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Baþyazý

Birlik ve Beraberlik...
Deðerli Sanayicilerimiz,
2016 yýlý ülkemiz için, hepimiz için zor bir yýl oldu. Jeopolitik, ekonomik
ve siyasal anlamda olumsuzluklarla dolu bir yýl yaþamaktayýz. Bizleri
en çok üzen konu ise yüzlerce askerimizin ve vatandaþýmýzýn hayatýný
kaybetmesine sebep olan terörist saldýrýlardýr. Vatanýmýzýn
baðýmsýzlýðýnýn ve bütünlüðünün korunmasý mücadelesinde hayatýný
kaybetmiþ, saðlýðýný kaybetmiþ tüm þehit ve gazilerimize UKUB
Yönetim Kurulu adýna þükran ve minnetlerimizi sunuyorum.
Umarým güzel ülkemizin güzel insanlarý bundan daha kötü bir yýl bir
daha yaþamazlar.
Kalýpçýlýk sektörü açýsýndan 2016 yýlý genel anlamda mevcut durumun
muhafaza edildiði bir dönem oldu diyebiliriz. Genelde alýþkýn
olduðumuz büyüme oranlarýný bu yýl yakalayamadýk. Sektörümüzün
toplam büyüklüðü yaklaþýk 3,5 milyar Euro seviyelerinde durumunu
muhafaza ediyor.
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 ve bundan dolayý
yýlmadan çalýþýyoruz, çalýþmaya devam edeceðiz. Sektörümüzü
geliþtirmek görev ve bilinci ile 2016 yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz önemli
çalýþmalarýmýzdan biri hiç kuþkusuz ki 6. Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi oldu.
Kalýpçýlýðýn önemli halkalarýndan biri olduðu sanayi tedarik zincirinin
tüm paydaþlarýný bir araya getirdiðimiz ve her yýl düzenlediðimiz önemli
bir organizasyon haline gelen Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin altýncýsýný
Eylül ayýnda gerçekleþtirdik. Sektör sorunlarýný, çözüm önerilerini ve
sektörden beklentileri masaya yatýrdýðýmýz, kalýpçýlýk sektörünün
gelecek vizyonunun da deðerlendirildiði zirveye sektör bileþenlerinin
ilgisi oldukça yüksek oldu. Katýlým arttýkça, bilgi paylaþýmý da o kadar
çok oluyor. Bu baðlamda, 70 kiþiyle baþlayan bir seminerin 350 kiþinin
katýldýðý bir sektörel zirveye dönüþmüþ olmasý bizleri oldukça
sevindiriyor.
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nde bu sene yine çok deðerli konuþmacýlar
yer aldý. Sektörün sorunlarý ve Endüstri 4.0'ýn sektörümüzde
uygulanabilirliði tartýþýldý. Mesleki eðitimin önemine dikkat çektik ve
bu yýl ilk defa zirve sonrasýnda bir sonuç bildirgesi yayýnlayarak 2017
yýlý için görev ve hedeflerimizi de belirlemiþ olduk:
 Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) verimlilik stratejisinin kalýpçýlýk
sektöründe etkin bir þekilde uygulanmasýný saðlamak amacý ile 2017
yýlý içerisinde bir çalýþtay düzenlenerek Türk Kalýpçýlýk Sektörü' nün
Endüstri 4.0'a uyum süreci ile ilgili stratejik yol haritasý oluþturacaktýr.
 Türk Kalýpçýlýk Sektör Raporu'nun oluþturulmasý için istatistiki bilgi
toplama çalýþmalarý tamamlanacak ve rapor tüm paydaþlara sunulacaktýr.
 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 yönünde ortak tavýr ortaya konulmuþtur.
 Meslek liseleri ile dayanýþma içerisinde bulunarak okullarýmýzýn takým,
malzeme, yazýlým vb. ihtiyaçlarýnýn tedarik edilmesine yönelik
sanayicilerin organize edilmesi ve toplanan yardýmlarýn meslek liselerine
ulaþtýrýlmasý konusunda bir eylem planýnýn oluþturulmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr.
 Meslek liselerinden gelen talep doðrultusunda Ulusal Kalýpçýlýk
Yarýþmasý'nýn tekrar düzenlenmesi için çalýþmalar baþlatýlacaktýr.
 Mesleki teknik eðitim içeriðinin Endüstri 4.0' ý da dikkate alarak
geliþtirilmesi için ilgili bakanlýklara sunulmak üzere çalýþma yapýlmasýna
karar verilmiþtir.
 Sanayi tedarik zincirinin diðer paydaþ STK'larý (OSD, TAYSAD,
TÝAD, PAGEV, BEYSAD) ile birlikte, yurtdýþý ve yurtiçi rekabet
gücümüzü arttýrmaya yönelik ortak çalýþmalar yapýlacaktýr.
 Tüm sanayi sektörlerinin ortak sorunu olan insan kaynaðý eksikliðinin
giderilmesi yönünde yeni stratejilerin geliþtirilmesi amacý ile çalýþmalarýn
baþlatýlmasýna karar verilmiþtir.

Þamil ÖZOÐUL
UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
 "Kalýp Mühendisliði Lisans Programý" ve/veya "Ýleri Kalýp
Teknolojileri Yüksek Lisans Programý" benzeri programlarýn
oluþturulmasý yönünde üniversiteler ile çalýþmalar baþlatýlacaktýr.
 Üyemiz olan kalýp firmalarýna her yýl düzenli olarak denetim
ziyaretinde bulunarak, sektör ilerleme raporu oluþturulacak, Ana ve
Yan sanayi firmalarý ile paylaþýlarak sektörün güncel durumu hakkýnda
bilgi verilecektir.
Daha önceleri de sýk sýk ifade ettiðim üzere, 2008 yýlýnda büyük bir
heyecanla UKUB Yönetimini üstlendiðimizde koyduðumuz ana hedef
UKUB'u ve Türk Kalýpçýlýk Sektörü'nü küresel bir cazibe merkezi
haline getirmekti.
Baþarýlý olmak için hedef belirlemek, yol haritasý hazýrlamak, þartlara
uygun rota deðiþiklikleri ile yýlmaz bir kararlýlýk ve sabýrla yola devam
etmek çok önemlidir.
Ancak baþarýlý olmanýn en önemli þartý, uyum içerisinde çalýþan iyi bir
ekibinizin olmasýdýr.
UKUB olarak 2008 yýlýndan bu yana ana hedefe ulaþma yolunda
kademe kademe, adým adým baþarýyla hayata geçirdiðimiz tüm
projelerde, ilk günden bugüne kadar neredeyse hiç deðiþmeyen bir
ekibin emeði var.
Sen, ben demeden, biz diyen, her zaman "birlik" olan bir ekibin
baþarýsýdýr bu.
Ülkemizin iç ve dýþ düþmanlar ile mücadele ettiði bu zorlu dönemde
ihtiyaç duyduðumuz en önemli güç "birlik" duygusu ve bilinci ile hareket
etmektir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "birlik ve beraberlik" üzerinde
þu sözlerini hatýrlayalým:
"Milli hedefler, milli irade yalnýz bir kiþinin düþünmesinden deðil,
bütün milletin arzularýnýn, emellerinin birleþmesinden ibarettir. Bir
amaca doðru yürürken, kiþisel düþünce ve çýkarlarý, bir tarafa býrakarak,
el ele vermek icap eder; baþarýnýn sýrrý budur. Unutulmamalýdýr ki,
bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini
saðlamaya çalýþmaktýr. Bizim muhtaç olduðumuz þey bütün memleket
evlatlarýnýn el ele vererek çalýþmasý ve bu çalýþmalardan elde edilecek
neticeden ibarettir."
Yeni yýlýn hepimiz için baþarýlarla dolu geçmesini temenni eder, hepinizi
saygýyla selamlarým.
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Birlik Faaliyetleri

UKUBdan Dev Zirve!
6. Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluþlarýný bir araya getirdi. UKUB'un
düzenlediði zirveye Endüstriyel Kalýp, Otomotiv, Beyaz Eþya, Makina, Plastik gibi lokomotif sektörlerden
ana ve yan sanayi firmalarýnýn temsilcileri katýldý.

U

KUB (Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði) tarafýndan
geleneksel olarak düzenlenen Kalýpçýlýk Zirvesinin
6ncýsý Kocaelide gerçekleþtirildi. 22 Eylül 2016
tarihinde Workinn Hotelde gerçekleþtirilen dev zirveye çeþitli
sektörden temsilciler katýldý.
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul:

artan rekabet, kârlýlýðý düþürmeden kaliteyi arttýrmaya zorluyor
dedi ve ekledi "Yeterince insan kaynaðýmýz olsa dahi küresel
pazarda rekabet edebilmek adýna pazarlama ve satýþtan teslimata
kadar olan tüm süreçleri iyi yönetebilmemiz gerekiyor. Bilhassa
teknolojik geliþmelere ayak uydurmalý ve akýllý sistemleri
hayatýmýza dahil etmeliyiz. Ucuz iþ gücü ve doðal kaynaklara
dayalý anlayýþýn yerine artýk uluslararasý pazarlarda rekabet
edebilecek seviyede teknolojiler geliþtirmeliyiz. Bu bilinçle hareket
eden ülkelerin stratejilerini uzun dönemli olarak belirlediklerini
ve bu alanlarda yatýrýmlar yaptýklarýný görüyoruz. Tüm geliþmiþ
ülkeler nitelikli insan gücü ve teknolojik geliþmelere çok önem
veriyorlar ve bunu saðlamak için de Ar-Ge'ye büyük miktarlarda
kaynak ayýrýyorlar."
"Endüstriyel Kalýpçýlýðýn Dünya Genelindeki Alýþýlmýþ Yapýsý
Eskiden Kiþisel Ustalýða Baðlýydý, þimdi ise Teknolojiye...!"

"Türk Kalýpçýlýk sektörünün geliþmesini saðlamak için
buradayýz"
Açýlýþ konuþmasýný yapan UKUB Yönetim Kurulu Baskaný Þamil
Özoðul, bu yýl 6'ncý kez düzenlenen zirvenin temel amacýnýn Türk
kalýpçýlýk sektörünün geliþimine katký saðlamak olduðuna vurgu
yaparak konuþmasýna baþladý.
Kalýpçýlýk sektörü adýna hep karamsar bir tablo çizildiðinden
bahsedilsede sektörün eksik yönlerini dile getirerek onlarýn
giderilmesini ve Türk kalýp sektörünün daha iyi yerlere gelmesini
temenni eden Özoðul sözlerine þu þekilde devam etti: " UKUB
olarak önceliðimiz; geliþen þartlara uyum saðlamak, rekabet
gücümüzü arttýrmak ve sektörümüzü ilerilere taþýmaktýr. Bugün
buraya gelerek bu sürece katkýda bulunduðunuz için hepinize
teþekkür ediyorum. Geçen yýlki zirvede benim konuþmamýn ana
temasý; "Daha çok teknoloji, daha az iþ gücü" idi. Nitelikli insan
gücünün az olmasý nedeniyle bizleri daha fazla üretmeye mecbur
býraktýðýna ve bunun için de teknolojiden daha fazla
faydalanmamýz gerektiðine deðinmiþtim. Bugün sizlere
Endüstriyelleþme, Yenilikçilik ve Rekabet Gücü gibi konulardan
bahsedeceðim"
"Ucuz Ýþgücü ve Doðal Kaynaklara Dayalý Anlayýþ Sona
Ermeli!"
Sektörde rekabetin her geçen gün arttýðýný dile getiren Özogul;
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Kalýpçýlýk sektörünün geçmiþine deðinen ve sektörün genel
durumu hakkýnda bilgiler aktaran Özoðul, 2000'li yýllara kadar
kalýpçýlýðýn dünya genelindeki alýþýlmýþ yapýsýnýn kiþisel ustalýða
baðlý olduðunu söyledi. Ayrýca karmaþýk ve düþük süreli atölye
süreçlerinden oluþan kalýpçýlýk sektöründe yüksek maliyet,
standart olmayan kalite ve genelde tutturulamayan teslim süreleri
sebebiyle; kalýpçýlýðýn þeffaf olmayan, hakkýnda endiþe duyulan
ve güvenilmez bir sektör olarak algýlandýðýný sözlerine ekledi.
Günümüz rekabet ortamýnda kalýpçýlardan geliþmiþ
teknolojilerden faydalanarak endüstriyelleþmeleri,
standartlaþmanýn saðlanmasý, yalýn üretim kavramýna uygun
þekilde yeniden organize olmalarý, teslim tarihine % 100 riayet
etmeleri ve hatta teslim sürelerini daha da kýsaltmalarý
beklenmektedir diyen Özoðul sözlerini þöyle sürdürdü: "Endüstri
4.0 kavramýna kýsaca deðinmek istiyorum. Çünkü deðerli
konuþmacý arkadaþlarým bu konu hakkýnda yeterince bilgi
verecekler.

