3. Bu hizmetin kalýp sektörüne nasýl bir katký/katma deðer
saðladýðýný/saðlayacaðýný düþünüyorsunuz?
Ölçüm cihazý maliyetleri yüksek, kalýp sektöründe yatýrýmlarý
üretim makinalarýna yönlendirip bu tür hizmetleri dýþardan almak
hem yatýrým maliyeti hem iþletme maliyeti açýsýndan avantajlar
saðlamaktadýr.

2. Bu hizmeti aldýðýnýzda ne gibi bir avantaj elde ettiniz,
firmanýza katkýsý ne oldu?
Hizmetiniz karþýlýðýnda hýzlý bir þekilde yapmýþ olduðumuz
kalýplarýn doðruluðunu kanýtlamýþ ve teslim ettiðimiz iþlerden de
emin olmaktayýz. Ayný þekilde karmaþýk modellerin 3D dataya
dönüþtürülmesi sürecinde zaman kazanmak açýsýndan tersine
mühendislik hizmetiniz sayesinde avantaja geçmekteyiz.
3. Bu hizmetin kalýp sektörüne nasýl bir katký/katma deðer
saðladýðýný/saðlayacaðýný düþünüyorsunuz?
Yapýlan iþin doðruluðunun kontrolü her kalýpçý için önemlidir.
Kalýp teslimatlarý öncesinde ürün doðruluðunu saðlamak firmalara
ciddi avantajlar saðlamaktadýr. Bu sayede müþteri doðru ürün elde
edecek ve kalýpçý da ürün teslimatý öncesi hatasýný görecek, sonrasýnda çýkacak masraflarý azaltacaktýr.
4. UKUB'un bu hizmeti vermesinden memnun musunuz?
Aldýðýnýz hizmetten memnun kaldýnýz mý?
Memnunuz.
OTÝMSA

4. UKUB'un bu hizmeti vermesinden memnun musunuz?
Aldýðýnýz hizmetten memnun kaldýnýz mý?
Aldýðýmýz hizmetten oldukça memnun kaldýk. UKUB istediðimiz
zaman firmamýza gelerek yerinde ölçüm hizmeti sunarak bize
zaman ve maliyet avantajý kazandýrdý. Ölçüm makinamýz kurulduktan sonra da özellikle yüzey taramalarda destek almaya devam
etmeyi planlýyoruz.

1. Tersine mühendislik hizmetini (tarama ve kalite kontrol)
alma amacýnýz neydi?
Tersine mühendislik programýmýz olmamasýndan dolayý.

A.T.S MODSAN

3. Bu hizmetin kalýp sektörüne nasýl bir katký/katma deðer
saðladýðýný/saðlayacaðýný düþünüyorsunuz?
Özellikle datasý olmayan parçalarýn datasýný oluþturup müþteri
isteklerine cevap verebilme.

1. Tersine mühendislik hizmetini (tarama ve kalite kontrol)
alma amacýnýz neydi?
Müþteri/kalite gerekliliðinden dolayý yapmýþ olduðumuz hacim
kalýplarýnýn yüzey tarama ve ölçüm raporu oluþturma gereksinimiz
vardýr. Bu sebep ile elimizde kendi 3D tarama cihazýmýz olmadýðý
için UKUB'un sunmuþ olduðu hizmeti aldýk.
Sayfa 6 Basmakalýp

2. Bu hizmeti aldýðýnýzda ne gibi bir avantaj elde ettiniz,
firmanýza katkýsý ne oldu?
Müþteri isteklerine cevap verme ve müþteri memnuniyeti

4. UKUB'un bu hizmeti vermesinden memnun musunuz?
Aldýðýnýz hizmetten memnun kaldýnýz mý?
Memnunuz fiyat olarak avantajlý ve dýþarýya göre ve hýzlý reaksiyon
vermekte.

KALIP TEKNOLOJÝLERÝ AR-GE MERKEZÝ
B
UKU ÖZEL
RÝNE
E
L
E
Y

Ü

%ND2ÝR5ÝM
Ý

Kiralama Hizmeti
(Sac, Plastik, Metal Kalýplarý Analiz Hizmeti)

Tersine Mühendislik Hizmeti

(Tarama - Modelleme - Kalite Kontrol)

3 Boyutlu LASER
Markalama Hizmeti

Kalýp Çalýþma Sýcaklýðý
Optimizasyonu Hizmeti
(Termal Kamera Sistemi)
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Röportaj

Kalýp Sektörüne Genel Bakýþ

T

Þamil ÖZOÐUL
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný

ürkiye kalýp sektörüyle ilgili genel
bir deðerlendirme yaparak sektörün yýllýk ticaret hacmi, pazarda
faaliyet gösteren firma ve istihdam edilen
kiþi sayýsý hakkýnda bilgi verir misiniz?
Türkiye kalýp sektörünün hem miktarda
hem de deðerde pazar büyüklüðü nedir?
Yine miktar ve deðer olarak 2016 yýlýnda
kalýp üretim miktarý ve satýþý hakkýnda bilgi
verir misiniz? Bu konular çerçevesinde
2017 yýlý hedef ve öngörülerinizi bizimle
paylaþýr mýsýnýz?
2016 yýlý ülkemiz için, hepimiz için zor bir yýl
oldu. Jeopolitik, ekonomik ve siyasal anlamda
olumsuz olaylarla dolu bir yýl yaþamaktayýz.
Bizleri en çok üzen konu ise yüzlerce askerimizin ve vatandaþýmýzýn hayatýný kaybetmesine
sebep olan terör olaylarýdýr. Umarým güzel
ülkemizin güzel insanlarý bundan daha kötü
bir yýl bir daha yaþamazlar.
Kalýpçýlýk sektörü açýsýndan 2016 yýlý mevcut
durumun muhafaza edildiði bir dönem oldu
diyebilirim. Genelde alýþkýn olduðumuz büyüme oranlarýný bu yýl yakalayamadýk. Sektörümüzün toplam büyüklüðü yaklaþýk 3,5 milyar
Euro seviyelerinde durumunu muhafaza ediyor. Pazarda, faaliyet gösteren 10.000 irili ufaklý
firma ve 120.000 istihdam bulunmaktadýr.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün ilke ve devrimleri ýþýðýnda her
zaman umudumuzu ve hedeflerimizi yüksek
tutuyoruz ve daha iyi bir Türkiye için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz. 2017 yýlý
zor geçecek, bunun bilincindeyiz ancak yýlmadan çalýþmaya devam edeceðiz.

Türk kalýpçýlarý
vakit
kaybetmeden
"geleceðin
kalýpçýlýk"
yöntemlerini
araþtýrmaya,
öðrenmeye ve
firmalarýnda
uygulamaya
baþlamalýdýrlar.
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Daha önceleri de ifade ettiðimiz üzere son 10
yýlda Türk kalýpçýlýk sektörünün büyüme oraný
% 250 olarak gerçekleþmiþtir. Ara yýllarda
düþüþler olsa da 2023 yýlýna kadar kalýpçýlýk
sektörümüzün yaklaþýk % 150 ila % 200 arasý
bir oranda büyüyeceðini öngörüyoruz.
Türkiye'deki kalýp üreten firmalar iþ ölçeklerini
genel olarak 400 ton altýnda pres gerektiren
kalýplarýn üretimine yönelik olarak belirlemekte ve makina/ekipman yatýrýmýný bu ölçekteki parçalarýn kalýplarýna göre yapmaktalar ki
iþte bu noktada ana sanayinin hedefleriyle, yan
sanayinin olanaklarý birbirini karþýlamamaktadýr.

Bu nedenle özellikle büyük ebatlý ve aðýr tonajlý
dýþ gövde parçalarýnýn kalýplarý yurtdýþýna
sipariþ edilmekte, sonuçta daha çok para ve
enerji harcanmakta, cari açýk büyümektedir.
Türk kalýp sektörü Avrupa pazarýnda, Güney
Kore, Tayvan, Çin'e göre daha avantajlýdýr.
Kalýp tedarikinde müþteriye yakýn olmak ve
sürekli iletiþim çok önemlidir. Türkiye,
Avrupa'da bu avantaja sahip tek ülkedir.
Avrupa'da kalýp sektöründe önde gelen ülkeler
Portekiz, Ýspanya, Almanya, ve Ýtalya 'dýr. Bu
ülkelerde kalýp iþlemenin saat ücreti 50 - 70
Avro iken Türkiye'de 20 - 40 Avro'dur. Dünya
kalýp pazarý 75 milyar Avro iken sadece
Portekiz'in kalýp ihracatý 10 milyar Avro'dur.
Portekiz'in 200.000 araç ürettiði düþünülürse,
ürettiði kalýplarý ihraç ettiði aþikardýr. Portekiz
kalýpçýlarýnýn önemli pazarlarýndan biri de
Türk Otomotiv Sanayisidir.
Türkiye'de 2016 yýlýnda yaklaþýk 1.2 Milyon
araç üretilmiþtir. Ýhtiyaç duyulan kalýplarýn ise
sadece %30 kadarý yurtiçinden tedarik edilmiþ,
%70 kadarý Portekiz, Ýspanya, Ýtalya, Almanya,
Güney Kore ve Çin'den ithal edilmiþtir.
Bu durum dikkate alýndýðýnda;
Türk Kalýp Sektörünün ihracat potansiyeli bir
yana, yurt içi potansiyelinin bile çok yüksek
olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Türkiye'de yýllýk kalýp üretiminin yüzde
olarak iç ve dýþ pazar daðýlýmý nedir? Sektörün 2016 yýlý ihracatýný ve ithalatýný deðerlendirerek öne çýkan pazarlar ile varsa sektörün hedef pazarlarý hakkýnda bilgi verir
misiniz?
Kalýpçýlýk endüstrisinin kendine has özelliði
ve katma deðeri, farklý yönetim tarzý ve parasal
stratejilerinin bulunuyor olmasýndan, yetkin
personel, makine ve teknolojik yatýrýmlarýnýn
oluþturduðu üstünlüðünden kaynaklanmaktadýr.
Kalýp sektörü katma deðeri yüksek bir
sektördür. Ýhracatta, kalýp tipine göre 25 - 100
USD/kg katma deðer saðlanmaktadýr.
Türkiye'nin ortalama ihracat deðerinin 1,5
USD/kg olduðu dikkate alýnýrsa, kalýpçýlýðýn
önemi ve deðeri daha kolay anlaþýlacaktýr.

