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Baþyazý
Geleceðin Kalýpçýlýðý, Gelecek Ýçin Kalýpçýlýk...
Deðerli Kalýpçýlar,
Kasým ayý içerisinde Almanya'da
kalýpçýlýk endüstrisi için çok önemli
olduðunu düþündüðüm iki ayrý etkinlik gerçekleþtirildi.
Bunlardan ilki, daha önce UKUB
üyeleri ile birlikte de ziyaret ettiðimiz
Aachen Üniversitesi Fraunhofer
Üretim Teknolojileri Enstitüsü (IPT)
ve Takým Tezgahlarý ve Üretim
Mühendisliði Laboratuvarý (WZL)
tarafýndan 11-12 Kasým tarihlerinde
Aachen'da düzenlenen 15. uluslararasý "Gelecek için Kalýp Üretimi"
konulu bir konferans idi.
Kalýp üreticilerini, tedarikçilerini ve
müþterilerini bir araya getiren bu
önemli konferansýn birbirinden
önemli birçok konusu, konuþmacýsý
ve konuðu oldu.

"AUDI AG Akýllý Kalýphane", bu
sunumu yapan kiþinin unvaný ise "AUDI
AG Ýnovasyon ve Dijital Kalýphane
Müdürü"
Almanya'da düzenlenen diðer etkinlik
ise 17-20 Kasým tarihlerinde Frankfurt'ta
düzenlenen Formnext Fuarý idi. Bu fuar,
artýk "geleneksel" olarak ifade edilen
kalýpçýlýk yöntemlerinin sergilendiði
EuroMold fuarýnýn yerini alan "geleceðin kalýpçýlýk" yöntemlerini ön plana
çýkarmayý hedefleyen yeni bir organizasyon.
Fuara anlam katan Formnext ifadesini
"Geleceðin Þekli" olarak tercüme edebiliriz.

Eklemeli imalat teknolojileri baþta
olmak üzere, gelecek nesil ürün geliþtirme ve imalat teknolojilerinin sergilendiði ve ilk kez düzenlenen fuara katýlým
ve ziyaretçi ilgisi beklenenin çok üzerinÞamil ÖZOÐUL
Aachen Üniversitesi'nin kalp üretimi
deydi. Artýk günümüzde "geleneksel"
UKUB
konusunda uzmanlaþmýþ akademisolarak ifade edilmeye baþlanan, bildiði7. Dönem Yönetim
yenleri haricinde kalýpçýlýk sektörümiz kalýp imalat yöntemleri ile "eklemeli
Kurulu Baþkaný
nün tanýnmýþ firmalarýndan birçok
imalat" yöntemlerini bir araya getiren
profesyonel uzmanýn ve ana sanayi
"hibrid" sistemlerin sergilendiði bu fuar
firma temsilcilerinin de katýldýðý konferansta kalýp üreten
gelecek imalat teknolojileri nasýl olacak, "geleceðin
firmalarýn uzun süreli ve sürdürülebilir baþarýyý elde
kalýpçýlýðý" nasýl olacak sorularýna cevap niteliðinde bir
etmelerini saðlayacak, geleceðe odaklanan pratik ve
gösteriydi adeta.
teorik bilgiler aktarýldý, tecrübeler paylaþýldý ve öneriler
sunuldu.
Deðerli Dostlar,
Ülkemizde yýllardýr geliþtirilmeye gayret edilen üniversite sanayi iþbirliðinin nasýl olmasý gerektiðine dair en
güzel örnek, Aachen Üniversitesi Fraunhofer
Enstitüsü'nün, Mercedes, Audi, BMW gibi ana sanayi
devleri, yan sanayi firmalarý ve onlarýn alt tedarikçileri
ile birlikte yürüttüðü çalýþmalardýr. Bu, ülkemiz için de
model alýnmasý gereken en etkili üniversite sanayi iþbirliði örneðidir.

Zaman hýzla ilerliyor, teknolojik geliþim ivmesi hýzla
yükseliyor.