Birlik Faaliyetleri
Endüstriyelleþme kavramýný çok yalýn bir þekilde tanýmlamak
gerekirse; benim kýsaca endüstriyelleþme olarak ifade ettiðim
Endüstri 4.0, artan rekabet koþullarýnda, rekabet üstünlüðünün
korunmasýdýr. Bu strateji kapsamýnda, biliþim teknolojileri ile
endüstri bir araya getirilerek üretim süresinin, üretim için ihtiyaç
duyulan enerji miktarýnýn ve haliyle maliyetlerin azaltýlmasý,
üretim miktarý ve kalitenin arttýrýlmasý hedefleniyor. Esas hedef,
ilk 3 endüstri devrimi ile yine ayný aslýnda (verimlilik artýþý ile
rekabet üstünlüðü saðlanmasý)...
Buharýn kullanýlmaya baþlanmasýyla ilk sanayi devrimi gerçekleþti.
Henry Fordun 1913 yýlýnda geliþtirdiði üretim sistemi ile baþladýðý
kabul edilen 2. Endüstri Devrimi sayesinde Amerika 80 yýla yakýn
süre dünya otomotiv sektörünü domine etmeyi baþarmýþtýr.
Toyota firmasýnda 1956 yýlýnda geliþtirilen üretim sistemi ile
baþlayan 3. Endüstri Devrimi ile birlikte, 2. dünya savaþýndan
büyük yýkýma uðrayarak çýkmýþ bir ülke, 50 yýl içerisinde dünyanýn
en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiþtir. Bu devrim
sayesinde Japonya, dünya otomotiv sektörünü 80 yýla yakýn süre
domine eden Amerikayý dahi alt etmeyi baþarmýþtýr. Gördüðünüz
gibi endüstri devrimleri hep tek bir kiþi veya tek bir firma
tarafýndan baþlatýlmýþ. Ancak böylesi önemli stratejilerin tüm bir
sektörde hatta ülkenin tüm üretim sektörlerinde yaygýnlaþarak
baþarýya ulaþmasý için devlet politikalarý kapsamýnda uzun süreli
desteklenmeleri gereklidir dedi.
Türk Kalýp Sektörü Yeterince Desteklenmiyor
Japon Kalýpçýlýk sektörü hakkýnda bilgiler veren Özoðul, Japon
Kalýpçýlar Birliði; 1950 yýlýnda kurulduktan hemen sonra, kalýpçýlýk
sektörü Japon hükümeti tarafýndan sanayileþmenin en önemli
alt yapý taþlarýndan biri olduðu gerekçesiyle öncelikli
desteklenecek sektör olarak ilan edilmiþtir.
Kalýpçýlýk sektörü; sürdürülebilir bir geliþme kültürü oluþturmak
üzere 80li yýllara kadar farklý hükümetlerin dönemlerinde tam
6 kez daha öncelikli sanayi sektörü olarak desteklenmiþ.
Ülkemize bakacak olursak durum çok farklý... Ülkemizde
sektörümüz yeterince desteklenmemekte ve sektörümüz hak
ettiði deðeri görememektedir. Artýk bir þeyler deðiþmeli!
Fark Yaratacak Yenilikler Geliþtirmemiz Þart
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Türk Kalýpçýlýk sektörünün geleceðine ve geliþimine iliþkin pek
çok deðerli bilgiyi aktaran Özoðul, son yýllarda ülkemizde sanayiye
yönelik verilen desteklerden bahsetti. Doðrudan kalýpçýlýk
sektörüne yönelik uzun süreli bir destek verilmiþ olmasa da son
4 yýl içinde TÜBÝTAK, kalýpçýlýk sektörünün 2 kez Öncelikli
Alan Ar-Ge Proje Destek Programý kapsamýna alýndýðýný söyleyen
Özoðul, Türk Kalýpçýlýk Sektörü adýna çok önemsediðimiz bir
geliþme bu... TÜBÝTAK tarafýndan kalýpçýlýðýn geliþmesine
öncelik tanýnmasý, sanayinin geliþmesi için kalýbýn en temel üretim
aracý olduðunun farkýna varýlmýþ olmasý anlamýný taþýyor bizler
için.
Bazý ülkelerin son 10 yýl içinde kalýpçýlýk sektörüne yönelik yapmýþ
olduðu patent baþvuru sayýlarýný paylaþmak istiyorum: Amerikan
kalýpçýlýk sektörü 6.600, Almanya 5.650, Japonya 5.200,
Ýtalya 1.260, Güney Kore 785, Çin 620 ve Türkiye 39 adet... Bu
baþvurularýn 32 adedi ise son 4 yýl içinde yapýlmýþ, bunu da
özellikle vurgulayalým.
TÜBÝTAK Kalýpçýlýk Destek Programýnýn sektörümüzün
geliþmesi adýna ne kadar önemli olduðunun bir göstergesi de bu
sayýlar aslýnda. Devletin üzerine düþeni yaptýðý durumlarda,
giriþimciler olarak bizlerin de gündemi takip ederek bu tür destek
ve teþviklerden faydalanmamýz ve fark yaratacak yenilikler
geliþtirmemiz gerekiyor dedi ve deðiþim için gerekli olan tüm
bu çalýþmalarýn yaný sýra insan kaynaklarý yönetiminde de yenilikçi
stratejiler oluþturmanýn ülkemiz için büyük önem arz
ettiðine deðindi.

Birlik Faaliyetleri
Tek bir düðmeye basarak çalýþacak en ileri teknolojik sistemleri
kursak bile, o düðmeye basacak bir kiþiye ve o kiþiyi doðru
yönetecek stratejilere de her zaman ihtiyacýmýz olacaktýr þeklinde
konuþan Özoðul, teknolojinin önemine deðinerek konuþmasýný
tamamladý.
BOSCH Türkiye ve Ortadoðu Baþkaný Steven Young:

Fakat bu deðiþimi dýþarýdan görmeli ve gelecek nereye gidiyor
sorusunu kendimize sormalýyýz. Aksi taktirde deðiþimin içinde
kendimize yer bulamayýz.

Teknoloji Trendleri Nereye Gidiyor?
BOSCH Türkiye ve Ortadoðu Baþkaný Steven Young; 2 yýl evvel
de zirveye katýldýðýný ve bu yýl yeniden zirveye davet edilmekten
onur duyduðunu dile getirerek konuþmasýna baþladý. Daha
önce katýldýðý zirvede Teknoloji Trendleri Nereye Gidiyor?
konusuna deðinen Young, bu yýl da konuþmasýnda teknolojik
geliþmeleri ele aldý... Geçtiðimiz yýl bilhassa nihai ürünlerde
teknoloji ne durumda demiþ ve cevaplarý üzerine yoðunlaþmýþtýk.
Bugünkü konumuz Endüstri 4.0. olacak. Endüstri 4.0. nihai ürün
deðil fakat nihai ürüne giden yoldaki tedarik ve üretim
süreçlerimizle yakýndan ilgilidir. Bugünkü rekabetçi dünyamýzda
bizler bu durumun dýþýnda kalma lüksüne sahip deðiliz dedi .
Konuþmasý sýrasýnda katýlýmcýlara bir de video sunan Young bu
videonun Boschun dönüþüm videosu olduðunu ve bir fotoðrafýn
yüzlerce kelimeden daha çok anlam ifade ettiðini dile getirerek
videoyu misafirlere sunan Young, Bosch 130 yýllýk bir firmadýr.
Geçmiþi köklüdür. Küçük bir firma olarak nefes almaya baþlayan
Bosch, bugün 385 bin kiþiye istihdam saðlamaktadýr. 150 ülkede
faaliyet göstermekte ve 4 farklý temel iþ sahasýnda hizmet
vermektedir. Peki bu baþarýlar nasýl elde ediliyor? Bu baþarý sürekli
yeniliklerin öncüsü olmak ve yeniliklerle birlikte hareket etme
ile elde ediliyor. Asýl felsefemiz bu...
Endüstri 4.0.ýn temelinde yatan kelime Connectivity yani
baðlanabilirliktir. Ana trendlerin bir tanesidir connectivity...
þeklinde konuþtu.
Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor? 
Her þey çok hýzlý bir þekilde geliþmektedir. Ýnsanlar, cihazlar,
hayatýmýz sürekli deðiþiyor. Çünkü insanlar baðlanabilirlik özelliði
sayesinde milyonlarca dolar civarýndaki cihazlarla birbirleriyle
sürekli etkileþim ve geliþim halindedir.
Örnek verecek olursak iTunes... Raflarýnda bir tane CD
bulamazsýnýz fakat dünyanýn en büyük film ve müzik oynatýcýsýdýr.
Hayatýmýz deðiþiyor derken biz bu deðiþimin içindeyiz.
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Bosch Dünyasý Olarak Fabrikalarýmýzý Birbirine Baðlamaya
Baþladýk
Bosch olarak þu anda bile verdiði hizmetleri birbirine baðlamaya
baþladýklarýný dile getiren Young bunu örneklerle açýklýyor. Örnek
verecek olursak; bir cep telefonu ile evinizdeki eþyalarýnýzý yani
beyaz eþya, ýsýtma, güvenlik sistemleri gibi eþyalarý uzaktan kontrol
edebileceksiniz. Eve gelmeden evvel fýrýna sabah koyduðunuz
keki piþirme komutu verip piþirebileceksiniz. Devamýnda kendini
de sensörler sayesinde kapatmýþ olacak. Bunu Endüstri 4.0.a
baðdaþtýracak olursak; nasýl ürünlerimizi birbirine baðlýyorsak
bizler de Bosch dünyasý olarak fabrikalarýmýzý birbirine baðlamaya
baþladýk. Dünyadaki 250 fabrikamýzýn 100 tanesinde bu
uygulamaya baþladýk ve fabrikalarýmýzý birbirine baðladýk þeklinde
konuþan Young, Boscha, teknolojik geliþmelere ve Endüstri 4.0.a
iliþkin pek çok deðerli bilgiyi misafirlerle paylaþarak konuþmasýný
tamamladý.

Birlik Faaliyetleri
SES 3000 CNC Genel Müdürü Erdal Gamsýz:

Endüstri 4.0. ile birlikte istihdam da artacak
Endüstri 4.0. kavramýnýn tarihine deðinerek konuþmasýna
baþlayan SES 3000 CNC Genel Müdürü Erdal Gamsýz, Bizim
konumuz takým tezgahlarý olduðu için ben Endüstri 4.0. konusuna
takým tezgahlarý penceresinden bakacaðým. Endüstri 4.0. tüm
sanayi kesimlerini kapsayan bir konu...
Takým tezgâhlarýnýn bugünkü durumu nedir? Geleceði nasýl
þekillenecek? gibi sorulara yanýt arayacaðýz. Bunun aslýnda
bir günde geliþecek bir konu olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Bu
bir sürece baðlýdýr. Benim fabrikam hangi aþamada? Neden
Endüstri 4.0.a ihtiyaç var? Endüstri 4.0.a nasýl adým atarým ve
Endüstri 4.0.ýn takým tezgahlarýna nasýl etkisi olur? gibi sorularý
hepimiz sormuþuzdur. Ýþte bugün bunlara cevap bulacaðýz dedi
ve artýk teknolojinin geliþtiðini; robotlarýn, siber fiziksel
sistemlerin, bulutun ve dahi birçok þeyin olduðuna dikkat çekti.
Her þeyin bir ikizi var. Sanal kopya var. Uygulamada ise akýllý
hizmetler, akýllý tasarýmlar var. Teknoloji geliþtikçe bizler de
geliþecek ve bu sürece daha iyi adapte olacaðýz. Hem sektörümüz
hem de ülkemiz adýna çok iyi iþler yapacaðýmýza inanýyorum.
Endüstri 4.0.ýn olumlu yanlarýný saymakla bitiremeyiz. Bu
aþamaya geçildiði zaman insana duyulan ihtiyaç azalacak diye
düþünülmemelidir. Ýþ arttýkça iþ gücü de artacaktýr.
Üretimde ekstra insana ihtiyaç olacak. Endüstri 4.0. ile birlikte
istihdam da artmýþ oluyor. Takým tezgahlarý konusunda þu anda
alýnan makinalar zaten Endüstri 4.0. konusuna uyumlu
makinalardýr. Dolayýsýyla sisteme adapte olma konusunda
herhangi bir sýkýntýmýz olmayacak þeklinde konuþtu.