Röportaj
Türkiye'deki otomotiv ve dayanýklý tüketim ürünlerinin
imalatýnda kullanýlan kalýplarýn %30'u yurt içinde kalan %70'i
yurt dýþýnda, çoðunlukla da Çin'de ve Uzakdoðu'da yaptýrýlmaktadýr. Uygun maliyette kalifiye eleman bulunamamasý
sebebi ile Amerika'da kalýp maliyetleri artmýþ ve 1998'den beri
kalýp imalatçýlarýnýn 1/3'ü iflas etmiþtir. Bu rakam tüm
sanayideki oranýn 2 katýdýr. Ayný durum Avrupa'da da yaþanmaktadýr.
Amerika ve Avrupa'da küçülmekte olan bu kapasite Türkiye
için bulunmaz bir fýrsattýr.
Mühendislik gücünün yüksek olduðu yerler büyük firmalardýr.
Küçük firmalarda ise mühendislik zayýf ve iþ klasik atölye
mantýðý ile yapýlmakta, geliþmiþ üretim teknolojileri neredeyse
hiç kullanýlmamaktadýr.
Buna ilave olarak büyük firmalara iþ yapan küçük firmalarda
yabancý dil bilen personel eksikliði ve pazarlama güçlerinin
zayýf olmasý atýl kapasiteye yol açmaktadýr. Doðal olarak bu da
yeni yatýrýmlarý engellemektedir.
Kalýp sektörü dünya genelinde ortalama % 70 oranýnda
otomotiv sektörüne hizmet etmektedir.
Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Ýhracata dayalý bir
ekonomisi olan Türkiye için en önemli sanayi ihracat
kalemlerinden biri 25 Milyar USD ile otomotiv sanayisidir.
Yeni bir araç programýnýn devreye alýnmasýnda kalýp imalat
süreci en detaylý ve karmaþýk süreçtir. Milyon adetlerde seri
olarak üretilecek araçlarý meydana getiren milyonlarca parçayý
üretecek kalýplarýn her biri proje bazlý özel tasarým, analiz ve
imalat süreçleri sonucunda ortaya çýkmaktadýr.
Türkiye kalýp sektöründe öne çýkan ürün ve ürün gruplarý
hakkýnda genel bir deðerlendirme yaparak sektördeki
teknolojik geliþmeler ve teknolojiye yönelik yatýrým
konusunda görüþlerinizi bizimle paylaþýr mýsýnýz?
Türkiye'deki teknolojik geliþme ve yatýrýmlarý yeterli
buluyor musunuz?
Türkiye'de çoðu sektörde olduðu gibi kalýpçýlýk sektöründeki
geliþim de çýrak-kalfa-usta iliþkisi içerisinde týkanýp kalmýþ.
Bilimsel bilginin, teknolojinin yeterince dikkate alýnmadýðý ve
kullanýlmadýðý, çoðunlukla zanaata dayalý, el melekesine dayalý
bir süreç içerisinde geliþmeye çalýþmýþ kalýpçýlýk mesleði.
Özellikle 2000'li yýllardan itibaren hýzla geliþen otomotiv ve
beyaz eþya sektörlerinin daha çok ve daha nitelikli kalýba ihtiyaç
duymalarýyla birlikte deðerli kalýpçýlarýmýz da yavaþ yavaþ bu
duruma ayak uydurmayý baþarmýþ ve sektörümüz kýsa sürede
yüksek teknolojinin kullanýldýðý, oldukça nitelikli kalýplarýn
üretildiði, katma deðeri en yüksek sektörlerden biri haline
gelmiþtir.
Kalýpçýlýðýn daha çok geliþmiþ olduðu ülkelere baktýðýmýzda
müthiþ CAD-CAM-CAE yazýlýmlarý, çok hýzlý, çok eksenli, çok
fonksiyonlu CNC tezgâhlar kullanýldýðýný görüyoruz.
Teknolojinin her türlü nimetlerinden faydalanýyorlar. Çok
deðil, 30 yýl kadar önce kalýp üretim sürecinin içerisinde % 8090 el iþçiliði dahil geleneksel imalat iþçiliði gerektiren iþler
varken, bu durum günümüzde tam tersine dönmüþtür.
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Günümüzde kalýp imalat sürecinin % 95 kadarý yüksek teknoloji
içeren geliþmiþ yazýlým, donaným ve tezgâhlar kullanýlarak,
insani hata riskinin en aza indirildiði ortamlarda gerçekleþtiriliyor. Kalýpçýlýðýn en önemli katma deðer unsuru ise her
zaman kalýpçýlýk know-how bilgisidir. Eðer tüm teknolojik
unsurlarýn yaný sýra bu "nasýl" bilgisine sahipseniz, küresel pazarda rekabet edecek gücünüz var demektir.
Türkiye'de her alanda olduðu gibi bu süreç de geriden iþliyor.
Ülke olarak teknolojik geliþimimiz sürüyor fakat Avrupa'daki
kadar hýzlý deðil maalesef. Avrupalý üreticilerle rekabet edebilen
birçok kalýpçýmýz var. Ancak halen ustalýða ve el melekesine
dayalý üretim yapan kalýpçýlarýmýzýn sayýsý hiç de az deðil. Bu
mantýkta kalite, teslim süresi ve maliyet faktörleri tamamen
kiþilerin performansýna baðýmlý kalmakta, planlanan hedeflere
ulaþýlamamaktadýr. Planlama yapamazsanýz maliyetleri kontrol
altýnda tutmanýz ve rekabetçi olmanýz, nihayetinde "güvenilir"
bir tedarikçi olmanýz da mümkün deðildir.
Genel olarak baktýðýmýzda Türk kalýpçýlarýnda teknolojik
eksikliðimiz çok fazla deðil, ancak teknolojiyi doðru kullanmada
eksiklerimiz var. Alman firmalar kendi menfaatleri doðrultusunda geliþmeye müsait bir Türk firmasý bulduðu anda, o
firmaya sahip olduðu tüm bilgi birikimini aktarmaktan
çekinmiyor. Eðer sizi kendisine tedarikçi olarak seçmiþse, sizi
geliþtirmek adýna elinden geleni yapýyor. Teknoloji olarak,
makine parký, ekipman, yazýlým olarak bizim çok kayda deðer
bir eksiðimiz yok. Onlarý nasýl kullandýðýmýz konusunda
sorunlar var. Sonuçta esas olan kalýptan parçanýn çýkmasýysa
biz bunu yapabiliyoruz. Fakat o kalýp ne kadar zamanda bitiyor;
ilk parça kalýptan ne kadar zaman sonra çýkýyor? Almanlar ayný
kalýbý 1000 saatte yapýyorsa, biz 1500 saatte yapýyoruz. Sonrasý
Almanlar'ýn yaptýðý kalýptan 5 sanayide bir parça çýkýyorsa,
bizimkinden 8-10 saniyede bir parça çýkýyor. Bu da bilgi ve
tecrübe eksikliðinden kaynaklanýyor. Sonuç olarak çýkan
parçanýn kalitesine bakarsanýz hiçbir problem yok. Bu eksiklikler
mevcut teknolojileri bu kadar iyi kullanamadýðýmýzdan
kaynaklanýyor. Özet olarak þunu özellikle vurgulamak isterim.
Türk kalýpçýsý geliþmek istiyorsa ihracata odaklanmalý. Ýhracat
yapmak için gereken þartlarý saðlamaya gayret etmeli. Kazankazan mantýðý içerisinde birlikte geliþmeyi özümsemiþ tek bir
ihracat müþterisi dahi bulduðunuzda deðiþim ve geliþim süreci
baþlayacak sizi kýsa sürede baþarýya taþýyacaktýr.
Kalýp sektörünün global pazardaki büyüklüðü nedir ve
Türkiye bu pazarýn yüzde kaçýný oluþturuyor? Türkiye'nin
dýþ pazarlardaki konumunu artýrmak için ne gibi çalýþmalarýn yapýlmasý gerekiyor? Bu çerçevde kamu kurum ve
kuruluþlarýndan taleplerinizi bizimle paylaþýr mýsýnýz?
Sektörün þu anda baþlýca gündem maddesi nedir? Sektörün
sorunlarý ve bu sorunlarýn çözümüne iliþkin önerilerinizi
bizimle paylaþýr mýsýnýz? Bu konuda varsa ilgili kamu ve
kuruluþlardan beklentilerinizi, taleplerinizi aktarýr
mýsýnýz?
Dünya kalýpçýlýk sanayi toplam cirosu 75 Milyar  civarýndadýr
ve sektör her yýl % 6 büyüme eðilimindedir. Türkiye'deki
kalýpçýlýðýn toplam cirosu 3,5 Milyar  olup % 4,5'lik pazar payý
ile yerini korumaya ve arttýrmaya çalýþmaktadýr.

Röportaj
Gelecek durumda rekabet gücünü artýrmak için Çin'de
uygulanmakta olan tedbirlerin alýnmasý gereklidir. Örneðin,
Çin'de maliyetin % 35'ini oluþturan kalýp çeliðinin yüksek
maliyetini azaltmak için devlet sübvansiyonunu arttýrmýþ ve
vergiyi peþin almayarak maliyetlerini azaltmýþtýr.
Bu alanlarda, mühendislik ve teknoloji, imalat ve satýþ ve
pazarlama alanlarýndaki eksiklik çarpýcýdýr. Sektörün dünya
standartlarýna ulaþmasý ve yabancý imalatçýlarla yarýþabilir hale
gelmesi için devlet desteði baðlamýnda aþaðýda özetlendiði
gibi teþviklerin deðerlendirilmesi önemlidir;
 Kalýpçýlýk Ýhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulmasý,
derinlemesine uzmanlaþmýþ Türk Kalýpçýlarýný kümelenme
mantýðý ile biraraya getirerek, Türk Kalýpçýlýk Sektörü'nün
hem yurtiçi hem de yurtdýþý pazarlar için önemli bir tedarik
ve cazibe merkezi olmasýný saðlayacaktýr.
 OSB bünyesinde kurulacak, Kalýp Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi ile inovativ kalýp çözümleri geliþtirilerek Türk
Kalýpçýlýk Sektörüne katma deðer saðlanacaktýr.
 OSB'ler bünyesinde rekabet gücünü arttýrmaya yönelik
Ortak Kullaným Merkezlerinin oluþturulmasý sektörün
büyüme ivmesini arttýracaktýr.
 Yüksek tonajlý kalýp deneme preslerinin üyelere hizmet
vereceði Kalýp Deneme Merkezi, kalýp teslim sürelerini
kýsaltacaktýr.
 OSB bünyesinde kurulacak Meslek Lisesi ile sektörün ihtiyaç
duyacaðý uzmanlýk alanlarýnda nitelikli insan kaynaðý
yetiþtirilecektir.
 Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) verimlilik stratejisinin
kalýpçýlýk sektöründe etkin bir þekilde uygulanmasýný
saðlamak ve stratejik yol haritasýný oluþturmak amacý ile
2017 yýlý içerisinde bir çalýþtay düzenlemesi,
 Türk Kalýpçýlýk Sektör Raporu'nun oluþturulmasý için
istatistiki bilgi toplama çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ve
raporun tüm paydaþlara sunulmasý,
 Ýhracata yönelik kalýp projeleri için makine-ekipman-yazýlým
yatýrým desteklerinin saðlanmasý,
 Eximbank ihracat kredilerinin kalýpçýlýða özel
yapýlandýrýlmasý,
 Kalýp firmalarýnýn müþterileri ile yaptýklarý sözleþmelerin
kredi kullanýmýnda teminat olarak gösterilebilmesi
kalýpçýlarýn finansman yükünü hafifletecektir.
 Uzay - Havacýlýk, savunma ve mühimmat sanayi ve
yenilenebilir enerji teknolojileri sektörlerinde son yýllarda
baþarý ile yürütülen OFFSET uygulamasýna, üretim sanayisi
için stratejik öneme sahip olan Kalýpçýlýk Sektörünün de
dahil edilmesi, çok kýsa zamanda sektörün hem kapasite
hem de teknolojik olarak geliþmesini saðlayacaktýr.
 Türkiye' de üretilen kalýplarý satýn alan/kullanan firmalarýn
yerli kalýp kullanýmýný teþvik etmeye yönelik vergi
Sayfa 12 Basmakalýp

muafiyeti/indirimi vb. teþviklerin uygulanmasý,
 Özellikle kalýp tasarým ve analiz mühendisliðini yapabilecek
firmalarýn sayýsýnýn arttýrýlmasý,
 Hammadde sübvansiyonlarý,
 Nitelikli takým çeliði, dökme çelik gibi hammadde
alýmlarýnda teþvik saðlanmasý,
 Dýþarýndan ithal edilen özel kalýp ekipmanlarýnýn Türkiye'de
imal edilmesinin teþvik edilmesi,
 Sanayinin yapý taþlarýndan "Kalýpçýlýk Sektörü'' ve sektöre
ait bileþenlerin bir araya gelerek güçlenmesini saðlayacak
en önemli proje olan Kalýpçýlar Vadisi'nin ve içerisinde yer
alacak olan Ortak Kullaným Merkezi ile Kalýp Teknolojileri
Ar&Ge Merkezi'nin bir an önce hayata geçirilmesi,
 Meslek liselerimizin takým, malzeme, yazýlým vb.
ihtiyaçlarýnýn tedarik edilmesine yönelik sanayicilerin
organize edilmesi,
 Meslek liselerinde okuyan öðrencilerin sanayiye
entegrasyonunu saðlamak amacý ile Ulusal Kalýpçýlýk
Yarýþmalarýnýn yapýlmasý,
 Mesleki teknik eðitim içeriðinin Endüstri 4.0' ý da dikkate
alarak geliþtirilmesi için ilgili bakanlýklara sunulmak üzere
çalýþma yapýlmasý,
 Geçmiþte Teknik Eðitim Fakülteleri bünyesinde faaliyet
gösteren 4 yýllýk lisans seviyesinde eðitim veren Kalýpçýlýk
Öðretmeni yetiþtiren ve daha sonra kapatýlan ilgili bölümün
yeniden açýlmasý,
 "Kalýp Mühendisliði Lisans Programý" ve/veya "Ýleri Kalýp
Teknolojileri Yüksek Lisans Programý" benzeri programlarýn
oluþturulmasý yönünde üniversiteler ile çalýþmalar
baþlatýlmasý,
 Sanayi tedarik zincirinin paydaþ STK'larý (OSD, TAYSAD,
TÝAD, PAGEV, BEYSAD) ile birlikte, yurtdýþý ve yurtiçi
rekabet gücümüzü arttýrmaya yönelik ortak çalýþmalar
yapýlmasý,
 Tüm sanayi sektörlerinin ortak sorunu olan insan kaynaðý
eksikliðinin giderilmesi yönünde yeni stratejilerin
geliþtirilmesi amacý ile çalýþmalarýn baþlatýlmasý,
 Kalýp firmalarýna düzenli aralýklarla denetim yapýlarak sektör
ilerleme raporu oluþturulmasý ve bunun ana-yan sanayi
firmalarý ile paylaþýlmasý,
Antidamping - Koruyucu Önlemler
Sektördeki maðduriyetin giderilmesi amacýyla özellikle
Uzakdoðu'dan (Çin vb.) ithal edilen, aþaðýda listelenmiþ kalýp
ve kalýp ekipmanlarý için ANTÝDAMPÝNG uygulamasýnýn
yapýlmasý sektörümüzün geliþmesine ve cari açýðýn kapatýlmasýna büyük katký saðlayacaktýr:

Röportaj
 Plastik enjeksiyon kalýplarýnýn tüm çeþitleri
 Dövme kalýplarýnýn tüm çeþitleri
 Progresif (çok adýmlý, otomatik) sac þekillendirme kalýplarý
 Hassas sac kesme kalýplarý
 Transfer sac þekillendirme kalýplarý
 Tandem sac þekillendirme kalýplarý
 Yüksek basýnçlý döküm kalýplarý
 Alçak basýnçlý döküm kalýplarý
 Kauçuk kalýplarý
 Poliüretan kalýplarý
 Kalýp setleri
 Kalýp kam sistemleri
 Kalýp zýmba ve zýmba tutucu sistemleri
 Kalýp merkezleme elemanlarý
 Grafitli bronz burçlar
 Grafitli bronz sürtünme plakalarý
 Grafitli bronz kýzak sistemleri
 Kalýp taþýma ve kaldýrma elemanlarý
 Gazlý yaylar
 Hidrolik kalýp silindirleri
 Pnömatik kalýp silindirleri
 Grafitli sürtünme plakalarý
Yabancý sermeyeli firmalarýn Türkiye kalýp sektörüne olan ilgisi hakkýnda neler
söylenebilir?
Aklýselim hiçbir kimse veya kurum ihtiyaç duyduðu her hangi bir kaliteli ürünü kendi
mahallesi yerine gidipte komþu mahalleden satýn almaz. Amaca uygun ürünü rekabetçi
fiyatlarla istenen sürede tedarik edebildiðiniz müddetçe müþterinin de ürünün de
menþeinin önemi kalmaz.
Eklemek istedikleriniz...
Günümüzde kullandýðýmýz kalýpçýlýk yöntemleri bile artýk "geleneksel" olarak ifade
edilmeye baþlandý.
Türk kalýpçýlarý vakit kaybetmeden "geleceðin kalýpçýlýk" yöntemlerini araþtýrmaya,
öðrenmeye ve firmalarýnda uygulamaya baþlamalýdýrlar.
Dünya kalýpçýlýk endüstrisinde yaþanan bu faz deðiþimi Türk kalýpçýlýk endüstrisi için bir
fýrsattýr. Geleneksel olarak ifade edilmeye baþlanan bildiðimiz kalýp imalat yöntemleri
ile "eklemeli imalat" yöntemlerini bir araya getiren "hibrid" sistemleri kalýpçýlýk endüstrisi
geliþmiþ diðer ülkelerle ayný zamanda kullanmaya baþlayabilirsek, sektörel geliþmiþlik
açýsýndan geçmiþ yýllarda açýlmýþ olan arayý kapatma fýrsatýný iyi deðerlendirmiþ oluruz.
Zaman hýzla ilerliyor, teknolojik geliþimin ivmesi hýzla artýyor.
Bir yandan CNC tezgahlarýmýzýn eksenlerini arttýrmaya çalýþýrken, diðer yandan geleceðin
teknolojilerini araþtýrmalý, anlamalý ve uzmanlýk alanýmýza uygun olanlarýný belirleyip en
çok 2-3 yýl sonraki yatýrým bütçelerimize eklemeliyiz.
Deðiþtiremeyeceðimiz bir geçmiþ geride öylece dururken, "biçimlendirip" sahip
olabileceðimiz bir gelecek bizleri bekliyor.
Ancak hiç aklýmýzdan çýkarmayalým ki ülkemizin geleceði, gençlerimizin göreceði eðitime
baðlýdýr.
Mevcut eðitim sistemiyle biz mi geleceði þekillendireceðiz gelecek mi bizi bunu hep
birlikte göreceðiz.

Makale

UKUB Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi
Hizmetleri

U

Ragýb Yoldaþ
UKUB Kalýp Teknolojileri
Ar-Ge Merkezi Sorumlusu

lusal Kalýp Üreticileri Birliði olarak
2012 yýlýnda baþlamýþ olduðumuz
ortak kullanýma yönelik hizmetlerde
beþ yýlý geride býraktýk. Bu süre zarfýnda BEBKA
projesi kapsamýnda Kalýp Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi kurulumunu gerçekleþtirdik. UKUB,
kalýp sektörüne sunduðu Tersine Mühendislik,
Kalýp ve Parça Yapýlabilirlik Analizi, Autoform
Kiralama, 3D LASER Markalama ve Termal
Kamera ile Sýcaklýk Ölçümü Hizmetleri ile
hizmet aðýný her geçen gün güçlendirmektedir.
Tersine mühendislik uygulamasýnda datasý
olmayan parça veya kalýp çelikleri 3 boyutlu
LASER tarama cihazý ile taranarak modellenir
ve bu sayede iges ve step datalarý oluþturulur.
Bunun yanýsýra parça ve kalýp yüzeylerinin
taranarak orijinal CAD data ile karþýlaþtýrýlmasý
(raporlanmasý) da yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Bu sayede yüzey formlarýnýn kýsa sürede
ve detaylý olarak analiz edilmesi saðlanmaktadýr.
2017 yýlý baþýnda Autoform Sac Metal Analiz
Yazýlýmý kiralama hizmeti vermeye baþladýk. Bu
sayede kalýp analiz ihtiyacýnýzý, gerekli yazýlýmý
satýnalma ve güncelleme maliyetlerine katlanmadan, merkezimizdeki Autoform kurulu bilgisayarý günlük veya haftalýk olarak kiralayarak karþýlayabilirsiniz. Autoform kiralama hizmetimizle de
diðer hizmetlerimizde olduðu gibi ortak kullaným ile kalýp maliyetlerinin düþürülmesi ve kalýp
niteliðinin arttýrýlmasý saðlanmaktadýr.

Autoform sac metal
analiz yazýlýmý
kiralama hizmetine
baþladýk. Autoform
kiralama hizmetimizle
diðer hizmetlerimizde
olduðu gibi ortak
kullaným ile kalýp
maliyetlerinin
düþürülmesi ve kalýp
niteliðinin arttýrýlmasý
saðlanmaktadýr.
Sayfa 14 Basmakalýp

Ayrýca merkezimizde kalýp ve parça için üretebilirlik/yapýlabilirlik analiz hizmeti sunulmaktadýr.
Bu hizmet ile henüz kalýbýn tasarým aþamasýndayken kalýbýn istediðimiz þartlarda yapýlýp
yapýlamayacaðý ya da bu hali ile yapýldýðýnda ne
gibi sorunlarla karþýlaþýlacaðý tahmin edilmektedir. Özellikle sac metal parçalar için sadece
parça datasý üzerinden kalýp yüzeylerinin geliþtirilmesi saðlanarak tasarýmýn analiz aþamasýnda
büyük ölçüde tamamlanmasý saðlanmaktadýr.

Kalýp yapan bir firmanýn kalýp tasarým aþamasýnda ilgili parçanýn üretilip üretilemeyeceðini, kalýbýn nasýl bir verim ile çalýþacaðýný bilmesi uzun
vadede kalýp revizyonlarýný ve parça firesini
azaltarak maliyet üzerinde önemli bir kazanç
saðlamaktadýr. Bu kazanç ile kalýp maliyeti düþer,
bu sayede rakiplerine nazaran düþük maliyetli
kalýplar ve parçalar üretir.
Ülkemizde bu uygulamalar gün geçtikçe zorunlu
hale gelmektedir. Sektör çalýþanlarýnýn bilinçlenmesi ile bu uygulamalarýn kullaným sayýlarý artmaktadýr. Endüstri 4.0'ýn hayatýmýza girmesi ile
birlikte kalýp ve parça analizi ihtiyacýmýzýn artacaðý inancýndayým.
Bir diðer hizmetimiz olan 3D LASER markalama
iþlemi ile, özellikle plastik enjeksiyon veya kauçuk kalýplarýnýn maça ve kalýp yüzeylerinde
dalma erozyon ile bakýr oluþturulmasý iþlemine
gerek kalmamaktadýr. Maça ve kalýp yüzeylerine
direk 3D data üzerinden Türkiye'de ilklerden
olan 3D LASER markalama cihazý ile oyma/markalama iþlemi yapýlmaktadýr. Bu þekilde
kesici takým veya uç maliyeti ortadan kalkmýþ
olmaktadýr ve ekstra bakýr iþleme yapýlmayarak
hem zaman hem de para tasarrufu saðlanmaktadýr. Hassas ve tekrar edilebilir bir yöntem
olmasýnýn yaný sýra çevreye zararý da minimum
seviyededir.
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Türkiyede Kalýpçý Olmak
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95 yýlýnda yüksek öðrenimim sonrasýnda dahil olduðum Hisar Kalýp Mak.
San. ve Tic. Ltd. Þti. olarak otomotiv
ve beyaz eþya sektöründe 40 yýla yaklaþan bir
süredir Türkiyenin önde gelen firmalarýna
sektörün baþlangýcýndan bu yana plastik enjeksiyon kalýp hizmeti vermekteyiz.

Þahan EÇÝN
Hisar Kalýp
Genel Müdür

Kalýpçýlýk genel anlamda beyin ve emek gücü
üzerine kurulu zorlu bir mücadele sürecine
sahiptir ve çoðu kalýp firmasý da ne yazýk ki bu
mücadeleye herhangi bir destek olmaksýzýn
sadece kendi öz sermayeleri ile devam edebilmektedir.
Günümüzde hem yerli kalýp firmalarýndaki hýzlý
artýþ, hem de mevcut þartlarda müþteri kalýp
istek ve devreye alma koþullarýndaki hassasiyet
ile ilgili gerekliliklerin artmasý kurumsal anlamda
firmalara ilave yükümlülükler getirmektedir.
ISG çalýþmalarý, sosyal sorumluluk projelerine
dahil olma ve çevre ile ilgili yapýsal düzenleme
sorumluluklarý son dönemde sisteme ilave
edilmiþtir. Avrupa ve Dünya ölçeðinde müþteri
aðý bulunan kalýp firmalarý tüm bu ilave sistemleri bünyesinde barýndýrmak zorundadýr.
Üzülerek belirtmek gerekir ki plastik enjeksiyon
kalýpçýlýðý ülkemiz dahilinde gerek akademik
gerekse ekonomik çevrelerce yeterli düzeyde
anlaþýlmamakta, dolayýsý ile hak ettiði ilgiden ve
deðerden uzak bir konumda var olma savaþýna
devam etmektedir.

Zira hayalleri
gerçeðe dönüþtüren
yollardan en
önemlisi kalýpçýlýktýr
ve kalýpçýlýk sevda
iþidir. Sevginizi
karþýlýk beklemeden
katmazsanýz baþarýyý
yakalamanýz
mümkün olmaz.
Sayfa 16 Basmakalýp

Ülke olarak kalýp sanayimiz hýzlý þekilde büyüme
ihtiyacý olan ve bir an önce desteklenmesi
gereken bir sektördür. Günümüz þartlarýnda
yaþantýmýza dahil olan tüm ürünlerin kalýplama
yöntemi ile elde edildiði gerçeðinden yola
çýkarsak, sektörümüzün ülke ekonomisi için
nedenli önemli olduðu açýkça görülmektedir.
Kalýpçýlýk seviyesi bir ülkede ne kadar ileri
seviyelere çýkarsa, o ülkenin dünya pazarýndaki
rekabet gücü ve yeni markalar meydana getirebilme yeteneði orantýlý olarak artar. Almanya,
Ýtalya ve Kore buna en güzel örnektir. Çünkü
bir markayý tüm ekipmanlarý ile ülkenizde
üretiyorsanýz bir deðersinizdir ve rekabet gücünüz artar.
Zira hayalleri gerçeðe dönüþtüren yollardan en
önemlisi kalýpçýlýktýr ve kalýpçýlýk sevda iþidir.
Sevginizi karþýlýk beklemeden katmazsanýz
baþarýyý yakalamanýz mümkün olmaz. Ýlave olarak sektörümüze ait çözüm bekleyen acil konularý da aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz.
1. Eðitimli uzman personel
2. Kalýpçýlýk konusunda lisans seviyesinde

eðitimin artmasý
3. TEYDEB, devlet teþvik destekleri vb.
programlarda sektöre öncelik verilmesi
4. Devlet tarafýndan sektörün korunarak,
desteklenmesi
5. Üniversite - Sanayi arasýndaki iliþkilerin
arttýrýlmasý
6. Yurtdýþýndan kalýp çelik ve standart ekipman
alýmýnda devlet desteðinin saðlanmasý
7. Baþta Uzakdoðu (Çin) olmak üzere haksýz
rekabetin önlenmesi ve yaptýrýmlarýn
saðlanmasý.
Belirtmiþ olduðumuz son konu hakkýnda biraz
daha geniþ kapsamda görüþ belirtmek gerekir
ise; geldiðimiz noktada bu zorlu sürece ilave
olarak özellikle Uzakdoðu kalýp piyasasýna ait
Türkiye de kabul edilmesi mümkün olmayan
düþük fiyatlar ile mücadele de dahil olmuþtur.
Hali hazýrda çoðu firma mevcut þartlarda bile
kýsa süreli planlar ile hayatýný idame ettirirken
önümüze sunulan bu kýyaslama iþleri daha da
zora sokmaktadýr.
Her yönü ile mukayese edildiðinde Uzakdoðu
özellikle de Çin için þahsýmýz adýna rekabet
edecek hiçbir gücümüz ve imkanýmýz bulunmamakta olup, güzel ülkemize katma deðer oluþturacak birçok proje de çok üzülerek belirtmek
isteriz ki ana sanayilerin tercihi ile bu ülkelere
kaydýrýlmaktadýr.
Kýsaca belirtmiþ olduðumuz üzere hiçbir þekilde
rekabette sýnýr tanýmayan, barýndýrdýðý nüfus
itibari ile yaþam standart seviyesi ve ilave genel
giderleri yok denecek kadar az olan bir güç ile
biz kalýpçýlarýn rekabet etme þansý mümkün
deðildir.
Bu noktada özellikle devlet büyüklerimizden
destek rica ediyoruz. Bunun ilk adýmý olarak da
haksýz rekabete neden olan kalýp ihracatýna yasal
olarak tedbirler alýnmasýný sizlerden önemle rica
ediyoruz.
Son dönemlerinde ulusça yaþamýþ olduðumuz
gerek siyasi gerekse de ekonomik düzensizlikler,
tüm açýdan kendi içimizde güçlü ve istikrarlý
olmamýz gerçeðini bir kez daha ortaya koymuþtur. Bu ivmeyi oluþturan en önemli güçlerden
biri olan kalýpçýlýk sektörümüzün deðeri bir kez
daha gözler önüne serilmektedir.
Konu hakkýnda bizlere bu imkaný vermiþ
olduðunuz için sizlere ayrýca teþekkür ederim.