Konferansýn adýna ve yapýlan bazý sunumlara dikkatinizi
çekmek isterim:

Deðiþtiremeyeceðimiz bir geçmiþ geride öylece dururken, "biçimlendirip" sahip olabileceðimiz bir gelecek
bizleri bekliyor.

"Gelecek için Kalýp Üretimi"
"Geleceðin Kalýpçýlýk Endüstrisinde Otomasyonun
Artan Önemi ve Industrie 4.0 Kriterlerine Uyumluluk"
"Geleceðin Kalýphanesinin Stratejik Konumlandýrýlmasý"
"Geleceðin Kalýpçýlýk Endüstrisi ve Eklemeli Ýmalat
Yöntemleri"

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.

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..
Saygý ve Sevgilerimle...

"Yüksek Adetli Üretim Prosesleri Ýçin Ýnovatif Kalýp
Çözümleri"
Basmakalýp Sayfa 3
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KUB tarafýndan Kocaeli'nin Çayýrova ilçesindeki Otomotiv Yan Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TOSB)
bir otelde düzenlenen zirvede kalýp sektörü bütün
yönleriyle masaya yatýrýldý. Ses3000 / YCM ana sponsorluðunda,
1 Ekim 2015 Perþembe günü saat 09.45'te baþlayan ve tüm gün
devam eden zirvede konuþan UKUB Baþkaný Þamil Özoðul,
düzenledikleri zirveyle Türk kalýpçýlýk sektörünün SWOT
analizini yapmayý amaçladýklarýný söyledi. Özoðul, ana sanayiden
en küçük tedarikçiye kadar, her kesimin farklý bakýþ açýlarýyla
yapacaklarý katkýlarýn Türk kalýpçýlýðýnýn geliþimi için oldukça
önemli olduðunu vurguladý.

tezgâhýn yýllýk çalýþma süresi ortalama 6 bin saatken Türkiye'de
ortalama 3 bin saat civarýndadýr. En iyi firmalarýmýzda dahi 4 bin
500 - 5 bin saati ancak bulmaktadýr. Daha da üzücü olan, çoðu
firmamýzýn bunun farkýnda dahi olmamasý, iþler yetiþmedikçe
yeni tezgâh yatýrýmýna yönelmeleridir. Bu aþamada MDC, yani
imalat bilgisi toplama sistemlerini kullanarak, önce mevcut
ekipman verimliliklerini ölçülebilir hale getirmeli ve sonrasýnda
iyileþtirme çalýþmalarýný yapmalýyýz."

Kalýp sektörünün hem teknolojiye hem de onu kullanacak nitelikli
insanlara ihtiyacý olduðunu belirten Þamil Özoðul, Türk
kalýpçýlýðýnýn yaþadýðý sorunlarýn ana nedeninin tasarýmdan
teslimata, birçok süreçte teknolojik yeniliklerden yeterince
faydalanamamasý ve nitelikli eleman eksikliði olduðunu dile
getirdi. Özoðul, bunun sonucunda fiyatlandýrma, kalite, verimlilik
ve kârlýlýkla sürdürülebilir bir standart yakalamalarýnýn mümkün
olmadýðýný, yüksek maliyetler ve uzun teslim sürelerinin rekabet
güçlerini düþürdüðünü ifade etti.
Kalýp Sektörü Dünyada Hýzla Küçülürken Türkiye'de
Büyüyor
Baþkan Özoðul Amerikan Ýþ Kurumunun resmi verilerine göre
kalýpçýlýk sektörünün, en yüksek saat ücretlerinin ödendiði iþ
kollarýnýn baþýnda gelmesine raðmen son 10 yýlda sektördeki
istihdamýn yüzde 45, faaliyet gösteren firma sayýsýnýn ise yüzde
36 azaldýðýna dikkat çekti. Þamil Özoðul, "Ayný kurumun verilerine
göre kalýp üreticilerinin yüzde 80'i nitelikli personel aramakta
ancak bulamamaktadýr" dedi. Yeni neslin, fiziksel emeðin de
yoðun olduðu bu sektörde çalýþmayý tercih etmediðini, yüksek
ücret alsalar dahi meslek öðrenmek için gerekli sabrý göstermeyi
göze almadýklarýný bunun yerine, katma deðeri daha da yüksek
olan, uzay ve havacýlýk, savunma sanayi, biliþim, finans ve eðlence
sektörlerini tercih ettiklerini ifade etti.
Türk kalýp sektörünün diðer birçok geliþmiþ ülkenin aksine son
10 yýlda yüzde 250 büyüdüðünü, buna baðlý olarak istihdam
ihtiyacýyla beraber problemlerinin de arttýðýný anlatan Baþkan
Özoðul, "Hem teknolojiye hem de onu kullanacak nitelikli
insanlara ihtiyacýmýz var. Her ikisinin eksikliði de sanayi
sektörlerimiz için en büyük tehdit olarak deðerlendirilmeli ve bir
an önce önlem alýnmalýdýr" dedi. Özoðul, Türkiye'de kalýpçýlarýn
birçoðunun halen CNC tezgâhlarda otomatik takým deðiþtirme,
takým ön hazýrlama, hýzlý baðlama gibi sistemleri dahi
kullanmadýðýný belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Bu sistemler, doðru seçilmiþ bir tezgâhta, doðru takýmlarla doðru
yapýlmýþ CAM programlarý ile birlikte kullanýldýklarýnda tezgâh
veriminin yüzde 50'ye varan oranlarda yükselmesi söz konusudur.
Geliþmiþ ülkelerde kalýpçýlýk sektöründe kullanýlan bir CNC
Sayfa 4 Basmakalýp