Avrasya Fuarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendiren Aydoðdu, bu
sene fuarýn temasýnýn Endüstri 4.0. olduðunu belirtti.
Derneðimize üye olan tüm firmalar Endüstri 4.0.a iliþkin
yenilikleri, ürünlerini ve özelliklerini MAKTEK Fuarýnda ziyaretçi
ve katýlýmcýlarla paylaþacaklar.
Biz dernek olarak pek çok faaliyeti üstlenmiþ durumdayýz.
Bünyemizde yer alan ve 2 ayda bir yayýnladýðýmýz derneðe ait
olan dergimiz ile takým tezgahlarý sektörü ile ilgili bilgileri
paylaþýyoruz. Sektörün gelmiþ olduðu nokta ve tüm teknolojik
geliþmeleri dergimiz aracýlýðýyla sizlerle paylaþýyoruz. Bunun
haricinde her yýl takým tezgahlarýyla ilgili sektör raporu
çýkarýyoruz. Test merkezimizde belgelendirme yapýyoruz.
Belgelendirme ise alaylý ile üniversiteliyi denkleþtirmektir. Bunun
üzerine kurulu bir sistemdir. Biz kendi sektörümüzle ilgili pek
çok belgelendirme iþlerini yaptýk. Derneðimizin bir de eðitim ve
danýþmanlýk adý altýnda bir hizmeti bulunuyor. Burada ise sektörle
ilgili CNC operatör eðitimleri veriyoruz þeklinde konuþtu.
Sektörde nitelikli elemana ihtiyaç var
Sektörde var olan nitelikli eleman ihtiyacý sorununa deðinen
Aydoðdu, Öðrencilerin okul hayatý boyunca kendi iþleriyle ilgili
eðitim alamadýklarýný ve okul bittikten sonra sektöre atýlmaktan
korktuklarýyla ilgili birtakým problemleri bizlerle paylaþýyorlar.
Bizler hem dernek hem de ülke olarak gençlerimizi eðitimden
baþlayarak gerek staj evresi gerekse de iþ hayatýna atýlma evresinde
desteklemeliyiz. Bunun dýþýnda makinalarýn bakým konusuna
deðinmek istiyorum. Makinalarýn düzenli bakýmlarýnýn yapýlmasý
sonrasý arýza oranlarý yüzde 70lere kadar düþmektedir.
Türkiyede bakýmlý makine oraný yüzde 5 civarýnda... Bu oran
çok az. Bu oranýn artmasýný temenni ediyorum. MAKTEK
Fuarýnda üyelerimizin tamamý teknolojik makinalarýný
sergileyecek. Sizler de fuarda üyelerimizi ziyaret ederek yeni
teknolojiler hakkýnda bilgi alabilirsiniz diyerek sözlerine son
verdi.
Organizasyonun devamýnda Ford Otosan, Otokar, Türk Traktör,
TÜPRAÞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Durakýn sunumu video
olarak izlendi.

TÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Aydoðdu:

Sektörde nitelikli elemana ihtiyaç var
TÝAD hakkýnda genel bilgiler vererek konuþmasýna baþlayan
Aydoðdu, TÝADýn faaliyetlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. MAKTEK
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Ford Otosan, Otokar, Türk Traktör, TÜPRAÞ Yönetim
Kurulu Üyesi Turgay Durak, zirveye gönderdiði video ile
katký saðladý.

Birlik Faaliyetleri
Coþkunöz Meslek Lisesi Öðretmeni Çetin Yýlmaz:

duyuyorum. Bu zirvede emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum. Sac kalýpçýlýðýndan geldiðim için öncelikle biz Endüstri
4.0.a hangi açýdan bakýyoruz, onlardan bahsedeceðim. Biz
kendimizi global arenada temsil ediyoruz. Sadece kalýp
üretmiyoruz. Pek çok ürünümüz ve mühendislik hizmetlerimiz
mevcut dedi. Endüstri 4.0.ýn gerekliliðinden, firmalarýn yeni
teknolojik geliþmeleri üretim süreçlerine dahil etmesi
gerektiðinden ve bu sürecin firmalar tarafýndan baþarýyla
sürdürülmesi gerektiðinden bahsetti.
PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Topuçar:

Ekonomimizin büyük bir kýsmý yabancý kaynaklara akýyor
Meslek liselerinde verilen eðitimlerden tutun da ülkemizdeki
meslek liseleri oranlarýna kadar pek çok bilgiyi katýlýmcýlarla
paylaþan Coþkunöz Meslek Lisesi Öðretmeni ÇetinYýlmaz,
teknoloji devrimlerini gerçekleþtirebilmek için verilen
mesleki eðitimleri incelememiz gerektiðine deðindi: Ýnceleme
sonrasýnda ortaya çýkan problemlerin çözümü için yapýlmasý
gerekenleri belirlemeli ve ona göre þekil almalýyýz. TÜÝK verilerine
bakacak olursak; ülkemizde yüzde 48lik oran hizmet sektöründe
çalýþmakta, yüzde 25,9luk oran tarým sektöründe çalýþmakta,
yüzde 18,7 gibi bir oran ise sanayi alanýnda faaliyet
göstermektedir. Bu verilere baktýðýmýz zaman bizim üreten
bir toplum deðil tüketen bir toplum olduðumuzu rahatlýkla
söyleyebiliriz. Hizmet alýmýyla iþimizi yürütmeye çalýþýyoruz.
Ekonomimizin büyük bir kýsmý yabancý kaynaklara akmakta
Meslek liselerinin oraný son zamanlarda sevindirici bir þekilde
artsa da meslek liselerinin donanýmlarý eksik... Dolayýsýyla okul
açmakla mesleki geliþimi geliþtirme þansýmýz yok. Bizler
teknolojiyi yakýndan takip etmeli, en son teknolojiyi üretim
süreçlerine dahil etmeli ve meslek liselerinin geliþmesine katký
saðlamalýyýz
Ford Otosan Takým Kalýp Müdürü Burak Gürler:

Plastik sektöründe ihracata odaklanmalýyýz
PAGEV ve Plastik sektörü hakkýnda bilgiler vererek konuþmasýna
baþlayan PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Topuçar: Sizleri
plastik dünyasýna götürmek ve plastik dünyasýnýn rakamlarýný
sizlerle paylaþmak istiyorum. 1950 yýlýndan 2015 yýlýna kadar
baktýðýmýz zaman senede yüzde 8 oranýnda büyüyen bir Pazar
var karþýmýzda... Türkiye yaklaþýk 8 milyon ton plastik iþlemeyle
dünya genelinde 6ncý sýrada... Avrupada ise Almanyadan sonra
ikinci sýradayýz. Dünya genelinde payýmýz yüzde 2,7 civarýnda...
Sektörde faaliyet gösteren 6.500 firma ile 35 milyar dolar üretim
deðeri olan bir sektör plastik sektörü... Ekonomiye ise yýlda 14
milyar dolar katma deðer saðlýyor. Ýhracatýmýz oldukça az, bunu
arttýrmamýz gerekiyor dedi ve sektör hakkýnda pek çok rakamsal
veriyi bizlerle paylaþarak konuþmasýný sonlandýrdý.
Karel Kalýp Genel Müdürü Refik Diri:

Yeni süreçlere adapte olmalýyýz
Konuþmasýný Endüstri 4.0. kapsamýnda hazýrlayan Ford Otosan
Takým Kalýp Müdürü Burak Gürler, kalýp üretim
yöneticisi olarak; nasýl bir stratejik yol alýnmasý gerektiðine
deðinerek konuþmasýna baþladý. Yýlda bir kez de olsa siz
deðerli dostlarýmla bir arada olmaktan büyük mutluluk

Kalýp Sektöründe Yurtdýþýna Baðýmlýyýz
Otomotiv plastik kalýplarý üzerine sunum yapan Karel Kalýp
Genel Müdürü Refik Diri, genel itibarýyla durum deðerlendirmesi
Basmakalýp Sayfa 11

Birlik Faaliyetleri
yaparak konuþmasýna baþladý. Kalýp sektörünün dünyadaki yerini
otomotivle karþýlaþtýrarak baþlamak istiyorum. Biz ülke olarak
kalýpta yurt dýþýna baðýmlý bir ülkeyiz. Avrupa ülkelerine
baktýðýmýzda onlardan çok daha fazla ithalat yapýyoruz.
Kapasitemizi 3 misli oranýnda arttýrmamýz gerekiyor. Kalýbýn
katma deðerinin ne kadar yüksek olduðunu düþünürseniz eðer
ithalatýn da yurtdýþýna baðýmlý olmanýn da ne kadar zarar verici
olduðunu anlayabilirsiniz. Bu nedenle sektörümüzde bir
hareketlilik olmalýdýr diye düþünüyorum þeklinde konuþtu.
BCC Turkey Denge ve Deðiþim Merkezi Kurucu Ortaklarý
Banu Koç Çakan  Cem Atat:

Endüstri 4.0.ý Yeni Nesil Ýle Birlikte Yaþamaya
Hazýr Mýsýnýz?
BCC Turkey Denge ve Deðiþim Merkezi Kurucu Ortaklarý Banu
Koç Çakan ve Cem Atat; Endüstri 4.0.ý çok farklý bir açýdan
ele alarak konuþmalarýna baþladýlar. Endüstri 4.0.ý hayatýmýza
dahil etmeliyiz sözlerinden ziyade, bunu yaþam tarzý haline
getirmek, gerçekten uygulamak üzerine bir sunum
gerçekleþtirdiler. Önümüzdeki 5 yýl içerisinde çalýþanlarýnýzýn
yüzde 80inden fazlasýný 1980 doðumlu ve sonrasý oluþturacak.
Sizlere 2 sorum olacak: Endüstri 4.0.a hazýr mýsýnýz?
Endüstri 4.0.ý yeni nesil ile birlikte yaþamaya hazýr mýsýnýz?
þeklinde sorular soran ve yanýtýný ise espirili bir þekilde
yaþadýðý bir anýsýndan anlatan Çakan, zamanýn deðiþmesi ve
þartlarýn geliþmesi üzerine bir sunum gerçekleþtirdi.
Bu sunumun ardýndan soru  cevap kýsmýyla son bulan zirve
birçok yönden verimli oldu ve sektör mensuplarýna katký saðladý.