Makale

Kalýp Satýn Alma! Sipariþ Et

D

Mak. Müh. Can OKATAN
Otomotiv Plastik Enjeksiyon Kalýp
Kalite ve Proje Yönetimi Danýþmaný

"satýn almak -i:"
Bir nesneyi belirlenen
fiyatýný ödeyerek kendine
mal etmek, mübayaa etmek"
Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK)
"Güncel Türkçe Sözlük"

"satýn alma (Ýng.
Purchasing):"
Bir birim mal, hizmet ya da
üretim faktörünün piyasa
fiyatýndan edinimi."
Kaynak: TDK "Büyük Türkçe
Sözlük - BSTS / Ýktisat Terimleri
Sözlüðü 2004"

"satýn alma (Ýng. Purchase,
buy):"
Parasý karþýlýðýnda mal
alýnabilmesi saðlanýlmak
üzere yapýlan iþlem."
Kaynak: TDK "Büyük Türkçe
Sözlük - BSTS / Tecim, Maliye,
Sayýþmanlýk ve Güvence Terim
1972"

"satýn almacý -a:"
Satýn alma iþlerini yürüten
kimse, mübayaacý"
Kaynak: TDK "Güncel Türkçe
Sözlük"
Sayfa 18 Basmakalýp

eðerli kalýp kullanýcýlarý,

Otomotiv sektöründe kalýp tedariði için "satýn
alma" ifadesini eksik ve tehlikeli buluyorum.
TDK sözlük açýklamalarýna göre ifadenin
tanýmý kalýp tedariði için en mühim konuyu
içermiyor.
Açýklamalarda geçen "mal" bizim için kalýp
olduðuna göre, "satýn alma" edinilecek kalýbýn
parasýnýn verilerek edinilmesi, piyasa fiyatýnda
bir kalýbýn parasýnýn ödenmesi, belirlenen fiyatý ödeyerek kalýbýn tedarik edilmesi anlamýna gelen bir iþtir.
Peki, bu kalýbýn fiyatý ne ki onu ödeyerek
kendimize mal edelim? Kalýp, markete gidip
raftan turþu, makarna, sabun gibi alýnan seri
üretimi olan, üretici firmasýna göre aþaðý yukarý fiyatý belli olan ya da manavdan elma, armut
gibi alýnan, hasat bölgesi ve zamanýna göre
piyasasý olan bir mal mýdýr?
Bir kalýpçýya gidip, bana üç ton kalýp verir
misiniz, ya da satýlýk kalýp var mý veya bana
þu kalýbý satar mýsýnýz diyor musunuz?
Kalýp seri üretilen bir mal deðildir, kalýplanacak ürüne özel bir makinedir. Bir proje
ürünüdür. Kalýplanacak ürünün tasarýmýna
ve kalite beklentilerine, üretim adedine,
üretim süresine ve birim zamanda üretim
kapasitesine göre özel olarak tasarlanýp, doðru
metotla üretilip, planlandýðý gibi devreye
alýnmalýdýr. Kullaným ömrü boyunca da
kulaným kýlavuzunda tarif edildiði þekilde
kullanýlýp, bakýlmalýdýr. Evet, kalýplarýn kullaným ve bakým kýlavuzu olmalýdýr.
Bu yüzden, "satýn almak" ifadesini kalýp
tedariðinde eksik buluyorum ve "sipariþ etmek" ifadesini kullanýyorum.
"Satýn almacý" kalýp sipariþ etme yetkinliðine
haiz olmadýðý zaman "satýn alma" faaliyeti
mümkün olan en düþük fiyatta kalýp tedarik
etme faaliyetine dönüþüyor. Bu da kalýp
tedarikçilerinin, iþe karþý iþtahlarý oranýnda,
kalýp fiyatlarýný düþürmelerine ve "sipariþ
edilmesi gereken kalitede" deðil, ödenen fiyatýn karþýlýðý kalitede kalýp tedariðine sebep

oluyor. Bu yüzden de "satýn alma" ifadesini
tehlikeli buluyorum.
"Ucuz kalýp yoktur, kalitesiz kalýp vardýr".
Kalýp, kendisine yapýlan yatýrým bedelinden
kesilen parayla deðil, doðru tanýmlanýp, hak
ettiði mühendislik ve iþçilik ile yaratýlýp, kalýp
kalitesinin üretim prosesinde yarattýðý verimlilik ile üretilen parça birim maliyetini düþürerek yatýrýmcýsýna para kazandýrýr.
Yatýrým bedelinden kesmek "kazanmak" deðildir, "harcamamaktýr". Oysa üretim maliyetini düþürebilmek ürünün birim fiyatýndaki
kar payýný artýrarak "kazanmak" anlamýna gelir.
Eðer kalýp sipariþ edilmezse, orta ve uzun
vadede kalýp kalitesizliðine baðlý zarar etmeye
baþlanacaktýr. Arýzi duruþlar kaynaklý üretim
performans kayýplarý yaþanacaktýr. Öngörülmeyen tamir ve bakým maliyetleri ortaya
çýkacaktýr. Üretim kalitesizliði kaynaklý ürün
problemleri baþlayacak ve müþteriye taahhüt
edilen kalitede ürün verilebilmesi için kalýplama sonrasý manuel veya otomatik parça
tamir ve kontrol süreçleri baþlatýlarak yeni
yatýrým ve iþçilik maliyetlerine katlanýlmaya
baþlanýlacaktýr.
Bir mimara inþa ettirmek istediðiniz evin tüm
detaylarýný tek tek tarif ettiðiniz gibi, kalýp
sipariþ edebilmek için de kalýbýn tüm detaylarýný tek tek tanýmlamanýz gerekir. Kalýbý satýn almaz, sipariþ ederseniz gelecek teklifler
arasýnda büyük farklar olmadýðýný görürsünüz. Pazarlýklar sonunda da kalýbýn fiyatý
teknik tanýmlarý karþýlayabilmek þartý sayesinde bir yerde durup daha fazla inmeye devam edemeyecektir. Pazarlýða konu olan pay,
kalýp tedarikçilerinin kar paylarý oranlarýna
ve kaynak kullaným verimliliklerine baðlý olacaktýr.
Bu þekilde tedarik edilen bir kalýp, tasarlandýðý
gibi kullanýlýr ve doðru þekilde bakýmlarý yapýlýr ise, hedeflenen ömrü boyunca üretim kalitesini koruyacak, yatýrýmcýsýna gizli maliyetler
yaratmayacaktýr.
Kalýp satýn almayýn, sipariþ edin.

Makale

Katma Deðerli Kalýp Üretimi Ýçin Yüksek
Teknolojili Tezgahlar Kullanýlmasý Þart

T

Hakan AYDOÐDU
TÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný

akým tezgahlarý sadece sanayi dalla
rýna fayda saðlayan deðil, sanayiyi
doðrudan oluþturan endüstriyel bir
sektördür. Bu sektör baþta otomotiv, havacýlýk, savunma, medikal, beyaz eþya, kalýpçýlýk,
gemi inþa, inþaat ve uzay olmak üzere birçok
alanda hizmet vermektedir. Bu sebeple, takým tezgahlarý üretimi ve teknolojisinde
meydana gelen tüm geliþmeler ve yenilikler,
tüm sanayiyi etkileyecek önemdedir ve bir
sanayi ülkesi olmanýn yolu bu sektörün geliþimine baðlýdýr.
Kalýpçýlýk da týpký takým tezgahlarý gibi stratejik bir sektördür. Küreselleþmenin etkisiyle
beklentilerin hýzla deðiþtiði günümüz dünyasýnda otomotiv, beyaz eþya vb. sanayi sektörleri; rekabet ortamýna ayak uydurabilmek
adýna sýk sýk yeni modeller geliþtirmekte ve
bu modellerin hýzla hayata geçirilmesini istemektedir. Söz konusu bu durum, kalýpçýlýk
sektörüne duyulan ihtiyacýn artmasý demektir. Baþka bir ifade ile, imalatçýlarýn global
piyasada rekabet edebilmeleri için kalýpçýlýk
sektörünün baþarýsý büyük öneme sahiptir.

Kalýpçýlýk da týpký
takým tezgahlarý gibi
stratejik bir sektördür.
Küreselleþmenin
etkisiyle beklentilerin
hýzla deðiþtiði
günümüz dünyasýnda
otomotiv, beyaz eþya
vb. sanayi sektörleri;
rekabet ortamýna ayak
uydurabilmek adýna
sýk sýk yeni modeller
geliþtirmekte ve bu
modellerin hýzla
hayata geçirilmesini
istemektedir.
Sayfa 20 Basmakalýp