Kalýpçýlýk Sanayinin Temel Taþýdýr
Zirvede konuþan Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði
(TAYSAD) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalý, kalýpçýlýk
sektörünün sanayileþmenin temel taþlarýndan biri olduðunu
vurguladý. Kalýbýn standart ve düþük maliyetli üretimin en temel
ekipmaný olduðunu dikkat çeken Baybalý, sektörün Türkiye'de
özellikle son 15 yýl içinde büyük bir geliþim gösterdiðini ve
kalýpçýlýk sektörünün baþta otomotiv olmak üzere pek çok sektör
için önem taþýdýðýný dile getirdi.
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Dünyada üretilen kalýplarýn yaklaþýk yüzde 70'inin
otomotiv sektöründe kullanýldýðýný vurgulayan
Süheyl Baybalý, otomotiv sanayisinde yapýlan yeni
yatýrýmlarýn kalýp ihtiyacýný arttýrdýðýna dikkat
çekerek, "Özellikle otomotiv sektörünün
geleceðinde hafif malzemelerin varlýðý gittikçe
artýyor, kalýp sektörünün de buna uyum saðlamasý
gerekir. Sektörde yeni malzemeler konusundaki
yetkinliðin arttýrýlmasý ve buna baðlý olarak yazýlým
konusundaki eksikliklerin ve bu nedenle oluþan
hatalarýn giderilmesi önemlidir. Süreçlerin çok
kýsaldýðý otomotiv sanayisinde, kalýp üretiminde
de üretim sürelerinin düþürülmesi, verimli üretim
yöntemlerinin kullanýlmasý ve sonuç olarak
maliyetlerin müþterilerin hedeflerini yakalayacak
þekilde gerçekleþmesi lazým" diye konuþtu.
Makinelerde Planlý Bakým Önemli
Takým Tezgâhlarý Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
(TÝAD) Baþkaný Hakan Aydoðdu ise takým
tezgâhlarý ve kalýpçýlýk sektörünün üretimin olmazsa
olmazý olduðunu vurguladý. Türkiye'de 2014'te
satýlan takým tezgâhlarýnýn yüzde 12,5'inin kalýp
üretiminde kullanýldýðý bilgisini veren Aydoðdu,
"2015 yýlý içerisinde bu payýn yüzde 18 olarak
gerçekleþtiðini ancak alýnan sipariþlere bakýldýðýnda
bunun yüzde 26'ya çýktýðýný söyleyebiliriz" dedi.
Aydoðdu, konuþmasýnda Türkiye'de planlý bakým
yapýlan makine oranýnýn oldukça düþük olduðunu
ve bunun ciddi kayýplara neden olduðuna dikkat
çekti. Bu oranýn yüzde 5'in altýnda olduðunu
vurgulayan Aydoðdu, "Zamanýnda yapýlmayan
bakýmlar nedeniyle arýzalanan makine oraný ise
yüzde 70'tir. Bakýmsýz makineler, iþ gücü kaybý,