Zirveden Görüntüler
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Birlik Faaliyetleri

UKUB Maktek Fuarý'nda Çalýþmalarýný Sergiledi

T

akým Tezgâhlarý Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÝAD)
ve Makina Ýmalatçýlarý Birliði (MÝB) ilk kez yaptýklarý
iþbirliði ile makine sektörünün Avrasya'daki en büyük
buluþmasý olan MAKTEK Avrasya 2016 Fuarý, 11-16 Ekim
tarihlerinde Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Fuara katýlan Ulusal Kalýp Üreticileri
Birliði (UKUB) sektör temsilcilerine faaliyetleriyle ilgili bilgi
aktardý. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, fuara katýlan üyelerini
de ziyaret ettiler.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, makine sanayisi ile imalat
sanayisinin temel üretim aracý olan takým tezgâhlarýnýn en önemli
üreticilerinin, MAKTEK Avrasya 2016 Fuarý'nda bir araya
geldiðini söyledi.
Fuara, Türkiye'nin yaný sýra Almanya, Fransa, Ýspanya, Çin,

Sayfa 14 Basmakalýp

Ýngiltere ve Tayvan'dan çok sayýda firmanýn katýldýðýný belirten
Özoðul, "Fuarda takým tezgâhlarý, metal - sac iþleme makineleri,
tutucular - kesici takýmlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri,
CAD/CAM, PLM yazýlýmlarý ve üretim teknolojileri alanlarýnda
faaliyet gösteren katýlýmcýlar yer aldýlar. Fuar süresince,
ülkemizdeki kalýp sektörü açýsýndan çok önemli kazanýmlar elde
ettik" dedi.
Fuarda UKUB olarak info standý açtýklarýný da vurgulayan Þamil
Özoðul, "Ziyaretçi ve katýlýmcýlara Birlik faaliyetlerimiz, UKUB
Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi içerisinde sunduðumuz tersine
mühendislik hizmetimiz, analiz, simülasyon ve optimizasyon
hizmetimiz, Yalova'da kurulum çalýþmalarý devam eden Kalýp
Ýmalatý Ýhtisas OSB, Kalýp Avrasya ve yurtdýþý fuar çalýþmalarýmýz
ile ilgili bilgilendirmeler yaptýk. Fuar katýlýmcýlarý projelerimize
büyük ilgi gösterdiler.''

Makale

Seri Üretimin ve Sanayileþmenin Olmazsa
Olmazý Kalýp Sektörü

K
Ýlhan ERSÖZLÜ
TÜYAP Genel Müdürü

alýp Avrasya Fuarý UKUB Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði ve Prestij
Yayýncýlýk iþbirliði ile 9. Kez Bursa
Endüstri Zirvesi Fuarlarý çatýsý altýnda 01- 04
Aralýk 2016 tarihleri arasýnda düzenlenecektir.
Sanayileþmeye deðer veren ülkemizde
Otomotiv ve beyaz eþya baþta olmak üzere
birçok sektörde önemli bir tedarik merkezi
haline gelen ülkemizin sürekli artan üretim
kapasitesine paralel olarak kalýpçýlýk sektörü
de geliþim göstermektedir. Türkiye'nin tek
Kýtalar Arasý Ticari Köprüler Kuruluyor
Birbirini tamamlayan sektörlerin büyük
buluþmasý olan Fuarlara; Tüyap'ýn yurtdýþý
ofisleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, T.C.
Ekonomi Bakanlýðý koordinasyonu ile Avrupa,
Asya, Amerika ve Kuzey Afrika kýtalarýnda yer
alan A.B.D., Almanya, Çek Cumhuriyeti,
Güney Kore, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya, Ýsrail,
Ýtalya, Japonya, Mýsýr, Romanya, Portekiz,
fuarý olan Kalýp Avrasya artan katýlýmcý firma
çeþitliði ile sektör ihtiyaçlarý doðrultusunda
hazýrlanmaktadýr.
Bursa Endüstri Zirvesi Fuarlarý çatýsý altýnda
düzenlenecek kalýp ve yan sanayileri yaný sýra
metal iþleme, sac iþleme, elektrik, elektronik,
otomasyon, hýrdavat ve iþ güvenliði
konularýndaki geniþ kapsamý ile dikkat çeken
ve bu yýl da 7 ayrý salonda düzenlenecek
Fuarlarýn; 60 bin ziyaretçi rakamýna ulaþmasýný
hedeflemekteyiz.

Türk Kalýpçýlýk
sektörünün, ulusal
ve uluslararasý
pazarlarda ki
geliþimine katký
saðlayan Fuar,
Türkiye'nin kalýp
sektöründeki tek
fuarý olma özelliðini
sürdürmektedir.
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Türk Kalýpçýlýk sektörünün, ulusal ve
uluslararasý pazarlarda ki geliþimine katký
saðlayan Fuar, Türkiye'nin kalýp sektöründeki
tek fuarý olma özelliðini sürdürmektedir.

Rusya, Slovakya, Suudi Arabistan, Tayvan ve
Yunanistan'dan, iþ adamlarý davet
edilmektedir.
Fuarda Ýkili Ýþ Görüþmeleri Organize Edilecek
KOSGEB ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý
desteði ile Fuar alanýnda yurtdýþýndan gelen
iþ adamlarý ile katýlýmcý firmalarýmýz arasýnda
ikili iþ görüþmeleri düzenlenecektir.
Kalýp, makine, otomasyon, imalat endüstrisine
hitap eden Bursa Endüstri Zirvesi ile dopdolu
geçecek fuar döneminde bu hedeflere
ulaþacaðýmýza, sektörden aldýðýmýz güç ile
zirvenin imalat endüstrisinin önemli buluþmasý
haline geleceðine inanýyoruz.

Teknik Makale

Otomotivde Kalýp Ömrü ve Üretimin
Sürdürülebilirliði

B

ir zincir en zayýf halkasý kadar güçlüdür"
Bu cümle ile birçok konuya analoji
yapýlabilir. Bu yazýmda bir plastik
enjeksiyon kalýbýnýn, o kalýbýn var olmasýna vesile
olan araç projesi ile nasýl bir etkileþim içinde
olduðunu, araç fikrinden kalýbýn hurda edilmesine
kadar geçen süreci bir zincir olarak ele alýp, hangi
aþamada kimin ve nasýl kendinden önceki ve
sonraki halkalarý etkilediðini ele aldýðým "Stilden
Araca Plastik Enjeksiyon Kalýbý" isimli
eðitimimden paylaþýmlarda bulunacaðým.
Otomotiv sektöründe bir aracýn seri imalatý
sonlandýrýldýktan itibaren üreticinin 10 yýl
boyunca yedek parça sorumluluðu devam
etmektedir. Bu sebeple her kalýp, sipariþ anýnda
anlaþýlan seri üretim adetleri ve üretim süresi
sonrasýnda 10 yýl daha kullanýlabilir þekilde
muhafaza edilmeli, seri üretim kalitesinde ve
anlaþýlmýþ miktarlarda parça üretilebilmelidir. 11,5 milyon araçlýk bir projede bu adetlerin 7-8
yýlda üretileceði, bir de buna 10 yýl daha eklenmesi
gerektiði düþünülünce otomotivde kullanýlan
kalýplarýn ilk yatýrým kalitesi ve devreye alma
performansý kalýplarýn ve dolayýsýyla aracýn ömür
boyu parça kalitesini doðrudan ve þiddetle
etkileyen bir unsur haline gelmektedir.
Yerli kalýp imalatçýlarýmýza ve kalýplý üretim yapan
tedarikçilerimize baktýðýmda sac, SMC, BMC,
keçe, halý vb. malzemelerin form kalýplarýndaki
yetkinlikleri ile plastik enjeksiyon kalýplarýndaki
yetkinliklerinin aþaðýdaki konu baþlýklarýnda
birbirlerinden býçakla kesercesine ayrýþtýðýný
görüyorum.
 Kalýbý yapýlacak parça tasarýmý için
kalýplanabilirlik geri bildirimlerinin yeterliliði ve
kalitesi
 Kalýplanan parça için endüstriyelleþtirilebilirlik
geri bildirimlerinin yeterliliði ve kalitesi
 Kalýbýn teknik gerekliliklerini tanýmlama, kalýbý
fiyatlandýrma, sipariþ etme bilinci ve yetkinliði
 Kalýp tasarým bilinci, tecrübesi ve kalitesi
 Kalýp imalat bilinci, tecrübesi ve kalitesi
 Kalýp devreye alma bilinci, tecrübesi, kalitesi ve
süresi
 Teorik parça tasarým tadilat taleplerinin pratik
yapýlabilirlik analizi tecrübesi ve yeterliliði
 Kalýp kullanýmý, bakýmý, tamir ve tadil etme
bilinci ve kalitesi
Plastik enjeksiyon kalýplarý ile diðer form kalýplarý
arasýnda bu kadar tecrübe, bilinç ve kalite farkýnýn
olmasýný ülkemizin sanayi geliþimi sürecinde
plastik kalýplarýnýn son 15-20 yýl içinde dünyayý
yakalama telaþýnda bu teknolojiyi kendi
bünyemizde olgunlaþtýrarak deðil, ithal ederek

kullanmaya baþlamamýza yoruyorum. Zira sac ve
termoform kalýpçýlýðý ve parça üretimi konusunda
parça tasarýmý ve kalýp geliþtirme geçmiþi olan
yerli sanayimiz, öðrenerek, tecrübe ederek,
geliþtirerek rafine ettiði bir bilgi birikimine sahip.
Yukarýdaki maddelerin her biri ayrý ayrý makale
konularý olmakla beraber, ayný zamanda bir
zincirin de ardýþýk halkalarýdýr. Bu zincir araç
fikrinden baþlayýp kalýbýn hurda edilmesiyle biten
bir süreçtir.

Mak. Müh. Can OKATAN
Kalýp / Teçhizat Kalite Yöneticisi

Araç fikri bir plastik enjeksiyon kalýbýnýn
performansýný nasýl etkiler?
Araç fikri þu verileri beraberinde getirir; hedef
müþteri kitlesi, ürün tanýmý, üretilecek araç adedi,
yatýrým bütçesi, aracý piyasaya sürme ve piyasadan
çekme hedef tarihleri.
Bu veriler ile aracýn hangi ülkedeki fabrikada
üretileceði çalýþýlýr ve üretilecek ülke kararý
verilmesi ile aracýn tedarikçi ve kalýpçý parký da
çok büyük oranda netleþmiþ olur.
Seçilen fabrikadaki teknik ve ticari alanda çalýþan
personelin plastik parça-proje tasarýmý ile kalýp
yatýrým kalitesi farkýndalýðý, o ülkedeki tedarikçi
parkýnýn plastik parça endüstriyelleþtirme
tecrübesi ve bilinci doðacak olan plastik
enjeksiyon kalýbýnýn doðru teknik taným ile, doðru
maliyet hedefi ile, doðru fiyatta sipariþ edilip
edilmediðini etkiler. Her ne kadar doðru
fiyatlandýrýp doðru yatýrým kararý alýnsa da bu
kalýplarý ortaya çýkartacak kalýpçýlarýn tasarým
kabiliyeti ve imalat kabiliyeti kalýplarýn devreye
alma süre ve kalitesini, tamir ve tadil edilebilirliðini
bu baðlamda kalýbýn seri üretim performansýný
doðrudan etkiler.
Projeyi üstlenen fabrikanýn ve beraber çalýþtýðý
tedarikçi parkýnýn plastik parça-proje tasarýmý ve
kalýplý üretim prosesine hâkimiyeti projenin
devreye girmesi sürecinde yaþanacak tasarým
deðiþikliklerinin miktarýný ve þiddetini doðrudan
etkiler. Ayrýca seri hayata henüz girmemiþ
kalýplara, yapýlmasý düþünülen teorik parça tasarým
deðiþikliklerinin pratik yapýlabilirliklerinin
yorumlanabilip yorumlanamamasý seri hayatta
kalýplarýn performansýný etkiler.
Tedarikçilerin seri hayatta kalýp kullaným ve bakým
yetkinlikleri de devreye alýnmýþ kalýplarýn hem
üretim sürdürülebilirliðini hem de ürün kalitesi
sürdürülebilirliðini doðrudan etkiler.
Bu zincirde, hangi safhada en az farkýndalýk, en
az tecrübe, en az yetkinlik var ise zincirin de en
zayýf halkasý o olacaktýr Siz bu zincirin
neresindesiniz?