Türk kalýp sanayi, ana sanayinin beklentilerini karþýlayabilmek adýna hem üretim
yöntemlerini hem de teknolojik seviyesini
geliþtirmek zorundadýr. Baþka bir deyiþle
sadece kalite ve verimliliði yakalamak yeterli
olmayýp, ayný zamanda çok sayýda ve büyük
boyutlardaki kalýplarýn kýsa süreler içerisinde
üretilmesi gerekmektedir.
Katma deðeri yüksek ürün üretimi yaparken
maliyetleri düþürüp kaliteyi artýrmak için
birinci derecede göz önüne alýnmasý gereken
etmen "Planlama"dýr. Planlama, beraberinde
verimliliði getirmekte, bu da birim maliyetin
düþmesini saðlamaktadýr. Yatýrým aþamasýndan baþlayarak tüm süreçler analiz edilmeli
ve yapýlacak iþe uygun olarak "Yatýrým ve
Üretim Planlamasý" yapýlmalýdýr. Yatýrým
planlamasýnýn ilk adýmý ise doðru makina
seçimidir. Makina seçiminde maliyet kavramý ön planda tutulmamalý ve uzun vadeli
düþünülmelidir. Bu noktada, kullanýlan
takým tezgahlarýnýn ihtiyaca uygun olarak,
zamandan ve maliyetten tasarruf ettiren,
maksimum hassasiyet saðlayacak þekilde
seçilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde kalýpçýlýk sektöründe yaygýn
olarak kullanýlan makinalar 3 eksen iþleme
merkezleri, torna tezgahlarý ve tel erozyondur. Kullanýlmasý gereken, ancak kullanýmda
dünya ortalamasýnýn gerisinde kaldýðýmýz
makinalar ise 5 eksen iþleme merkezleri ve
yüksek teknolojili dalma erozyondur. Bu
makinalarla, karmaþýk geometrili parçalar
ilave baðlama sistemlerine ihtiyaç duyulmadan tek seferde iþlenebilmekte, bu sayede
ayar iþlemleri ile geçen süre yüzde 80 oranýnda azalmakta, daha hassas yüzey iþlenebilmekte ve genel olarak çok daha düþük tolerans aralýðýnda üretim yapýlabilmektedir
ve uzun vadede çok daha büyük avantajlar
elde edilebilmektedir. Global pazarda rekabet edebilirlik seviyesini yakalamak zorunda
olan firmalar için bu makinalar; daha hýzlý,
yüksek hassasiyetli, kaliteli ve düþük maliyetli
üretim anlamýna gelir. Fiyatlandýrma, kalite,
teslim süresi, verimlilik ve karlýlýkta sürdürülebilir bir standart yakalamak ve kalýpçýlýk
sektörünün geliþimi için yüksek teknolojiye
yatýrým yapýlmadýr.
Söz konusu CNC tezgahlar ile kalýp imalatý
olduðunda, imalat için gereken tam bir
tedarik zinciri yönetimi (hammadde tedarikinden ürün teslimatýna kadar gerçekleþen
süreç) oluþturmaktadýr. Bu da büyük bir veri
trafiði demektir. Verilerin önemli bir kýsmýný,
teknik üretim verileri, operasyon tanýmý, iþ
tanýmý, takým ve fikstür seçimi, ikincil operasyonlar, üretim adedi gibi bilgiler oluþturur.
Böyle bir durum sonucunda oluþacak olan
büyük veriyi analiz etmek için takip ve analiz
yazýlýmlarý, olmazsa olmazýmýz durumuna
gelmiþtir. Verimlilik analizi ve beraberinde
artýþý için yatýrým planlamasý, tedarik planlamasý, üretim planlamasý ve lojistik planlamasý
birbiriyle eþ güdüm içerisinde yapýlmalýdýr.
Bunun için de CRM, ERP, MRP, CAD /
CAM / CAE / PLM, yazýlýmlarý ve CNC
tezgah verimlilik analizi (CIM) yazýlýmlarý,
mutlaka entegre olarak kullanýlmalýdýr.
Birbirinden farklý müþteri ihtiyaçlarýna cevap
vermek zorunda olan firmalar bu sayede,
ihtiyaca özgü süreç planlarýný kolayca
karþýlayabilecek esnek bir yapýya kavuþmaktadýr. Böyle bir çalýþma sistematiðine
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geçilmesi durumunda, hem çaðýmýzýn gerçeði ve devrimi olan Endüstri 4.0'a adaptasyon saðlanacak hem de verimlilik artýþýyla
üretim maliyeti düþecek ve küresel pazarda
daha rahat rekabet edebilir konuma gelinecektir.
Genel hatlarýyla kalýp üretimi yapan bir
firmanýn talaþlý imalat prosesinde takip
edeceði adýmlar belirlidir. Bu adýmlarýn temel amacý; ürünün geometrik, teknik, malzeme ve yüzey kalitesi gibi özelliklerini;
ürünün nasýl üretileceði ile ilgili bilgileri tek
bir dokümana indirgemektir. Ýmalat süreci
temel olarak; "kalýp ve montaj tasarýmý,
üretim yöntemi seçimi, operasyon (iþleme
þartlarý) belirleme, süreç planlamasýnýn
doðrulanmasý ve imalatý gerçekleþtirme"
þeklinde 5 ana adýmda tanýmlanabilir. Bu
adýmlar üretim sýrasýndaki uygulama sonuçlarýna göre sürekli düzenlenerek, en verimli
ve en düþük maliyetli çalýþma metoduna
ulaþýlabilir. Süreç planlarken müþteri ihtiyaçlarý göz önünde bulundurarak çok daha
detaya inen planlar kullanýlabilir. Süreç
planlamasý içerisindeki iþlemlerin otomasyon sistemleri ve yazýlýmlardan gelecek olan
veri analizi ile desteklenmesi büyük avantaj
saðlayacaktýr.
Özellikle otomotiv baþta olmak üzere
endüstriyel sektörlerden yükselen talebin
artmasýyla Türk kalýpçýlýk sektörü de týpký
takým tezgahlarý gibi; teknolojik seviyesini
ileri noktalara taþýmaya ve uluslararasý

pazarda rekabet gücünü artýrmaya odaklanmalýdýr. Üretim þekilleri geliþtikçe ve üretimin miktarlarý arttýkça, sektörlerinin ihtiyaçlarýna cevap vermek için daha yüksek
teknolojiyle daha kýsa zamanda ve yüksek
kalitede kalýp imal edilmelidir. Bunun yolu
da yazýlým ve otomasyon sistemlerini,
üretim teknolojilerine entegre etmekten ve
süreçleri hata payýndan uzak þekilde doðru
ve hýzlý olarak yönetmekten geçer.
Sonuç olarak, iþletmenin ihtiyaçlarýný
istenilen þekilde karþýlamak üzere dizayn
edilmiþ esnek üretim sistemi ile birlikte
doðru seçilmiþ tezgah, doðru takýmlar,
doðru yapýlmýþ CAM programlarý entegre
olarak kullanýldýðýnda üretim veriminin
yüzde 50'ye varan oranlarda artmasý söz
konusudur. Çoðu firma bunun farkýnda
olmadýðýndan, iþler yetiþmedikçe yeni tezgah yatýrýmýna yönelmektedir. Bu da daha
fazla yatýrým maliyeti anlamýna gelir. Oysaki
iþler yetiþmediðinde ilk olarak yapýlmasý
gereken yeni tezgah mý alýnmalý yoksa verimliði artýrmak için diðer unsurlar mý yeniden düzenlenmeli sorusunun cevabýný aramak olmalýdýr. Modern bilgi ve iletiþim teknolojilerini kullanmak; özellikle takým
tezgahlarý ile üretim yapýlan kalýpçýlýk gibi
tüm sektörlerde verimlilik, kalite ve esnekliði artýracak, baþta enerji ve yatýrým olmak
üzere maliyetleri düþürecektir. Bunun
üretim yapan firmalar tarafýndan uygulanabilmesi halinde, küresel piyasada öne
çýkabiliriz.

TÝAD 19. Dönem Yönetim Kurulu
TÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Karýmca, TÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Avcý, TÝAD Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Murat Akyüz, TÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Aydoðdu, TÝAD Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Dr. Ayhan Etyemez, TÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erten, TÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Demirel
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Fazla Çalýþma (Fazla Mesai) Ýþçinin
Onayýnýn Alýnmasý Gereði Haklý Fesih

20

Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

17 yýlý ile birlikte çalýþma yaþamýnda
da bir takým önemli geliþmeler (asgari
ücret artýþý, otomatik katýlýmlý bireysel
emeklilik sisteminin getirilmesi vb.) söz
konusu oldu. Bu yenilikler yanýnda çalýþma
hayatýnda önem arz eden "fazla çalýþma"
konusunda iþveren tarafýndan bir takým
hususlarýn yerine getirilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde iþveren, fazla mesai yaptýrma
konusunda haksýz duruma düþebilir ve çeþitli
yaptýrýmlarla karþýlaþabilir.
Fazla çalýþma kavramýný daha iyi anlayabilmek için kýsa bir tanýmlama yapmak yerinde olacaktýr. Fazla çalýþma (fazla mesai)
nedir?
Fazla çalýþmanýn tanýmý 4857 s. iþ kanununda
yapýlmýþtýr. Buna göre; iþ kanununda yazýlý
koþullar çerçevesinde, haftalýk kýrk beþ saati
aþan çalýþmalar fazla çalýþma ya da diðer bir
deyiþle fazla mesai olarak tanýmlanmýþtýr(md.
41). Ancak bazý çalýþanlar için haftalýk normal
çalýþma süresi farklý olarak belirlenmiþtir.
Maden iþçilerinin günlük çalýþma süresi 7,5
saat ve haftalýk çalýþma süresi de 37,5 saat
olarak belirlenmiþtir (4857 s. K. md. 63). 4857
s. kanunun 42nci ve 43üncü maddelerinde
sayýlan hâller dýþýnda yer altýnda maden iþlerinde çalýþan iþçilere fazla çalýþma yaptýrýlamaz
(4857 s. k. md. 41).
Ýþverenin, iþçiye fazla çalýþma yaptýrabilmesi için nasýl bir yol izlemesi gerekir?

Ýþçinin onayýný
yazýlý olarak
alýnmasý halinde
iþçinin haklý bir
nedeni olmadan
fazla mesaiye
kalmaktan imtina
etmesi halinde
iþverenin iþ akdini
haklý sebeple
feshedebilir.
Sayfa 22 Basmakalýp

Konuya iliþkin düzenleme içeren 4857 s. iþ
kanununun 41inci maddesine göre, fazla
çalýþma yaptýrabilmek için iþçinin onayýnýn
alýnmasý gerektiði belirtilmiþtir. Bu onayýn
alýnma þekli ise fazla çalýþma konusuna iliþkin
çýkarýlan yönetmeliðin 9uncu maddesinde
açýklanmýþtýr. Maddede; "Fazla çalýþma ihtiyacý
olan iþverence bu onay her yýl baþýnda iþçilerden yazýlý olarak alýnýr ve iþçi özlük dosyasýnda
saklanýr." þeklinde açýklama getirilmiþtir.
Görüldüðü üzere iþçiye fazla çalýþma yaptýrýlabilmesi için yýlbaþýnda iþçiden yazýlý onay
alýnmasý gerektiði ortaya konulmuþtur. Þu
hususu da önemle belirtmek gerekir ki, iþ kanunun 42 ve 43üncü maddelerinde belirtilen

zorunlu nedenlerle veya olaðanüstü durumlarda yapýlan fazla çalýþma ve fazla sürelerle
çalýþma için iþçinin onayý aranmaz (yönetmelik
md. 9).
Ýþverenin, sözleþmenin imzalanmasý
sýrasýnda iþçiden fazla mesaiye dair aldýðý
onay, takip eden yýllar için de geçerli midir?
Ýþverenin sözleþmenin imzalanmasýnda aldýðý
onay, sadece ilgili yýl için geçerli olup, takip
eden yýllarda her yýl için iþçiden bu konuda
ayrýca yazýlý onay alýnmasý gerekir. Bu durum
yukarýda belirtmiþ olduðumuz yönetmeliðin
9uncu maddesinde açýkça belirtilmiþtir. Aksi
takdirde iþçi, takip eden yýllarda fazla mesaiye
kalmayabilir. Bu durumda iþverence, iþ akdinin
feshi halinde yapýlan fesih haksýz nitelikte kabul
edilmektedir. Bu konuya iliþkin olarak yargýtay
9. H.D.`nin vermiþ olduðu kararda; "Somut
olayda davacýnýn iþ akdinin gerekçesiyle haklý
sebeple feshedildiði kabul edilmiþtir.
Davacýnýn 2005 yýlýnda fazla çalýþma yaptýrýlmasýna dair onayý alýnmadýðý dosya içeriðine
göre sabit olduðuna göre, iþçinin onayý olmadan fazla çalýþmaya kalmadý gerekçesi ile iþ
akdinin feshi haksýzdýr. Kýdem ve ihbar tazminatý isteklerinin kabulü gerekirken yazýlý gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalý olup bozmayý gerektirmiþtir." þeklinde deðerlendirme
yapýlmýþtýr. (2009/1543 E., 2011/1486 K.
sayýlý ve 31.01.2011 tarihli kararý).
Ýþveren, onayý olmasýna raðmen fazla mesaiye kalmayan iþçinin iþ akdini sona erdirebilir mi?
Yukarýda belirtmiþ olduðumuz üzere iþçinin
onayýnýn yazýlý olarak alýnmasý halinde iþçinin
haklý bir nedeni olmadan fazla mesaiye kalmaktan imtina etmesi halinde iþveren iþ akdini
haklý sebeple feshedebilir. Ayrýca yukarýda
belirtmiþ olduðumuz maddelerdeki zorunlu
nedenin ya da olaðanüstü nedenin varlýðýna
raðmen, iþçinin fazla mesaiye kalmamasý halinde de iþverenin haklý nedenle fesih hakký vardýr.
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Meslek Liselerine Destek Vererek
Sanayimizi Güçlendirmeliyiz

T

ürkiye'de Endüstri Meslek ve Teknik
Liselerine gereken önem verilmemektedir. Önem verildiði takdirde sanayi,
üniversiteler ve ülkemiz daha hýzlý ve kolay
büyür.
Bizler bu konuda gereken önemi veriyoruz,
toplantýlar yapýyoruz, heyetler oluþturuyoruz,
kurullar oluþturuyoruz.
Endüstri meslek ve teknik liselerin önü açýlmalý,
yani bu okullardan mezun olan öðrenciler kendi
branþlarýndaki üniversitelere çok daha düþük
puanlar ile giriþ yapabilmeli.
Eðer amaç meslek öðretmek ise, teknik eðitimde
bu iþ ancak endüstri meslek ve teknik liselerde
olur "Aðaç yaþ iken eðilir" ata sözümüzü hatýrlamakta fayda var. Üniversiteki eðitim seviyesini
arttýrmak gerekmektedir. Ülkenin asýl ihtiyacý
olan Ar-Ge ve inovasyon odaklý mühendisler
yetiþtirilmelidir. Çok sayýda yetiþmiþ mühendis
var ancak bu mühendislerin maalesef %75i
endüstri ve teknik liselerden mezun tekniker
seviyesindeler.
Çözüm basit:
Endüstri meslek ve teknik liselerinin önünü
açmak, buradan mezun olan öðrencilerin kendi
branþlarýnda üniversitelere giriþini kolaylaþtýrmak, hatta belirli bir süre SINAVSIZ girmesini
saðlamak, sýnavý endüstri meslek ve teknik liselerine girerken yapmak. Nasýl belirli not ortalamasýný tutturan endüstri meslek liseli 1. sýnýftan
teknik liseye geçiyorsa, teknik lisede belirli notu
tutturan üniversitede kendi branþýna sýnavsýz
girebilir.
Sonucu ne olacak?
Sonuçta, 4. sanayi devrimini (Endüstri 4.0)
yaþamaya baþlayan günümüz dünyasýnda ülkenin ihtiyacý olan nitelikli teknik eleman sorunu
ortadan kalkacak, ülke daha fazla üretme
kapasitesine ve potansiyeline sahip olacaðýndan,
daha çok üretip daha çok satarak ekonomik
anlamda da geliþecektir. Devamýnda üniversiteye
geçen alt yapýsý çok iyi olacak olan endüstri
meslek ve teknik lise mezunu öðrenciler de
üniversiteden mezun olunca gerçek anlamda
mühendislik yapacak, Ar-Ge ve inovasyon geliþecek, ülkenin teknik ve savunma anlamýnda da
dýþa baðýmlýlýðý azalacaktýr.
Ses3000 CNC olarak sanayinin öncelikle 1.
probleminin nitelikli eleman ihtiyacý olduðu-