Otomotiv
sektöründe bir
aracýn seri imalatý
sonlandýrýldýktan
itibaren
üreticinin 10 yýl
boyunca yedek
parça
sorumluluðu
devam
etmektedir.
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Makale

Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu ve Bu
Kapsamýnda Þirketlerin Almasý Gereken
Tedbirler

A

vrupa Birliðine uyum kapsamýnda hazýrlanan ve uzun süredir yasalaþmasý beklenen
Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu
(KVK Kanunu) 24/03/2016 tarihinde T.B.M.M
tarafýndan kabul edilmiþ olup; 07/04/2016 tarihli
Resmi Gazetede yayýmlanmýþ ve tüm maddeleri ile
Hatice ÇAKIR TASLI
12/10/2016 tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
UKUB Hukuk Müþaviri
Kiþisel veriler, kiþinin adý, soyadý, doðum tarihi ve
doðum yeri, telefon numarasý, motorlu taþýt plakasý,
pasaport numarasý, özgeçmiþ, resim, görüntü ve ses
kayýtlarý, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi,
hobiler, tercihler, etkileþimde bulunulan kiþiler, grup
üyelikleri, aile bilgileri, saðlýk bilgileri gibi kiþiyi
doðrudan veya dolaylý olarak belirlenebilir kýlan tüm
verilerdir.
Ýþverenlerin çalýþtýrdýklarý personelden temin etmiþ
olduðu, mal ve hizmet sunanlarýn müþterilerinden
elde etmiþ olduðu veya dernek/vakýflarýn üyelerinden
temin etmiþ olduklarý yukarýda sayýlan tüm veriler
kiþisel verilere örnek olarak gösterilebilir.
Kiþisel verilerin iþlenmesi, kiþisel verilerin tamamen
veya kýsmen otomatik olan ya da olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasý, muhafaza
edilmesi, deðiþtirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açýklanmasý, aktarýlmasý, devralýnmasý, elde edilebilir
hale getirilmesi, sýnýflandýrýlmasý ya da kullanýlmasýnýn
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleþtirilen
her türlü iþlemdir.
Kanunda kiþisel verilerin iþlenmesinde uyulmasý
gerekli temel ilkeler; (i) hukuka ve dürüstlük
kurallarýna uygun olma, (ii) doðru ve gerektiðinde
güncel olma, (iii) belirli, açýk ve meþru amaçlar için
iþlenme, (iv) iþlendikleri amaçla sýnýrlý olma ve (v)
iþlendikleri amaç için gerekli olan süreyle sýnýrlý olarak
muhafaza edilme ilkeleri gösterilmiþtir.
Kanunda sayýlan aþaðýdaki istisnalardan birinin varlýðý
halinde açýk rýza olmaksýzýn da kiþisel verilerin
iþlenmesi mümkün olabilecektir:

Veri sorumlusunun
en önemli
yükümlülüklerinden
biri kendi kurum veya
kuruluþunda KVK
Kanununun
hükümlerinin
uygulanmasýný
saðlamak amacýyla
gerekli denetimleri
yapmak veya
yaptýrmaktýr.
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 Kanunlarda açýkça öngörülmesi,
 Rýzasýný açýklayamayacak durumda bulunan veya
rýzasý hukuken geçersiz olan kiþinin ya da bir
baþkasýnýn hayatý ya da beden bütünlüðünün
korunmasý için zorunluluk olmasý,
 Sözleþmenin kurulmasý veya ifasýyla ilgili olmak
kaydýyla, taraflara ait kiþisel verilerin iþlenmesinin
gerekli olmasý,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüðünün yerine
getirebilmesi için zorunlu olmasý,
 Ýlgili kiþinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydýyla, veri sorumlusunun meþru
menfaatleri için veri iþlenmesinin zorunlu olmasý,
 Ýlgili kiþinin kendisi tarafýndan alenileþtirilmiþ
olmasý,
 Bir hakkýn tesisi, kullanýlmasý veya korunmasý için
veri iþlemenin zorunlu olmasý.
Ýþlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasý

halinde, kiþisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kiþisel verileri
iþleyen þirketler veri sorumlusu olarak þirket içinde
veri kayýt sisteminin kurulmasýndan ve
yönetilmesinden sorumlu olacaktýr.
Kanunda ayrýca, kiþilerin ýrký, etnik kökenleri, siyasi
düþünceleri, dini, mezhebi veya diðer inançlarý, kýlýk
kýyafeti, saðlýðý, cinsel hayatý, ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, genetik ve
biyometrik verileri ile dernek, vakýf ya da sendika
üyeliðine iliþkin bilgiler gibi bilgiler Özel Nitelikli
Kiþisel Veri olarak tanýmlanmýþ, saðlýk ve cinsel
hayata iliþkin veriler haricindeki diðer Özel Nitelikli
Kiþisel Verilerin kanunlarda sayýlan istisnai haller
dýþýnda ilgili kiþinin açýk rýzasý olmaksýzýn
iþlenemeyeceði belirtilmiþtir.
Herhangi bir kiþi veri sorumlusuna baþvurarak kendisi
ile ilgili kiþisel veri iþlenip iþlenmediðine, iþlendiyse,
iþlenen bilginin ne olduðuna, iþleme amacýna ve bu
amaca uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýna dair bilgileri
talep edebilir.
Veri sorumlusunun en önemli yükümlülüklerinden
biri kendi kurum veya kuruluþunda KVK Kanununun
hükümlerinin uygulanmasýný saðlamak amacýyla
gerekli denetimleri yapmak veya yaptýrmaktýr.
KVK Kanunu ile birlikte Kiþisel Verileri Koruma
Kurumu ve Kiþisel Verileri Koruma Kurulu kurulacak
ve söz konusu Kurul þikâyet halinde ya da ihlal
iddiasýný öðrenmesi durumunda resen ihlali
gerçekleþtiren þirketin kayýtlarýna iliþkin inceleme
yapabilecektir.
Kanunda yer alan hükümlere aykýrý hareket edenler
hakkýnda ise 5.000 TLden 1.000.000 TLye kadar
idari para cezasý uygulanmasý gibi idari yaptýrýmlar
getirilmiþtir. Ayrýca cezai yaptýrýmlar için Türk Ceza
Kanununda (TCK) bulunan cezalarýn
uygulanacaðý belirtilmiþtir. Bu cezalar, suçun
niteliðine göre 1 ila 6 yýl arasýnda deðiþen hapis cezasý
olarak belirlenmiþtir.
Kanun kapsamýna giren gerçek veya tüzel kiþiler
tarafýndan öncelikle kiþisel verilerin iþlenmesi ile ilgili
mevcut durumun ve olasý risklerin tespit ettirilmesi
önem arz etmektedir. Bu tespit yaptýrýlýrken gerçek
veya tüzel kiþiler tarafýndan tüm kayýtlar incelenerek
müþterilerinin, çalýþanlarýnýn ve iþ ortaklarýnýn hangi
verilerinin hangi amaçlarla ve kimler tarafýndan
iþlendiðinin belirlenmesi gerekmektedir. Veri
iþlemeye iliþkin durum tespitinin ardýndan ise, ilgili
kiþilerden kiþisel verilerinin iþlenmesine iliþkin rýza
alýnmasý amacýyla beyan metinleri hazýrlanmalý,
çalýþanlara gerekli þirket içi eðitimler verilmeli ve
gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan çalýþanlar, müþteri
ve iþ ortaklarý ve veri iþleyenlerle imzalanmýþ ve/veya
imzalanacak sözleþmelere iliþkin gerekli tadil
çalýþmalarý yapýlmalýdýr.

Makale

Organize Sanayi Bölgelerinde
Kamulaþtýrma Ýþlemleri

Ü

lkemizin 2023 yýlý hedeflerine ulaþabilmesi, dünyada sanayileþmiþ ilk 10
ekonomi arasýna girebilmesi için
Organize Sanayi Bölgeleri büyük önem
taþýmaktadýr.
Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluþ iþlemleri
12.04.2000 tarihinde kabul edilen 4562 sayýlý
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliði ile kuruluþu, yapýmý
ve iþletilmesine iliþkin usul ve esaslar
düzenlenmiþtir. Ayný kanunun 3-b
maddesinde "Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda
yapýlanmasýný saðlamak, çarpýk sanayileþme
ve çevre sorunlarýný önlemek, kentleþmeyi
yönlendirmek, kaynaklarý rasyonel kullanmak,
bilgi ve biliþim teknolojilerinden yararlanmak,
sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla;
sýnýrlarý tasdik edilmiþ arazi parçalarýnýn imar
planlarýndaki oranlar dahilinde gerekli idari,
sosyal ve teknik altyapý alanlarý ile küçük imalat
ve tamirat, ticaret, eðitim ve saðlýk alanlarý,
teknoloji geliþtirme bölgeleri ile donatýlýp
planlý bir þekilde ve belirli sistemler dahilinde
sanayi için tahsis edilmesiyle oluþturulan ve
bu kanun hükümlerine göre iþletilen mal ve
hizmet üretim bölgelerini" tanýmlanmaktadýr.
Organize Sanayi Bölgeleri kuruluþ iþlemleri,
kurulmasý öngörülen yerde varsa sanayi odasý,
yoksa ticaret ve sanayi odasý, o da yoksa ticaret
odasýndan en az biri ile talepleri halinde il özel
idaresi veya OSB'nin içinde bulunacaðý il, ilçe
veya belde belediyesinin, Büyükþehirlerde
büyükþehir belediyesinin ve ihtisas OSB'lerde
konuyla ilgili mesleki kuruluþ ve teþekküllerin
temsilcilerince imzalý ve valinin olumlu
görüþünü muhtevi kuruluþ protokolünün
bakanlýkça onaylanmasý ve sicile kaydý ile tüzel
kiþilik kazanýr.
OSB, müteþebbis heyetin baþvurusu üzerine
bakanlýkça verilen kamu yararý kararý ve
sýnýrlarý belirlenmiþ yetki çerçevesinde
kamulaþtýrma iþlemleri yaptýrabilen bir özel
hukuk tüzel kiþiliðidir. Kamulaþtýrma
iþlemlerini valilik, il özel idaresi, belediye veya
yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðýna
yaptýrabilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapýlan masraflar ile arazi bedeli
ödeme yükümlülüðü OSB tüzel kiþiliðine aittir.

OSB kanunun 5. Maddesine istinaden OSB
adýna kamulaþtýrma yapacak kurum belirlenir,
OSB müteþebbis heyeti ile kurum arasýnda
protokol düzenlenir. Bu kurum tarafýndan
2942 deðiþik 4650 sayýlý kamulaþtýrma
kanunun 3. maddesine istinaden kamulaþtýrma
kararý verilir.

Eren KAYNAK
UKUB Mali Müþaviri

2942 deðiþik 4650 sayýlý Kamulaþtýrma
kanunun 7. Maddesine göre, kamulaþtýrýlacak
alan içinde kalan parsellere ilgili tapu
müdürlüðünde kamulaþtýrma þehri konularak,
takyidatlý tapu kayýtlarý, parsel sahiplerinin TC
numaralarý ve adresleri istenir. Ayrýca TC
numarasý olmayan parsel sahiplerinin nüfus
müdürlüðünden vukuatlý nüfus bilgileri istenir.
2942 deðiþik 4650 sayýlý kamulaþtýrma
kanunun 8. maddesine göre, kamulaþtýrmasý
yapýlacak parsellerin deðerinin tespiti için,
OSB alaný içinde kalan parseller genellikle
arazi niteliðinde olduðundan OSB 'nin
kurulacaðý il, ilçe veya köy sýnýrlarý içerisinde
mutat olarak ekilip biçilen ürün ve
muhteviyatýnýn cins miktar ve bedelleri il veya
ilçe tarým müdürlüklerinden istenmesi.
Kamulaþtýrma kararý veren kurumca teþekkül
ettirilen en az üç kiþiden oluþan kýymet takdir
komisyonu tahmini kamulaþtýrma bedelinin
tespit eder. 2942 deðiþik 4650 sayýlý
kamulaþtýrma kanunun 8. maddesine göre,
idarelerin bu kanuna göre, tapuda kayýtlý olan
parseller hakkýnda yapacaðý kamulaþtýrmalarda
satýn alma usulünü öncelikle uygulamalarý
esastýr. Parsel sahiplerine iadeli taahhütlü
mektup gönderilerek, parsel sahipleri
belirlenen tarihte uzlaþmaya davet edilir.
Uzlaþma toplantýsýnda kamulaþtýrma bedeline
muvafakat eden parsel sahiplerine tapu
müdürlüðünde OSB adýna devir iþlemleri
yapýlarak bedelleri ödenir. Bu þekilde yapýlan
kamulaþtýrmaya veya bedeline karþý itiraz
davalarý açýlamaz.
2942 deðiþik 4650 sayýlý kamulaþtýrma
kanunun 10. maddesine göre, anlaþma
olmamasý veya devir iþlemi yapýlmamasý
halinde, OSB 'nin bulunduðu il veya ilçe Asliye
hukuk mahkemesinde kamulaþtýrma bedelinin
tespiti ve OSB adýna tescili davasý açýlýr. OSB
alaný içindeki taþýnmaz mallar OSB adýna tescil
edilir.