Erdal GAMSIZ
Ses3000 CNC Genel Müdürü

nun bilincindeyiz. Bu ihtiyacýn tek çözümü
endüstri meslek ve teknik liselerinin önünü
açmaktýr. Türkiye'deki tüm eðitim sisteminin
çözümünün endüstri meslek ve teknik liselerinden geçtiðine inandýðýmýz için birçok projeye
ve okula destek vermekteyiz.
Firmamýzda yürütülen farklý kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri
 TAYSAD ADMOG projesine destek verdik.
 Marmara Üniversitesi Mekatronik ve Ýnovasyon Günlerinde yarýþan 10 öðrenciye
Mastercam EDU lisansý hediye verildi ve 1
öðrenciye 12 ay burs imkaný saðlandý.
 Ýkitelli Organize Sanayi Endüstri Meslek
Lisesine Mastercam EDU lisansý ve eðitmen
desteði verildi.
 Bayrampaþa Ýnönü Meslek Lisesine
Mastercam EDU Lisansý hediye verildi ve
firma sahibimiz Dr. Müh. Erdal Gamsýz
Mesleki ve Teknik Eðitim Okul Yönetim
Kurulu Çalýþmalarý Ýþbirliði Protokol Üyeliðini
yapmaktadýr.
 Bahçeþehir Üniversitesi'nde Dr. Müh. Erdal
Gamsýz inovasyon dersi vermektedir.
 Selçuk Üniversitesine Mastercam EDU
hediye edilmiþtir.
 Haydarpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesine Mastercam EDU lisansý verilmiþ ve
öðrencilere seminer düzenlenmiþtir.
 Mehmet Rýfat Evyap Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesine Mastercam EDU lisansý
verilmiþ ve öðrencilere seminer düzenlenmiþtir.

Endüstri meslek ve
teknik liselerinin
önünü açmak,
buradan mezun
olan öðrencilerin
kendi branþlarýnda
üniversitelere
giriþini kolaylaþtýrmak, hatta belirli bir
süre SINAVSIZ
girmesini saðlamak,
sýnavý endüstri
meslek ve teknik
liselerine girerken
yapmak.
Basmakalýp Sayfa 23
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Plastik Enjeksiyon Kalýplarýnda
Maliyet Unsurlarý

G

Cüneyt ÖZUMAR
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi

Ýþsizlik sorununun
çok ciddi bir
düzeyde olduðu
ülkemizde bir
sektör düþünün ki
çalýþan her firmanýn
en önemli sorunu
teknik personel
olmamasý ya da
eksikliði.
Sayfa 24 Basmakalýp

eliþen sanayinin olmazsa olmazýdýr
kalýpçýlýk. Görselliðin, kalitenin,
mühendisliðin, analiz yeteneðinin bir
meyvesidir yapýlan her bir kalýp. Emek ister,
bilgi ister, sabýr ve tecrübe ister bu meslek.
Türkiye'de halen istenilen seviyede olmamasýna raðmen son yýllarda hýzlý adýmlarla ilerleyen bir noktaya gelmiþ durumdayýz plastik kalýpçýlýðýnda. Otomotiv, beyaz eþya, saðlýk ve
gýda gibi sektörler farklý beklentiler ile bir bakýma lokomotifi durumundadýr kalýpçýlýðýn.
Plastik enjeksiyon kalýpçýlýðýnda maliyet kalemlerini etkileyen önemli unsurlara baktýðýmýzda karþýmýza;

gereken yakýn gelecekteki önemli bir tehdit
ise bu sektöre gönül veren insanlarýn sayýsýnýn
dikkat çekici seviyede azalmasýdýr. Ýþsizlik
sorununun çok ciddi bir düzeyde olduðu ülkemizde bir sektör düþünün ki çalýþan her firmanýn en önemli sorunu teknik personel olmamasý ya da eksikliði. Son on yýl içerisinde meslek
liselerinde baþlayan çöküþ etkilerini kesin ve
net hatlar ile bizim sektörde göstermektedir.
Bu sadece özel sektörün çözebileceði bir sorun
olmadýðýndan mutlaka Milli Eðitim ile özel
sektörün ortak bir çalýþma yapmasý gerekmektedir. Zira baþlatýlan çalýþmalar vardýr ancak
istenilen seviyede ve hýzda ilerlememektedir.

 Hammadde
 Ýþçilik
 Tasarým gibi üç önemli detay çýkmaktadýr.

Tasarým konusunda ise diðer kalemlere oranla
geliþmeler daha olumlu seviyededir. Kullanýlan
yazýlýmlarýn becerileri gün geçtikçe artmakta
ve kullanýcýlar tüm dünya ile ayný zaman
diliminde yeniliklerden haberdar olabilmektedirler. Türkiye'de bir çok farklý enjeksiyon
teknolojisine ait örnek olarak çift komponentli
enjeksiyon, üç komponentli enjeksiyon, kumaþ
üzeri enjeksiyon, IMD (In mould decoration),
gaz enjeksiyon, metal üzeri enjeksiyon gibi
farklý teknolojileri içeren kalýplar tasarlanmak
ile beraber çok farklý karaktere sahip hammaddeler ile analizleri yapýlarak otomotiv, beyaz
eþya, saðlýk ve gýda gibi sektörlere hizmet verebilmektedir.

Hammadde tarafýnda maalesef halen
Türkiye'de ana sanayi üreticilerinin akredite
ettiði bir çelik üreticisi bulunmamaktadýr.
Hammadde kýsmýndaki diðer büyük maliyet
oluþturan sýcak yolluk konusunda da durum
çok farklý deðildir. Hatta detay komponent
olarak adlandýrdýðýmýz hidrolik grubu, itici
grubu, maça mekanizmalarýnda bile henüz
yeterli sayýda yerli üretici yoktur. Dolayýsý ile
Avrupa ve Uzakdoðu ile rekabette bu madde
bizim için herhangi bir avantaj kalemi olmak
bir tarafa hem fiyat hem de temin süreleri
açýsýndan dezavantaj saðlamaktadýr. Bu
konuda TÜBÝTAK dahi öncelikli projelerinde
belirli zaman aralýklarýnda sýcak yolluk ve çelik
konusunda projeler açmaktadýr. Sektörün
beklentisi yerli çelik ve sýcak yolluk firmalarý
nýn bu pazarda kalýp üreticilerine avantaj saðlayacak þekilde oyuna dahil olmasýdýr. Olumlu
sayýlacak geliþmelerden biri ise son yýllarda
önemli derecede, istenilen kalite seviyesine
cevap verebilen kalýp seti imalatý yapan firmalarýmýzdaki artýþtýr.
Ýþçilik konusunu deðindiðimizde, karþýmýza
kalýp imalatý için kullanýlan makinalar (CNC
freze, EDM, Derin Delik Delme, Konvansiyonel makinalar) ve montaj, polisaj gibi
beden iþçiliðine karþýlýk gelen iki farklý iþçilik
türü gelmektedir. Sektörde kullanýlan makinalarda genellikle Avrupa ya da Uzakdoðu kökenlidir. Diðer iþçilik ise bizi Avrupa'daki kalýp
imalatçýlarýna nazaran daha ekonomik olmamýzý saðlayan kalemdir. Bizim iþçiliðimiz daha
düþük seviyelerdedir ancak dikkat etmemiz

Sonuç olarak kalýp sektöründeki geliþme seviyesi genelde o ülkenin teknoloji seviyesi ile
doðru orantýlýdýr. Bu geliþime olumlu katký
yapacak birkaç örnekten bahsetmek isterim.
Kalýp sektöründe ileri seviyede bulunan ülkelerin çoðunda örnek olarak gördüðümüz ve
Türkiye'de UKUB liderliðinde devam eden
ihtisas OSB lerin kurulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý.
Devlet kanalý ile kalýp sektörünün öncelikli
sýraya alýnarak gerek TÜBÝTAK kanadýnda,
gerekse teþvik yolu ile firmalarýn ve istihdam
için insanlarýn sektörümüze yönlendirilmesi
Teknik ve ara kademe personel yetiþtirilmesi
amacý ile meslek lisesi bazýnda kalýp sektörünü
özendirici çalýþmalarýn ve organizasyonlarýn
yapýlmasý.
Genel anlamda baktýðýmýzda çok zor deðil
aslýnda bu beklentilerin gerçekleþmesi. Yeter
ki isteyelim. Bu iþe gönül verelim.

Üyelerden Haberler

Akermak'tan Ýþini Seven Kalýpçýlara Müjde;
Standart Kalýp Elemanlarý Kütüphane Programý; Kupa

T

eknik Hýrdavat, Kesici Takýmlar ve Standart Kalýp
Elemanlarý söktöründe 20 yýlý aþkýndýr varlýðýný sürdüren
ve giderek sektörel bazda çýtayý yükselten AKERMAK
TEKNÝK HIRDAVAT, yeni bir AR-GE yazýlým programý olan
"Kalýp Standart Elemanlarý Kütüphane programý" olan "KUPA"
ile kalýp sektörüne hizmet vermeye devam ediyor. Bu çalýþmanýn
kalýp sektörü açýsýndan çok önemli olduðunu dile getiren
AKERMAK TEKNÝK firmasýnýn Genel Müdürü Gaffar AKER
ile yapmýþ olduðumuz röportajý aþaðýda yayýnlýyoruz.
Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1962 Malatya doðumluyum. Evli 2 çocuk babasýyým. Yaklaþýk
30 yýldýr sektör içerisindeyim. Sektörü yakýnen tanýyor ve
sorunlarýný çok iyi biliyorum. 1990larýn baþýnda þahsým adýna
kurulan AKERMAK firmasý, 2002 yýlýnda ortaðým olan kardeþim
Barýþ AKER ile birlikte limited firmasý olarak aile firmasýna dönüþtü. Günümüze kadar da 25 kiþiye ulaþan çalýþan sayýsýyla varlýðýný
sürdürdü.

Kütüphane Programý; firmamýz uzun yýllar bilindiði gibi kalýpçýlýk
sektörüne bayilikleri ve patentli ürünleri ile hizmet vermektedir.
Yýllarýn birikimi ve müþteri taleplerimiz doðrultusunda bir ARGE ekibi oluþturulmuþ ve KUPA yazýlýmýmýz ortaya çýkmýþtýr.
KUPA Yazýlýmý Nedir? Ne iþe yarar? Biraz bahseder misiniz?
Kupa, kalýp tasarým uzmanlarýnýn CAD çizim programlarý altýna
ihtiyaç duyduðu CAD datayý parametrik olarak çaðýrabildiði bir
yazýlýmdýr. Algoritmasý ve tasarýmý tamamen özgün ve millidir.
Kalýp tasarým uzmanlarý, ticaretini gerçekleþtirdiðimiz kalýp
standart elemanlarýný, KUPA program ara yüzünden görerek,
uyarýcý notlarýna ve 2D kataloðuna interaktif ulaþarak tasarýmlarýna
çaðýrabilirler.

KUPA Kalýp Standart Elemanlarý Kütüphane Programý fikri
nerden çýktý?
Akermak Teknik olarak müþterilerimize verdiðimiz deðerin, iþ
odaklý anlayýþýmýzýn bir ürünü; KUPA Kalýp Standart Elemanlarý

KAPASÝTEMATÝK Ýle Ýþletmeler,
Maksimum Kazanýyor

Ý

þletme sahiplerinin makinelerinin durumunu internet olan
her yerden takip edebildiði bu yazýlým, her geçen gün
geliþtirilmeye devam ediyor. Kapasitematik ile iþletme
sahipleri, internet olan her ortamdan makinelerini takip edebildiði
gibi; "makine verimli çalýþýyor mu, ne zaman arýza verdi, operatör
tarafýndan doðru program kullanýlýyor mu" gibi bilgiler, tablet veya
cep telefonundan anýnda kontrol edilebiliyor.
Ýþletmelerin hem zamandan hem maliyetten ciddi tasarruf ettiði
KAPASÝTEMATÝK projesine, 2016 sonuna doðru TEZMAKSAN
Mühendis ekibinin yaptýðý çalýþmalarla yeni özellikler eklendi.
KAPASÝTEMATÝK uygulamasýný makinelerinde kullanan iþletme
sahipleri, internet bulunan her yerden (cep telefonu ve tabletler
dahil) uygulamayý indirerek makinelerinin ne durumda olduðunu
analiz edebiliyor. Kapasitematik ile makinenin çalýþmaya ne zaman
baþladýðý, ortam sýcaklýðý, ortamda bulunan nem oraný, parça
üretimine dair kalite kontrol bilgileri, arýza durumlarý, makinenin
ne kadar verimli kullanýldýðý gibi bilgilere internet üzerinden anýnda
eriþebiliyor.

Bilgi ve baþvuru için
 Parça baþýna ortalama üretim süresi
 Üretim süresi içerisindeki kesme ve duruþ süreleri
 Kýyaslamalý makina verimlilik analizi
gibi ek özellikler eklendi. Müþteri taleplerine göre geliþtirilmeye ve
detaylandýrýlmaya devam eden KAPASÝTEMATÝK programý
hakkýnda ayrýnýtlý bilgiyi ve tanýtým videosunu
www.tezmaksan.com.tr'den edinebilirsiniz.

Bu özelliklerine ek olarak;
 Takýmlarýn kesme süreleri þemasý
 Online üretim takip ekraný
 Online anlýk performans ekraný
 Üretim zamaný, üretim miktarý göstergeleri
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Güvenal Kalýp Elemanlarý, Çorlu Namýk Kemal
Üniversitesi Makine Fakültesinde Sektör Hakkýnda
Öðrencilere Seminer Verdi

Ö

ðrencilerin de aktif katýlýmý ile gerçekleþen seminerde
üretim ve üretimin günlük hayattaki katkýlarý gibi çeþitli
konular ele alýndý.

Güvenal Kalýp Elemanlarý, yaklaþýk 41 yýllýk kalýp ve imalat
birikimlerini yarýnýn çalýþanlarý, üretenleri, yönetenleri olacak
gençlerle paylaþma programýna Çorlu NAMIK KEMAL
Üniversitesi Makine Fakültesi ile start verildi.
Üniversite Öðretim Üyelerinden Dr. Ýbrahim Savaþ DALMIÞ
öncülüðü ve firmamýz Genel Md. Yrd. Sn. Bora TARAKÇIOÐLU
ve Metal Kalýplar Uzm. Teknik Öðretmen Sn. Ýrfan TOPÇU
desteði ile organize ettiðimiz ''Geçmiþten Günümüze Enjeksiyon
Kalýpçýlýðý ve Kalýp Elemanlarý'' konulu semineri, beklenenin
üzerinde katýlým ile gerçekleþti.

Seminere getirilen örnek ürünleri, öðrenciler detaylý inceleme
fýrsatý buldu. Yaklaþýk 3,5 saat süren ve interaktif ortamda
gerçekleþtirilen sunumun katýlýmcýlara yarýnlarý için önemli
kaynak oluþturduðunu söyleyebiliriz.
Ayrýca Fakülte Yönetimi ve Sn. Dr. Ýbrahim Savaþ DALMIÞ ve
yan sanayii katkýlarý ile oluþturulan kalýphane ziyaret edilerek
ilgili ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna destek olunmasý konusunda fikir
birliði saðlandý.
Güvenal Kalýp Elemanlarý A.Þ., kalýp sektörünün, geliþimine
katkýda bulunma amaçlý eðitim ve tanýtým seminerlerinin artarak
devam edeceðini bildirdi.

Konusunda 41 yýllýk tecrübeli, Güvenal Kalýp Elemanlarý A.Þ.
Teknik Müdürü Sn. Sezgin UZCAN tarafýndan hazýrlanan ve
sunulan seminerde kalýp konusunun günlük hayatýmýza yansýmalarý, kalýp üretiminin, günümüz ve gelecekteki teknolojik geliþmelerin içindeki yeri ve önemi konularý anlatýldý.
Seminerde; kalýplarda standart eleman kullanýmýnýn üretim
sürecine katkýsý, firmamýz tarafýndan üretilen kolon/burç ve tüm
merkezleme elemanlarý,
Enjeksiyon kalýplarýnda kullanýlan standart tüm ürünler konular
anlatýldý.

Eksa Kalýp Yoluna Eski Markasý Ýzmir Kalýp ile
Devam Ediyor

E

ksa Kalýp A.Þ Aralýk 2015'te eski þirketi Ýzmir Kalýp A.Þ
hisselerini devralarak 30.12.2016 tarihi itibari ile birleþme
iþlemlerini resmi olarak tamamladý ve Ýzmir Kalýp San.Tic.A.Þ.
olarak yoluna devam ediyor.
Beyaz eþya, ýsýtma soðutma, elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerine
baþta sac metal kalýbý ve preslenmiþ parça tedariði saðlayan firmamýz
yeni yatýrýmlarý 800 ton pres ve CNC dik iþleme merkezi ile maximum
iþleme ve deneme boyutlarýný 4 metreye çýkartmýþtýr.
ERP ve MRP ile tam entegre yazýlýmlarý ile hem kalýp imalatý hem de
parça imalatýnýn tüm proseslerini kontrol altýna alarak
sürekli iyileþtirme prensibine uygun olarak müþterileri için anahtar teslimi projeler yapmaktadýr.
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Alseko Grup Yeni Yerinde Hizmetinizde
1992 yýlýnda inþaat ve otomotiv sektöründe ticaret hayatýna
baþlayan Alseko Metal deðiþen dünya ve büyüyen Türkiye
ekonomisi koþullarýnda faaliyet gösterdiði sektörlerde her zaman
yenilikçi olmayý kendine ilke edinerek, daima atýlýmcý bir politika
izlemiþtir.

Alseko Grup bünyesinde ; Alseko Metal, Alseko Makina, Alseko
Enerji ve Alseko Dýþ Ticaret olarak 1 Nisan 2017 tarihinden
itibaren NOSAB'ta yeni yerimizde genç ve dinamik kadromuzla
sizlere daha iyi hizmet vermek için çalýþýyor olacaðýz

Üye Tanýtýmlarý

Ses3000 CNC Takým Tezgahlarý ve
CAD/CAM Bilgisayar Sistemleri Ltd. Þti.

S

es3000 CNC Takým Tezgahlarý ve CAD/CAM
Bilgisayar Sistemleri Ltd. Þti., isminin getirdiði sorumluluk ile satýþ, eðitim ve servis hizmetlerini kurulduðu
1994 yýlýndan beri siz deðerli sanayicilerimize saðlamayý görev
edinmiþtir.
Hedefimiz; saðladýðýmýz teknolojiler ile Türk sanayicisinin ve
özellikle de KOBÝ 'lerin rekabet gücünü arttýrmak, daha kaliteli
ve verimli üretim yapmasýný saðlamaktýr. Bu düþünce ile firmamýz

müþterilerimize doðru zamanda doðru ürünleri sunmuþtur ve
maksimum hýz ile eðitim, servis ve destek hizmetlerini vererek
müþterilerimizin ÇÖZÜM ORTAÐI olmuþtur. Firmamýz YCM
SUPERMAX, JOEMARS EDM, MasterCAM, SolidWorks ve
Coord3 CMM 'in Türkiye distribütörüdür. YCM ürünlerinde
Avrupa'da 1996 yýlýndan bu yana en çok satan firma ödülünü
firmamýz Ses3000 CNC almaktadýr. Dünya'da da Çin ve
Amerika'dan sonra 3. en çok satan firma ödülüne yine Ses3000
CNC sahiptir.
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Evren Gaz Armatürleri
San. ve Tic. A.Þ.

19

61 yýlýnda kurulan þirketimiz oksijen-propan, asetilen, doðalgaz
kesme ve kaynak hamlaç takýmlarý, tavlama hamlaç takýmlarý ve
ekipmanlarý, basýnç düþürücüler ve göstergeleri, alev geri tepme
emniyet valfleri, yüksek basýnçlý tüp valfleri ve her çeþit gaz armatürleri
imalatý ve satýþý yapmaktadýr.
Hassas iþleme tezgahlarýnda, Türk ve Avrupa standartlarýna uygun olarak
iþlenen EVREN marka mamülleri %100 kalite kontrol ve deneylerden
sonra sizlere takdim edilmektedir.
Ülkemizin önde gelen demir çelik, gemi inþaat þirketleri ve mamulümüzün
tanýtýmýnda katkýsý bulunan satýcý þirketleri ile çalýþan firmamýz ayrýca
dünyanýn bir çok yerine yapmýþ olduðu ihracatýyla yurt ekonomisine katkýda
bulunmanýn haklý gururunu taþýmaktadýr.
EVREN markalý mamullerimiz yanýnda bölgesel, özel ve müþteri odaklý
sipariþlerinde ayný özenle yapýlmasý bizi aranan firma durumuna getirmiþtir.
Markamýz garantimiz, güvenimiz rehberimiz, sizlere en iyisini vermekte
her zaman amacýmýz olacaktýr.

Akermak Teknik Hýrd. Mak. San.
Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti.

19

90'lý yýllardan baþlayarak baþta Bursa olmak üzere tüm
Türkiye sanayicisine hizmet sunan ve günümüze kadar
varlýðýný sürdüren AKERMAK TEKNÝK HIRDAVAT
MAK. SAN. ÝNÞAAT VE TAAHHÜT TÝC. ve SAN. LTD.
ÞTÝ. firmasý, otomotiv yan sanayi, makine imalat ve kalýp üretim
sektöründeki teknolojik geliþme ve yenileþmeye paralel olarak iç
ve dýþ piyasada rekabetin kýyasýya yaþandýðý günümüz koþullarýnda
kaliteli hizmet ve uygun fiyatýn önemini kavrama bilinciyle
hareket etmekte olup, uluslararasý standartlara uyumlu bir kalite
sistemini benimseme, müþteri istek ve taleplerini eksiksiz ve
isabetli tespit eden, en kýsa an gibi bir zamanda karþýlayan öncü
firma olmayý hedeflemiþtir.
Müþteri istek ve beklentilerini satýþ öncesi ve sonrasý önemseyen
firma, her türlü teknik sarf malzemeyi-standart kalýp elemanlarýný
kaliteli ve uygun fiyatla saðlamanýn koþullarýný oluþturma ve
süreklileþtirmek için ulusal ve uluslararasý fuar çalýþmalarýný
hýzlandýrmakta ve hayata geçirmektedir.
Son olarak, 2016 yýlýnýn son çeyreðinde ise Türkiye'de temsil
ettiði mevcut ürün portföyüne, Dünya otomotiv devlerinden
Daimler, BMW, Wolswagen group (Audi/Porsche/Seat/
Skoda/VW), Ford-Almanya projelerinde onaylý olan,
zýmba/matris/zýmba tutucu üretimi yapan Alman VEÝTH
(Alfred Kondrad Gmbh) firmasýnýn Türkiye distribütörlüðünü
almýþ bulunmaktadýr. AKERMAK TEKNÝK' te müþteriye
hizmette ve kaliteli ürünler sunmada sýnýr yoktur.
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Baþta Bursa ve tüm Türkiye sanayicisine sunmaya çalýþtýðýmýz
ürün gamýmýz ve markalarýmýz þunlardýr;
Türkiye Distribütörlüklerimiz;
VERGANANO Kýlavuz, Azdýrma ve Paftalarý / Ýtalyan
VEBRO Silindirik ve Düz Broþlarý / Ýtalyan
D'ANDREA Hassas Delik Ýþleme Baralarý ve Tutucularý /
Ýtalyan
EBERHARD HSS Zýmba ve Ýtici Pimler /Alman
QUIRI Gazlý Yaylarý / Fransa
DAITECHMOLD Standart Kalýp Ekipmanlarý / Türkiye
DAITECH PUNCH Zýmba ve Ýticileri / Türkiye
DAÝTECH TOOLS Karbür Freze ve Matkap Uçlar / Türkiye
VEÝTH HSS Zýmba/Matris/Zýmba Tutucu / Alman
Bursa Distribütörlüklerimiz;
WIDIA Kesici, Delici Takým ve Plaket Uçlarý / Alman
SPECÝAL Springs Kalýp Yaylarý / Ýtalya
ER-EL Kalýp Baðlama ve Ýþleme Sistemleri / Türkiye
ÇÝZMAK Fikstür ve Klempleri / Türkiye
VÝRA Azot Gazlý Yaylar / Türkiye
VARDEX Vargus Diþ Açma Uçlarý / Ýsrail
SHAVIV Raspalama Takýmlarý ve Uçlarý / Ýsrail
ROPESAN Revolver Pens ve Tutucularý / Türkiye
ESERSAN Tezgah Tampon ve Taþýyýcýlarý / Türkiye
WERKO HSS Matkap Uçlarý / Alman

Üye Tanýtýmlarý

Armada Yazýlým A.Þ.