Saffet DEMÝR
UKUB Kamulaþtýrma Uzmaný

Ülkemizin
2023 yýlý
hedeflerine
ulaþabilmesi,
dünyada
sanayileþmiþ
ilk 10 ekonomi
arasýna girebilmesi
için Organize
Sanayi Bölgeleri
büyük önem
taþýmaktadýr.
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Makale

Saptool 2016 Uluslararasi Kalýp Fuarý ve
Ýþ Geliþtirme Gezisi

S

Ahmet KURU
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye olarak en
önemli hedefimiz
teknolojimizi sürekli
geliþtirerek dünya
rekabet koþullarý
içerisinde hep bir
adým öne çýkmaktýr.
Doðru seçilmiþ
hedeflerimize ýsrarla
sahip çýktýktan
sonra ilerleme
kaçýnýlmazdýr.
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APCO tarafýndan bu yýl 5.'si düzenlenen Uluslararasý Saptool Kalýp Fuarý
Tahran'da 26-29 Eylül 2016 tarihleri
arasýnda gerçekleþti. UKUB Yönetim Kurulu
adýna benimle birlikte üyelerimizden oluþan 8
kiþilik bir heyet ile birlikte fuarý gezdik ve
ardýndan IKID, IHDM ve GPI firmalarýna
ziyarette bulunduk.

Yapmýþ olduðumuz bu ziyarette ana hedefimiz
Ýran firmalarýnýn ve sektörün geliþimini
görmekti. Yaklaþýk üç günlük bir tur programý
düzenledik ve ilk olarak fuar ziyareti
gerçekleþtirdik. Fuarda gözlemlediðimiz
konularýn baþýnda gerek Avrupa'dan gerek
Türkiye'den fuara katýlýmcýlarýn sayýsýnda geçmiþ
yýllara göre önemli bir artýþ olmasýydý. Ýran'daki
ambargonun kalkmasýnýn ardýndan firmalar ve
sanayi hýzlý bir geliþim göstermiþtir. Günümüzün
teknolojik donanýmlarýnda araçlar üretmeye
baþlamýþlardýr. Yurtdýþýndan özellikle Fransa,
Almanya ve Ýtalya gibi ülkelerden teknoloji
transferi vb. konularýnda destek almaya
baþlamýþlardýr. Geçmiþ yýllarda gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde Ýran'ýn dýþ ekonomiye kapalý
olarak kendi içinde bir üretimi ve yeterli
teknolojiye sahip olamayan firmalarý
bulunmaktaydý, ama önümüzdeki yýllarda
Ýran'da böyle bir sýkýntý kalmayacaktýr. Daha
teknolojik donanýmlara sahip CNC freze, torna
ve teknolojik kalýp üretimi ile ilgili tezgahlara
sahip olacaklar, seri üretim ve kalýp üretiminde
hýz kazanacaklardýr. Geçmiþ yýllarda yaklaþýk
1.200.000 - 1.500.000 adet arasýnda eski model
araç üretimleri bulunmaktayken son yýllarda
yeni modeller geliþtirilmeye baþlanmýþtýr ve araç
üretim adetlerini arttýrmýþlardýr. Ülkelerine ait
kendi markalarý ile araç üretimine paralel yabancý
markalarýnda üretimi hýz kazanmýþtýr.
Firma ziyaretlerimize deðinecek olursak,
öncelikle Tahran'da bulunan IKID firmasý,
Kalýphane ve üretim kapasitesi olarak oldukça
büyük bir firma. IKID firmasýnda gördüðümüz

tablo firmanýn kalýp kapasitesinin oldukça yoðun
olduðuydu. Firma yöneticileri ambargonun
kalkmasýnýn ardýndan daha hýzlý bir büyüme
sürecine girdiklerini ilettiler.
Tahran'da ziyarette bulunduðumuz ikinci firma
olan IHDM, sac metal kalýp imalatý ve pres parça
basýmý aðýrlýklý üretim yapan Ýran'nýn en büyük
firmalarýndan birisidir. Devlet desteði ile geliþmiþ
olan firmaya, özellikle 15-20 yýl önce büyük
ebatlý iþleme hacimleri olan, çok eksenli CNC
tezgahlarý devlet desteði ile yurt dýþýndan
getirilmiþtir. 2016 ve 2017 yýllarýnda 3 adet yeni
projelerinin olduðunu ve oldukça yoðun bir yýl
geçireceklerini ilettiler.
Karaj bölgesinde bulunan üçüncü firma
ziyaretimiz GPI firmasý, sac kalýp sektöründe
progresif kalýp konusunda uzmanlaþmýþ olan
Ýran'ýn en büyük progresif kalýp firmalarýndan
biri diyebiliriz. Yine devlet desteði ile kurulmuþ
firmalardan bir tanesidir. Ziyaretlerimiz
esnasýnda Ýranlý firmalarýn yetkililerine
göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý UKUB adýna
teþekkürlerimizi iletmek isterim.

Gerçekleþtirdiðimiz tüm firma ziyaretlerinde
Türkiye ile Ýran arasýndaki ortak noktalar ve
olasý iþbirliklerimiz hakkýnda bilgi alýþveriþinde
bulunduk. Bundan sonraki büyüme süreçlerinde
Türkiye'den nasýl destek alabilecekleri hakkýnda
bilgiler vererek Türk kalýp sektörü ve birliðimizin
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Ýran, ambargonun kalkmasýndan sonraki süreçte yukarýda
bahsettiðim gibi teknolojik olarak önemli geliþimler göstererek
araç üretim adetlerini arttýrmýþtýr. Bunun paralelinde de Ýran
hem teknolojik açýdan hem de üretim hacmi ve kalitesi açýsýndan
Türkiye benzeri bir ülke olarak önümüzdeki günlerde karþýmýza
çýkabilir. Bu durum bizim açýmýzdan hem avantaj hem de
dezavantaj olarak deðerlendirilebilir.
Avrupa'daki pahalý iþ gücünden dolayý Avrupa kalýp sektöründen
Uzak Doðu ülkelerine giden iþlerin Avrupa'ya daha yakýn olmasý
sebebi ile Türkiye ve Ýran'a kaymasý önümüzdeki yýllarda söz
konusu olacaktýr. Rekabet koþullarýnda Ýran'ýn pazardan bizler
gibi pay almasý, Ýran enerji fiyatlarýnýn ve iþçilik maliyetlerinin
düþük olmasý, devletin sübvansiyonlarý Ýran'ý daha
avantajlý konuma geçirebilir. Ýran bu avantajlarýný kullanarak
kalýp teknolojilerini ve kalitelerini güçlendirir ise ilerleyen yýllarda
rekabet içerisinde olmamýz kaçýnýlmazdýr. Bu durumu Türkiye
olarak avantaja çevirebiliriz. Türkiye kalýp kalitesi ve teknolojisi
açýsýndan Ýran'dan þu an için daha ileri düzeydedir. Avrupa'ya
konum olarak daha yakýn olmamýz ise en önemli avantajýmýzdýr.
Ýran ile iþbirliði yaparak Avrupa, Türkiye, Ýran arasýnda iþ

akýmýnda paylaþým görevini yerine getirebilirsek Uzak Doðu
kalýp pazarýnýn tamamen bizim coðrafyamýz üzerine dönmesini
saðlayabiliriz. Ayrýca Ýran'da incelediðimiz otomotiv sektörü
dýþýnda inþaat sektöründe de son 2-3 yýl içerisinde büyük
hamlelerin yapýldýðý gözlemlenmekte. Önceki yýllarda yüksek
binalarýn çok fazla olmadýðýný gözlemlerken 2013 yýlýndan sonra
þehir içerisinde yaklaþýk 15 ve üzeri katlý binalarýn yükseldiðini
ve inþaat sektörünün hýzla geliþtiðini gözlemledik. Malzeme
olarak yabancý ürünlerin kullanýlmaya baþlamasýyla kalite de
artmýþtýr.
Sonuç olarak Ýran da otomotiv ve inþaat sektöründe önemli bir
modernizasyonun baþladýðýný ifade edebiliriz. Bunun paralelinde
Ýran'ýn dünya ile entegre olduðunu son 1-2 yýl içinde görmekle
birlikte bu ziyaretimizde bu durumun hýzla ilerlediðini net olarak
gözlemledik.
Türkiye olarak en önemli hedefimiz teknolojimizi sürekli
geliþtirerek dünya rekabet koþullarý içerisinde hep bir adým öne
çýkmaktýr. Doðru seçilmiþ hedeflerimize ýsrarla sahip çýktýktan
sonra ilerleme kaçýnýlmazdýr.
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Teknoloji Ürün Tanýtým ve Pazarlama
Destek Programý (TEKNOPAZAR)

K

Ahmet YAVUZ
Eðitim & Proje
Geliþtirme Danýþmaný

OSGEB bilindiði üzere ülkemizde
giriþimci ve KOBÝ'leri kredi ve çeþitli
hizmetler ile desteklemektedir. Bu
destekleri ise oluþturduðu programlar üzerinden
þartlarý saðlayan giriþimci ve KOBÝ iþ yeri
sahiplerine sunmaktadýr. Bunun üzerine sürekli
çalýþan ve yeni destek programlarý oluþturan
KOSGEB 2016 yýlýnda sadece KOBÝ iþ yeri
sahipleri için Teknoloji Ürün Tanýtým ve
Pazarlama Destek Programý (TEKNOPAZAR)
oluþturmuþtur. Oluþturulan bu program ile KOBÝ
iþletme sahibinin imal ettiði ürünün tanýtým ve
pazarlama faaliyetleri ile ilgili harcamalarýnýn
toplamda 150.000 TL'sine kadarýna geri
ödemesiz devlet kredisi olanaðý sunulmaktadýr.
KOSGEB'in yeni destek programý olan
Teknoloji ürün tanýtým ve pazarlama desteðinin
amacý ve gerekçesi; Teknoloji Tabanlý KOBÝ'lerin
uluslararasý pazarlarda rekabet güçlerinin
artýrýlmasý, Ar-Ge ve Ýnovasyon projelerinin
sonuçlarýnýn ticarileþtirilmesine yönelik destek
mekanizmalarýna ihtiyaç duyulmasý ve
Teknolojik Ürüne yönelik Tanýtým ve Pazarlama
faaliyetlerinin desteklenmesi olarak
sunulmaktadýr.
KOSGEB'in bu yeni destek programýna;

KOSGEB açýkladýðý
yeni destek programý
ile kamu kaynaklarý ile
desteklenerek baþarý
ile tamamlanmýþ
projeler, patent
belgesi ile koruma
altýna alýnmýþ
teknolojik
ürün/prototip ve
teknolojik ürün
deneyim belgesine
sahip iþletmelerin
geliþtirmiþ olduklarý
ürünlerin yurt içi ve
yurt dýþý pazarda daha
fazla pay alabilmesi
için tanýtým desteði
sunmaktadýr.
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 Ar-Ge, yenilik veya tasarým projesi kamu
kaynaklarý ile desteklenerek baþarýyla
tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çýkmýþ
teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullaným
hakkýný sözleþme ile hak sahibinden devralmýþ
iþletmeler,
 Patent belgesi ile koruma altýna alýnmýþ
teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent
hakkýný Türk Patent Enstitüsü nezdinde
devralmýþ iþletmeler
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan
verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim
Belgesine sahip iþletmeler baþvuruda
bulunabilmektedir.
Bu destek kapsamýnda bölge farký gözetmeksizin
tüm bölgelerde %100 destek oraný
uygulanmaktadýr. Yurt dýþýndaki tanýtým ve
pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
ve Yurt içindeki tanýtým ve pazarlama faaliyetleri
için ise 50.000 (elli bin) TL olmak üzere bu
program kapsamýnda destek üst limiti 150.000
(yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek
saðlanmaktadýr. Bu destek programýnýn süresi
12 aydýr.
TEKNOPAZAR destek programýn kapsamýnda

aþaðýda belirtilen gider kalemleri
desteklenmektedir.
 Basýlý veya elektronik tanýtým materyalleri
(Broþür, Ürün Kataloðu, Etiketli baskýlý ve
bandrollü elektronik depolama aygýtý) giderlerini
kapsamaktadýr. Ýþletmeye saðlanacak desteðin
üst limiti 10.000 TL olarak belirlenmiþtir.
 Ýþletmenin fuarlara katýlýmýnda; stand kirasý,
stand yapýmý, stand dekorasyonu, nakliye ve
depolama giderleri ile nakliye sigortasý giderlerini
kapsamaktadýr. Fuar katýlýmlarýnda destek üst
limiti; yurt içi fuar katýlýmlarýna 25.000 TL ve
Yurt dýþý fuar katýlýmlarýnda 50.000 TL
belirlenmiþtir. Ayrýca yurt dýþý fuarlarda gümrük
iþlem giderlerinde destek üst limiti 5.000 TL'ye
kadar destek vermektedir.
 Ýþletmenin Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan "Ön
Onay Verilen e-Ticaret Siteleri Listesi"nde yer
alan e-ticaret sitelerine yapýlan üyeliðin en az 1
yýl olmasý þartý ile yurt içi merkezli e-ticaret siteleri
için 5.000 TL'ye, yurt dýþý merkezli e-ticaret
siteleri için 15.000 TL'ye kadar destek
saðlamaktadýr.
 Ýþletmenin yurt içi veya yurt dýþýnda
yayýnlanan/daðýtýlan basýlý yayýnlara reklam
verme giderlerini yurt içinde 5.000 TL'ye yurt
dýþýnda 15.000 TL'ye üst limite kadar destek
vermektedir.
 Ýþletmenin tanýtým ve pazarlama faaliyetleri
kapsamýnda; yurt içi ve yurt dýþý fuarlar ile ilgili
seyahatlerinde en fazla 2 çalýþanýn ulaþým ve 7
günü geçmeyen þekilde konaklama giderleri yurt
içinde 5.000 TL'ye kadar, yurt dýþýnda 15.000
TL'ye kadar destek saðlamaktadýr.
KOSGEB açýkladýðý yeni destek programý ile
kamu kaynaklarý ile desteklenerek baþarý ile
tamamlanmýþ projeler, patent belgesi ile koruma
altýna alýnmýþ teknolojik ürün/prototip ve
teknolojik ürün deneyim belgesine sahip
iþletmelerin geliþtirmiþ olduklarý ürünlerin yurt
içi ve yurt dýþý pazarda daha fazla pay alabilmesi
için tanýtým desteði sunmaktadýr. Böylelikle
ülkemizde üretilmekte olan teknolojik ürünlerin
ithalatýnýn azaltýlmasý ve ikame ürün kullaným
oraný ve ihracatýn artýrýlmasý hedeflenmektedir.
Kamu kaynaklarý ile desteklenerek baþarýyla
tamamlanmýþ Ar-Ge, yenilik veya tasarým
projeleri, patent belgesi ile koruma altýna alýnmýþ
ürün/prototip ve teknolojik ürün deneyim
belgesine sahip iþletmelerin bu desteklerden
yararlanmasý beklenmektedir.

Üyelerden Haberler

TEKYAZ Seminerinde Tüm SolidWorks Kullanýcýlarý ve
Meraklýlarý Bir Araya Geldi

5

Kasým 2016 tarihinde 4 ayrý salonda teknik içerikli
gerçekleþtirilen seminere yoðun bir ilgi vardý.
TEKYAZ Pazarlama Müdürü Sn. Gonca Tavukçu
seminerin açýlýþýný gerçekleþtirdi. TEKYAZ Genel Müdürü Sn.
Mustafa Erten açýlýþ konuþmasý ve TEKYAZ hakkýnda sunumunu
gerçekleþtirdi.
SOLIDWORKS CEO'su Sn. Gian PAOLO BASSI TEKYAZ
seminerindeydi!!! " Vision of SOLIDWORKS" ( SOLIDWORKS
Vizyonu ) " baþlýklý sunumunu gerçekleþtirdi. 3 Boyutlu
CAD/CAM pazarýndaki ve SOLIDWORKS dünyasýndaki son
geliþmeleri ve SOLIDWORKS 2017 hakkýnda çok ilgi gören bir
sunum gerçekleþtirdi.

diðer yan salonlarda SolidWorks Composer sunumu ile Sn. Yiðit
Candan, SolidWorks PDM Sunumu ile Sn. Görkem Biçen detaylý
bilgilendirmeler yaptý. CNC Tezgahta Canlý Parça kesimi ile ve
SolidCAM iMachining teknolojisi sunumlarý ile de SolidCAM
ekibi tam kadro katýlýmcýlarý bilgilendirdi.
TEKYAZ Ekibi , katýlýmcýlarýna göstermiþ olduklarý ilgiye
teþekkürlerini sundular.

Tüm SOLIDWORKS kullanýcýlarý ile bir arada olma, birikimlerin
ve projelerin paylaþýldýðý bir ortam oluþtu. TEKYAZ Genel Müdür
Yardýmcýsý Sn. Ýlker Uludað ve Teknik Destek Müdürü Sn. Övünç
Büke SolidWorks 2017 Yeniliklerini hazýrlamýþ olduklarý
sunumlarý ile izleyicilere aktardý.
SOLIDWORKS 2017 Yeniliklerinin haricinde PDM Teknik
Destek Sorumlusu Sn. Görkem Biçen kendi geliþtirmiþ olduðu
yazýlým hakkýnda bilgilendirmeler yaptý. Ana salonun haricinde

Tezmaksan'dan Uzaktan Makine Takibi ve
Performans Ölçümleme Projesi;
KAPASÝTEMATÝK

T

ezmaksan "Kapasitematik" projesiyle, firmalarýn makine
parkurlarý uzaktan izlenerek; makinalarýn anlýk çalýþma
verileri ve tarihsel istatistiksel verimlilik analizleri kullanýcý
ve iþletme sahiplerine sunulmaktadýr. Uzaktan izlenen veriler ;
örneðin makinanýn iþlediði parça adeti, hurda adedi, çalýþma ve
durma süreleri, durma sebepleri gibi kategoriler görülebilmekte ve
ayrýca geçmiþe yönelik trend analizleri yapýlabilmektedir.
Endüstri 4.0 ve IOT (nesnelerin interneti) konsepti dahilinde
düþünülebilecek bu proje ile uzaktan eriþim yaparak makinalarýn
anahtar öneme sahip verileri bir merkezde toplanmakta ve bu veriler
anlamlandýrýlarak sunulmaktadýr.
CNC makinalar için böyle bir projenin yapýlmasý ise CNC
makinalarýn karakteristiði itibariyle daha da önem kazanmaktadýr.
Þöyle ki; CNC makinalar, birbirinden çok farklý imalat kriterlerine
sahip parça üretebilmektedir. Örneðin bazen hassasiyet kriteri
sürenin önüne geçerken, bazen de hýz daha önemli olabilir
Dolayýsýyla bir iþi yapmanýn gerçekten de birden farklý yöntemi,
hýzý, ayarý olabilir ve çoðu zaman bu CNC operatörünün tercihleri
ile þekillenir. CNC makinalarýn verimliliðinin izlenmesi ve
raporlanmasý iþletmeler açýsýndan tam kapasite kullanýmýna
yaklaþabilmek adýna, tek bir iþi yapmak üzere üretilmiþ makinalarla
kýyaslandýðýnda daha da önemli olacaktýr.

Bilgi ve baþvuru için

Makinelerin günlük çalýþma sürelerinin yaný sýra özellikle duruþ
sürelerinin; arýza, hazýrlýk, yükleme/boþaltma, mola vb. alt
kategorilerde raporlanmasý ise bu analizin daha hedefe yönelik
veriler sunmasýný mümkün kýlar.
Özetle bu uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi olan
Kapasitematik sayesinde CNC kullanýcýlarý ve iþletmeler, mevcut
makinalarýný ölçebilir ve tarihsel trend analizlerini görebilir hale
gelecek, ve bu bilgilerin ýþýðýnda da verimliliklerini arttýrmak için ne
gibi geliþtirmeler yapabileceklerini göreceklerdir. Elbette bu
geliþtirmeleri yaptýktan sonra da çalýþacak olan Kapasitematik, ne
derece doðru iyileþtirmelerin yapýldýðý ve bu çabalarýn sonuçlarýnýn
neler olduðunu da raporlamaya devam edecektir.
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Üyelerden Haberler

Güvenal Kalýp Elemanlarý A.Þ.nin Kalýp Üretim
Süreçlerindeki Yeri;

19

76 yýlýnda kurulan Guvenal Kalýp Elemanlarý A.Þ.,
Plastik Enjeksiyon Ve Metal Kalýp malzemeleri imalat
ve tedarikinin yaný sýra 2015 yýlý itibarý ile AR-GE ve
danýþmanlýk çalýþmalarýný da iþ ailesine katmýþ bulunuyor.
Müþterinin Kalýp Teklif Talebi ile baþlayan imalat sureci, Teklif
hazýrlama ile devam ederken, Kalýp üreticisi firma; Müþteri
talepleri,* Muhtemel Tasarým içeriði, * Kullanýlacak tezgah ve
ekipmanlar,* Talep edilen süre, Unsurlarýný göz önünde
bulundurarak bir fiyat teklifi hazýrlar. Teklifin sipariþe
dönüþmesini takiben ilk deneme hedef tarihi itibarý ile geriye
doðru aþaðýdaki konular içeriðinde bir tasarým ve üretim proje
planý hazýrlanýr.
 Parçanýn Kalýplanabilirlik analizi,* Kalýp Tasarýmý,*Çelik /
Malzeme / kalýp seti Sipariþi,* Std. Malzeme ve Sýcak yolluk
sipariþi,* Manuel tezgâh iþleme süreçleri, * CNC Tezgâh iþleme
süreçleri,*Toplama / Alýþtýrma / Test iþlemleri,* Kalýp deneme
( T1 ).
Yukarýdaki tüm süreçler eþ zamanlý üretim koþullarý ile
planlanmalýdýr.
Ýlk denemenin tamamlanmasýný takip eden süreç;
 Deneme sonrasý Ölçüm / montaj ve Raporlama, Eksik ve hatalý
detay / ölçümlerin düzeltilmesi, Parça yüzey kalitesi yeterlilik
kontrolü, Kalýp genel kontrolü sonrasý eksiklerin giderilmesi,
Kalýp deneme ( T2 ), Ölçüm / montaj ve raporlama ve Gereði
halinde tüm unsurlarýn müþteri onayý tamamlanýncaya kadar
döngü halinde tekrarlanmasý.
Kalýp Üretim Süreçlerinin Yukarýda * ile gösterilen maddelerine,

GÜVENAL GRUP firmalarýmýzýn Makine, Ýþ Baðlama ve Kontrol
Ekipmanlarý, Kalýp Seti, Standart Malzeme, Sýcak Yolluk, Sarf
Malzeme ve Tüm bu unsurlarý kapsayan Mühendislik /
Danýþmanlýk ve AR-GE Faaliyet alanlarý kapsamýnda katkýlar
sunmaktadýr.
GRUP þirketlerimizden olan GÜVENAL Kalýp Elemanlarý A.Þ.
de ( diðer þirketlerimiz gibi ) Fikir den Pazara ve hatta son
kullanýcýya olan süreçlerin hýzlandýrýlmasýna katký sunmayý
kendine görev edinmiþ, bu amaçla Kalýp üretim sürecinde önemli
zaman kazandýracak ürünlerin tasarým ve imalatýna
odaklanmasýnýn ürünü olarak, Tasarým, Ýþleme, Toplama /
Alýþtýrma ve Devreye Alma süreçlerine destek olacak HÝDROLÝK
PÝSTONLU STANDART YAN MAÇA yý tüm Ana Sanayii ve
Kalýp Üreticilerin hizmetine, aþaðýda belirttiðimiz avantajlar ile,
sunuyoruz.
 Hidrolik çalýþma yönünü kalýp içine doðru 90 derece döndüren
tasarýmý, Yan yataklama parçalarýný kýsmen, kilitleme ve açma
pimi parçalarýný tamamen ortadan kaldýrmakla, Kalýp Kasalarýnda
çelik boyutlarýndan da kazanç saðlamaktadýr. HPM070 /
HPM096 ve HPM126 olmak üzere 3 boyda ürettiðimiz ünitelerin
3D datalarýna www.guvenal.net ten sitemize üye olmak sureti ile
ulaþýlabilir.