20

07 yýlýnda kurulan Armada Yazýlým Türk Endüstrisi'ne;
yetkili SOLIDWORKS distribütörü olarak sunduðu
yazýlým, teknik destek ve eðitim hizmetleriyle bugün en
önemli çözüm ortaklarýndan birisi olmuþtur. CAM ürün
gruplarýndan WorkNC ve GibbsCAM'in Türkiye distribütörlüðü,
ayný zamanda da CamWORKS'un yetkili distribütörlüðünü
yapmaktadýr. Çok kýsa sürede yakaladýðý bu baþarýda genç ve
dinamik yönetim anlayýþýnýn yaný sýra hýzlý ve teknolojiyi yakýndan
takip eden, toplam kalite anlayýþýný benimsemiþ güçlü takýmýnýn
etkisi büyüktür.

Sektöründe verdiði eðitim, teknik destek ve satýþ sonrasý hizmetleri
ile müþteri memnuniyetini birinci öncelik olarak benimsemiþtir.
Armada Yazýlým olarak müþterilerimize sunduðumuz hizmetlerimiz;
SOLIDWORKS eðitimleri, ileri üretim teknolojileri desteði,
Teknoloji Merkezi ile tasarým ve üretim simülasyonu, müþteriye
özel Makro&Apý hizmeti, özel seminer ve WEBINAR hizmetleri.

Türkiye çapýndaki tüm imalatçýlara ve tasarýmcýlara ihtiyaçlarýna
uygun doðru yazýlým çözümlerini ulaþtýrmayý, tasarým ve imalat
süreçlerini hýzlandýrmayý, maliyetlerini düþürerek kazançlarýný
artýrmalarýna yardýmcý olmayý hedefleyen Armada Yazýlým,
"minimum iþ gücü, maksimum kazanç" için dünyanýn en çok
kullanýlan ve bilinen yazýlým çözümlerini sunmaktadýr.
Armada Yazýlým, günden güne büyüyen kadrosu ve geniþleyen
ürün gamýyla, müþterilerinin ihtiyaçlarýný doðru belirleyip, uygun
çözümler sunarak, satýþ sonrasý teknik desteði ve farklý sektörlerdeki tecrübeleri ile ana iþlerine verimli bir þekilde odaklanmalarýna
katký saðlamaktýr.

Hexagon Metrology Mak. Tic. ve
San. Ltd. Þti.

H

exagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hýzlý bir
þekilde alan teknolojileri ve geleceðin çýðýr açan ürünlerini
geliþtirmelerine yardýmcý olur.
Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmaný olarak algýlama,
düþünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin toplanmasý,
analizi ve aktif kullanýmý konusundaki uzmanlýðýmýz, ürün
kalitesini geliþtirirken üretim hýzýný artýrarak verimliliði
canlandýrma konusunda güven veriyor.

Hexagon Manufacturing Intelligence; sabit koordinat ölçüm
cihazlarý, optik ve çok sensörlü cihazlar, taþýnabilir ölçüm kollarý,
lazer takip sistemleri, beyaz ýþýk sistemleri ve otomasyon
çözümlerinin yanýsýra önde gelen metroloji yazýlýmlarýný da
kapsayan teknolojik portföyüyle komple çözümler sunar. Yazýlým,
donaným ve hizmetlerimiz arasýndaki sinerji, her müþterimize
özgü en doðru paketi sunmamýzý saðlar. Standart ürünler satmak
yerine, en zorlu metroloji problemlerinin üstesinden gelmek için
yaratýcýlýkla, her bir uygulama üzerinde çözüm odaklý bir yaklaþýmý
benimsiyoruz.

 Sistem Danýþmanlýðý; Spesifik üretim ve ölçüm ihtiyaçlarýnýza
en uygun çözümlerin seçilmesinde uzmanlarýmýz ve mühendislerimiz hizmetinizdedir.
 Eðitim; Ölçüm üretkenliðini optimize etmek için Giriþ ve Ýleri
seviyede Metroloji dersleri
 Ýlk Parça Programlamasý; Yeni parça devreye alýnýrken ölçüm
programlarý uzmanlarýmýz tarafýndan geliþtirilir.
 Ölçüm ve Programlama; Aþýrý ölçüm yükü veya farklý ölçüm
uygulamalarý için profesyonel ölçüm ve programlama desteði.
 Yazýlým Bakým Anlaþmalarý; Pazarýn lideri yazýlým paketlerimizin teknik desteði ve versiyon güncellemeleri
 Sertifikasyon ve Kalibrasyon; Sistem hassasiyetini ve tekrarlanabilirliliðini en yüksek seviyede tutabilmek için düzenli sertifikasyon ve kalibrasyon
 Sistem Geliþtirme ve Yenileme; Geliþmiþ donaným ve yazýlýmlar mevcut ekipmanlar ile kombine edilerek eski sistemler
canlandýrýlýr.
 Servis ve Onarým; Orijinal Hexagon Manufacturing
Intelligence yedek parçalarý ve ve sertifikalý uzmanlarýmýz,
sistemlerin sorunsuz ve en iyi þartlarda çalýþmasýný garanti eder.

Küresel hizmet aðýmýzýn bir parçasý olarak Hexagon
Manufacturing Intelligence Türkiye, ürün bilgisinden satýþ sonrasý
gereksinimlerine kadar yanýnýzdadýr. Bursa'da idari bir merkez,
Ankara'da Servis ve Kalibrasyon Merkezimiz, Ýstanbul, Ýzmir ve
Eskiþehir'de yerleþik yetkin servis personelimiz ile ülke çapýnda
ulaþabileceðiniz 20'den fazla deneyimli mühendisimiz, siz seçkin
müþterilerimizin servis ve eðitim gereksinimlerinizi karþýlamak
üzere her zaman hizmetinizdedir.
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Hisar Kalýp Mak. San ve Tic. Ltd. Þti.
HÝSAR KALIP

Þ

irketimiz 1982 yýlýnda Ýstanbulda kurulmuþtur. Þirketimiz
talaþlý imalat sektörünün yeni geliþen ve teknolojik altyapý
gerektiren plastik enjeksiyon kalýp imalatý ile HÝSAR KALIP
MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. adý altýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Þirket olarak kalýpçýlýk konusunda, ürün ve kalýp tasarýmý, imalat,
tadilat ve mühendislik hizmetleri alanýnda geniþ bir yelpazede sektör
ihtiyacý karþýlamaktayýz.
Fabrikamýz aþaðýda belirtilen bölümlerden oluþmaktadýr:
 Kalite güvence laboratuvarý
 Üretim alanlarý
 Malzeme giriþ ambarý
 Mamul ambarý
 Bakým atölyesi
 Ýdari ofisler
 Yemekhane ve sosyal tesisler

Surkalýp Kalýp San. Tic. Ltd. Þti.

Þ

irketimiz 1979 yýlýnda Sn. Metin TURNAOÐLU tarafýndan Ýstanbulda kurulmuþtur. Ýlk etapta þirketimiz
talaþlý imalat sektörünün yeni geliþen ve teknolojik altyapý
gerektiren plastik enjeksiyon kalýp imalatý ile SURKALIP Kalýp
San. Tic. Ltd. Þti. adý altýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Þirketimiz müþteri memnuniyeti prensibine baðlý olarak
enjeksiyon makinalarý ile her türlü termoplastik malzemelerin
üretimini yapmaktadýr. Plastik üretim hattýnda çalýþan kalýplarýn
bir kýsmý kendi kalýplarýmýz olup, bir kýsmý ise müþterilerimize
ait kalýplardýr.
Þu an þirket bünyemizde 80 tondan 1600 tona kadar plastik
enjeksiyon makine parký bulunmaktadýr.
SURKALIP firma merkezi Ýstanbul Avcýlar da 4000 m² ve ana
üretim fabrikamýz Manisada olup 7500m² dir.
Fabrikamýz aþaðýda belirtilen bölümlerden oluþmaktadýr:
 Kalite Güvence Departmaný
 Üretim Alanlarý
 Bakým Atölyesi
 Ýdari Ofisler
 Malzeme Giriþ Ambarý
 Mamul Ambarý
 Yemekhane ve Sosyal Tesisler
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Üye Tanýtýmlarý

Tekno-met Baðlantý Elemanlarý
San. Tic. Ltd. Þti.
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rünlerimiz endüstride kullanýlan ve zaman kayýplarýný
ortadan kaldýran maliyetleri düþüren verimliliði arttýrmaya yarayan ürünlerdir. Ürünlerimiz dünyada kullanýlan pnömatik, su, gaz ve her türlü akýþkanlarda güvenli çözümler
sunmakta ve tüm ürünlerimiz dünyada kullanýlan otomatik
rakorlarla birebir uyumlu çalýþmaktadýr. Hitap ettiðimiz baþlýca
sektörler plastik, otomotiv, beyaz eþya, demir çelik, ilaç sektörleri
olduðu gibi üretim veya bakým hattýnda komprosör bulunan her
tesiste ürünlerimiz kullanýlmaktadýr.

Almanya, Ýsviçre, Fransa, Ýngiltere, Avusturya, Macaristan ve
Polonya baþta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapýyoruz.
Satýþlarýmýzýn %60 lýk dilimini ihracat ürünleri kapsýyor. %100
yerli üretim olan ürünlerimizin Avrupa'ya gitmesi bizi gururlandýrýyor. 2016 yýlýnda ihracatý arttýrarak ülkemize katký saðlamayý
hedefliyoruz.

Mühendis kadromuzla yapýlan Ar-Ge çalýþmalarýmýzla geliþtirdiðimiz ürün gruplarýnda verimliliði arttýrmak ana hedeflerimiz
arasýndadýr. Her geçen gün yeni spesifik ürünler geliþtirerek
ürün çeþitliliðimizi ayný kalitede arttýrmaya çalýþýyoruz. Müþterilerimizin problemlerini ortadan kaldýrmak özellikle üretimde
zaman kazandýrmak amacýyla teknik personelimiz tarafýndan
anýnda servis imkaný saðlýyoruz.
Ayrýca Quick Coupling sektöründe 31 yýllýk tecrübe ve kalitesiyle
isim yapmýþ, TMS TAN MAKÝNA SANAYÝ komple üretim
hatlarý, makinalarý, patentleri, mamul ve yarý mamul stoklarý ve
yurt içi, yurt dýþý tüm müþteri bilgileri ile 10.10.2016 tarihinden
itibaren tüm haklarýyla bünyemize katmýþ bulunmaktayýz.

Reyhan YILMAZ

Satýþ&Pazarlama Müdürü

Sarýgözoðlu Hidrolik Makina ve
Kalýp San. Tic. A.Þ.
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57 yýlýnda Ýsmail SARIGÖZOÐLU tarafýndan Ýzmir'de
kurulan SARIGÖZOÐLU, sahip olduðu bilgi, tecrübe
ve teknolojik güç sayesinde FORD, MERCEDES,
TOFAÞ, BMW, RENAULT gibi otomotiv sektörünün önde
gelen OEM' lerine hizmet vermektedir. 1976 yýlýnda Manisa'da,
1999'da Aksaray'da ve son olarak 2009 yýlýnda Bursa'da yapmýþ olduðu yatýrýmlarýyla sürekli büyüyen ve geliþen
SARIGÖZOÐLU, þu anda 3 farklý þehirde 4 fabrika ve 850
çalýþaný ile üç kuþaktýr sac kalýpçýlýðý, otomotiv ve beyaz eþya
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Otomotiv sektörünün geliþmiþ yan sanayilerinden biri olarak
araçlarýn kozmetik olarak adlandýrýlan büyük dýþ panel
parçalarýndan, robotlu kaynak sistemleriyle bu parçalarýn montajýndan, kalýn þasi parçalarýna kadar geniþ bir ürün yelpazesi
bulunmaktadýr.

SARIGÖZOÐLU

üretim aþamasýný planlayarak model de dahil olmak üzere pres
altý çalýþmalarý ile sonuçlandýrýlýr.
Kurulduðu günden bugüne kadar birçok baþarýya imza atan
SARIGÖZOÐLU sahip olduðu ISO 9001 - ISO TS 16949, ISO
14001 ve Q1 belgeleri ile yurtiçi ve yurtdýþýndaki müþterilerinin
beklentilerini eksiksiz karþýlamaktadýr.
Önce insan anlayýþý sebebiyle, birçok öðrenciye burs veren
SARIGÖZOÐLU ayrýca, hali hazýrda çalýþanlarýna þirket içi ve
þirket dýþý eðitim olanaklarý sunmaktadýr. Son olarak da teknik
personel istihdamýna yönelik 2 okul açmýþ ve bu okulun
öðrencilerine istihdam garantisi vermiþtir.

Öncelikli sektörü otomotiv olsa da beyaz eþya sektöründe de
Türkiye, Fransa, Almanya ve Ýngiltere'de bulunan Bosch
firmalarýna kombi üretiminde kullanýlan iç ve dýþ sac aksamlarý
için yýllardýr kalýp ve seri üretim konularýnda hizmet vermektedir.
SARIGÖZOÐLU, müþteri isteklerini ön planda tutmayý þirket
kültürünün bir parçasý olarak kabul edip her kalýbýn üretimini
baþlý baþýna bir proje kapsamýnda yürütür. Bu proje süreci fizibilite
çalýþmalarý ve simülasyonlar doðrultusunda tasarým ile baþlar,
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