Aroymak stok programýný Doosan yüksek
performans HP4A(D1) ile zenginleþtirdi

P

lastik kalýp çeliklerinde % 80 den fazla bir oranda
kullaným alanýna sahip, Ön Sertleþtirilmiþ Plastik Kalýp
Çeliklerinin kullanýmý giderek artarken, sertlikleri de 44
HRc'ye kadar yükselmektedir.
Parlatýlabilirlik, Kaynak Kabiliyeti , Korozyon Direnci , Isýl Genleþme
ve Isý Ýletimi genel beklentiler olmakla birlikte, Ön Sertleþtirilmiþ Plastik
Kalýp Çeliklerinde ''Ýþlenebilirlik '', toplam kalýp üretim maliyetleri
üzerindeki doðrudan ve büyük etkisi nedeniyle en önemli parametre
olmuþtur.
Kalýp Çeliklerinde iþlenebilirlik;
-Çeliðin kimyasal kompozisyonu,
- Mikroyapýsý,
- Yapýdaki inklüzyonlar,
- Termo Mekanik özellikler
baþta olmak üzere bir çok faktöre baðlýdýr.
Ýþlenebilirliðin iyi olmasý optimum mikroyapý ; yumuþak tavlanmýþ
ferritik faz içerisinde homojen daðýlmýþ küresel karbür ve mümkün
mertebe düþük sertlik elde edilmesi ile açýklanýr.
1.2311 (P20) plastik kalýp çeliklerine % 0,10 'a kadar S (kükürt) ilavesi
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ve Ca (kalsiyum) iþlemi ile
inklüzyon modifikasyonu sonucu
elde edilen iyi iþlenebilirlik
özellikleri, malzemede parlatýlabilirlik, desenlenebilirlik ve
tokluk özellikleri üzerinde
olumsuz etkileri de beraberinde
getirmektedir. Özellikle tokluk
özellikleri kalýp ölçülerinin
büyüdüðü günümüz plastik
üretiminde ön plana çýkmaktadýr.
Tamda bu nedenlerle Doosan iyi
iþlenebilirlik özellikleri nedeni ile
tercih nedeni olan 1.2312 malzemelere alternatif olarak iþlenebilirlik ve tokluk özellikleri 1.2312
ye kýyasla çok daha üst düzeyde,
HP4A(D1) plastik kalýp çeliðini
geliþtirmiþtir.

Üyelerden Haberler

Yenasoft Yazýlým'ýn Uygun Fiyatlý 3 Boyutlu Yazýcý
Çözümü SINDOH 3DWox

T

eknolojinin ilerlemesi ile birlikte üretim dünyasýnda
protatip ürünler önemli bir yer tutmaya baþladý. Yenasoft
Yazýlým da 20 yýllýk çalýþma tecrübesine ek olarak, 3
boyutlu yazýcýsý SINDOH ile sektöre uygun fiyatlý çözümler
sunuyor.
Endüstriyel tasarýmdan mühendisliðe, medikal sektöründen
tekstile kadar üretimin tüm alanlarýnda ihtiyaç haline gelen 3
boyutlu yazýcýlarýn kullaným alanlarý büyümeye, kullaným sayýlarý
da artmaya baþladý. Yenasoft Yazýlým' ýn piyasaya sunduðu ev ve
ofis tipi kullanýma uygun, taþýnabilir SINDOH 3DWox Yazýcý,
hem uygun fiyat ayrýcalýðý hem de kullaným alaný geniþliði ile
olumlu deneyimler yaþatmaya hazýr. Pla ve Abs olarak 2 tür
malzeme ile iþleme yapabilen SINDOH; tasarýmlarý üretimden
önce tüm ayrýntýsýyla incelemeye olanak
sunuyor.
SINDOH kullanýcýsý, yazýcýnýn led
ýþýklarý ile entegre kamerasý
sayesinde 3 boyutlu baský iþlemini
PC, akýllý telefon veya tabletten eþ
zamanlý olarak izleyebiliyor.
Birçok baðlantý seçeneði (WiFi,
Ethernet, USB ) ile yazýcýnýn

kamerasýna herhangi bir
baðlantý cihazý ile uzaktan
eriþim saðlamak da
mümkün olabiliyor.
Kullanýmý kolay, zahmetsiz ve
zaman kazanýmlý plug&play
(tak-çalýþtýr) bir ürün olarak
tasarlanan SINDOH 3DWox
yazýcý, sadece kartuþun takýlmasý ile
iþleme baþlayabiliyor. Geri kalan tüm
iþlemler ise yazýcý tarafýndan otomatik
olarak gerçekleþtiriliyor.
Tüm bunlara ek olarak SOLIDWORKS cad yazýlýmýnýn da resmi
partneri olan SINDOH 3DWox, SOLIDWORKS entegrasyonu
ile malzeme üzerindeki destekleri düzenleyebilme, en uygun
baský pozisyonunu analiz etme gibi özelliklere de sahip.
SINDOH 3DWox'un en önemli özelliklerinden birisini de,
sisteminde bulundurduðu sensörleri ile otomatik tabla ayarlama
özelliði oluþturuyor. 3DWox ile yazýcý, kullanýcýnýn doðru
kalibrasyonu bulmasýna yardýmcý oluyor.
Yapýlmasý gereken tek þey, 3DWox'un size kýlavuzluk etmesine
izin vermek.

RTC Hýzlý Baðlantý Elemanlarý San. Tic. AÞ firmasý
MOTEK Fuarýnda

R

TC Hýzlý Baðlantý Elemanlarý San. Tic. AÞ firmasý
K-Fuarýnda
RTC firmasý; 19 - 26 Ekim tarihleri arasýnda
Almanya'nýn Düsseldorf þehrinde düzenlenen ve dünyanýn en
büyük plastik fuarý olarak bilinen K-Fuarýna stand açarak katýldý.
Fuarýn kendileri açýsýndan çok verimli geçtiðini belirten Genel
Müdür Kenan Ersözlü; RTC Hýzlý Baðlantý Elemanlarýnýn tüm
dünya ülkelerinden gelen ziyaretçiler tarafýndan büyük ilgi
gördüðünü söyledi.
Uzak doðu ülkelerindeki satýþ pazarlama aðýna bir yenisini daha
ekleyerek, fuar sýrasýnda daha önce görüþmekte olduklarý bir
Hindistan firmasý ile distribütörlük anlaþmasý imzaladý. Böylece
uzak doðu ülkelerinde (Çin, Tayvan, Tayland ve Kore'ye ilaveten
Hindistan'ý da katarak) satýþ daðýtým aðýný geniþletmiþ oldu.
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Üye Tanýtýmlarý

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

Karel Kalýp San. A.Þ.

19

94 yýlýnda ilk kalýplarýný imal etmeye baþlayan Karel
Kalýp, günümüzde orta ve büyük boyutlu plastik
enjeksiyon kalýplarý ve SMC kalýplarý üretmektedir.
Bunlarýn arasýnda tampondan IP'ye, davlumbazdan motor ve
havalandýrma gibi teknik parçalara otomobilin bütün plastik
parçalarýnýn kalýplarý yer almaktadýr.
3500 m2 kapalý alan üzerine kurulu üretim tesisimizde 100'den
fazla kalifiye çalýþanýmýzla hizmet vermekteyiz. 43 tonluk vinç
kapasitemiz, otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulabilecek tüm
plastik kalýplarýn imalatý için uygun büyüklükteki EDM-C ve
CNC tezgahlarýmýz ve alýþtýrma preslerimizle yýlda 80 kalýp
üretme kapasitemiz bulunmaktadýr. Ayrýca, sahip olduðumuz
ISO 9001 sertifikasý ile yurt içi ve yurt dýþý müþterilerimizin
beklentilerini eksiksiz karþýlamaktayýz.
Karel Kalýp kuruluþundan bu yana daima yeni teknolojilerin
takipçisi olmuþtur. Bu baðlamda, 2015 yýlýnýn Ekim ayýnda ARGE merkezi olmaya hak kazandýk. AR-GE merkezi olmanýn
getirdiði faydalarla beraber özellikle çoklu proses ve parça aðýrlýðýný
azaltmaya yönelik projelerimize aðýrlýk vermekteyiz.
AR-GE projelerinin ve imal ettiðimiz kalýplarýn test ve
doðrulamalarýnýn daha yetkin ve kaliteli þekilde gerçekleþtirilmesi
adýna, Türkiye'deki ilk Test ve Doðrulama Merkezini kurmak
için ilk adýmlarýmýzý attýk. Bu sene içerisinde biri 1300, diðeri
2700 ton olmak üzere 2 adet Krauss Maffei marka enjeksiyon
makinemizi devreye almýþ olacaðýz.
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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.

Üye Tanýtýmlarý

Toyo Tanso Grafit ve Karbon Ürünleri
San. ve Tic. A.Þ.

I n s p i ra t i o n fo r I n n o v a t i o n

T

oyo Tanso Japonya merkezli bir þirket olup 1947de
kuruldu. Ýzotropik grafiti baþarýlý bir þekilde geliþtirmiþ
olmamýza raðmen araþtýrma ve geliþtirme programýmýz
halen devamlýlýðýný saðlamaktadýr. Öncü ruhumuzun teknik
kapasitemizi geliþtirmeyi saðlamasý ve bizleri özel karbon
endüstrisinde lider konuma getirmesi bizler için onur vericidir.

LDS Lodos Teknik A.Þ.

20

07 yýlýnda, CMS fabrikalarý içerisinde kazandýðý 27 yýllýk
teknik birikim ve deneyimini dýþ firmalarda da kullanmak
ve mühendislik çözümleri üretmek için, CMS Grubu
Þirketi olarak kuruldu.
Lodos Teknik, kalýp ve yedek parça imalatý yanýnda özellikle
otomasyon ve robotik alanlarda yapacaklarý yeni projelerde
"üretimde Rönesans dönemi olan Endüstri 4.0 devriminin
Türkiye'de, kendi grup þirketlerimizden baþlayarak öncü
uygulayýcýlarýndan biri olma hedefindeyiz." sloganý ile Endüstri
4.0 çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Faaliyet Alanlarýmýz:
 Kalýp ve yedek parça üretimi
 CNC projeleri ve uygulamalarý

 Kalýp ve yedek parça üretimi
 Elektronik kart onarýmlarý
 Endüstriyel tesis kurulumu
 Endüstriyel tesis bakýmý
 Endüstriyel simülasyon
 Refrakter uygulamalarý
 CMS Grubu Teknik Eðitim Merkezi
 Mekanik projeleri ve uygulamalarý
 Robotik ve mekatronik uygulamalar
 Enerji verimliliði projeleri ve uygulamalarý
 Elektrik/Elektronik projeleri ve uygulamalarý
 Hidrolik/Pnömatikprojeleri ve uygulamalarý
 Milli Eðitim Bakanlýðý Onaylý LdsLodos Teknik çýraklýk okulu
 Endüstriyel ve proses otomasyon projeleri ve uygulamalarý
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