hatalý parça üretimi, ayar sürelerinde artýþ, iþ
kazalarýnda artýþ, enerji sarfiyatýnda artýþ gibi
neticeler doðurmaktadýr. Planlý ve periyodik
bakýmýn getireceði faydalar neticesinde bakým
sürelerinde yüzde 25-35 Aralýðýnda azalma,
arýzalarda yüzde 35-45 azalma, üretim kapasitesinde
yüzde 100-125 artýþ kaydedilir" diye konuþtu.
Kalýp Zirvesi Sektörü Büyütüyor
TOFAÞ Satýnalma Direktörlüðü Yan Sanayi
Geliþtirme ve Kalite Müdürlüðü Kalýp/Teçhizat
Yöneticisi Can Okatan'da konuþmasýnda, UKUB
tarafýndan 5 yýl önce baþlatýlan Ulusal Kalýpçýlýk
Zirvesi'nin sektöre büyük bir ivme kazandýrdýðýna
dikkat çekti. Türkiye'de binek bir otomobil için ilk
defa plastik enjeksiyon tampon ürün tasarýmý ve
imalatýnýn gerçekleþtirildiðine vurgu yapan Okatan,
"Eskiden çift malzemeli kalýplarýn tedariki sadece
yurt dýþýndan mümkünken bugün yerli kalýpçýlýk
portföyünde birçok alternatifimiz bulunuyor. Fiat
dünyasýnda Fiat markasý ile Ýtalya dýþýnda ilk defa
torpido ürün tasarýmý TOFAÞ'ta gerçekleþtirildi
ve kalýplarý Türkiye'de tasarlanýp imal edildi" dedi.
Can Okatan, günümüzde kapý panel guruplarý,
konsol gruplarý, eþik kaplamalar, bagaj kaplamalarý
gibi yüksek görsel ve fonksiyonel performans
beklenen hiçbir büyük kalýbý ithal etmediklerini
dile getirerek, "Bu süreçte beraber çalýþtýðýmýz
kalýpçýlýk firmalarý kapasite ve kabiliyetlerini arttýrýcý
yatýrýmlar yapýyorlar. Birlikte gerçekleþtirdiðimiz
projelere karþýlýk vererek yerli pazarla sýnýrlý
kalmayarak ihracatlarýný arttýrýyorlar" ifadelerini
kullandý.

Makale

Takým Tezgahlarýnda Kalýpçýlýk Sektörü ile
Ýlgili Güncel Teknolojik Geliþmeler ve Takým
Tezgahý Trendleri

D

Dr. Müh. Erdal GAMSIZ
Genel Müdür
Ses3000 CNC

ünyada ve ülkemizde endüstri 4.0'ýn
geliþmeye baþladýðý bu günlerde sanayileþmenin ve üretimin temelinde;
ürünlerin belirli toleranslar içerisinde, standartlara uygun olarak, insaný ve çevreyi de koruyarak
en verimli þekilde üretilmesi ve özellikle ürünler
üzerindeki parçalarýn sorunsuz þekilde bir birinin
yerine kullanýlabilmesi yatmaktadýr. Bu ürünlerin
hýzlý, ekonomik ve en verimli yöntemle üretilmesi için sürekli olarak bilimsel çalýþmalar ve araþtýrmalar yapýlmakta ve elde edilen sonuçlar, yeni
üretim tekniklerinin doðmasýna veya mevcut
olanlarýn geliþtirilmesinde kullanýlmaktadýr.
Seri üretimler dahil üretimin ve sanayileþmenin
temel taþlarýndan biri olan kalýpçýlýk sanayinin
ürünlerini kullanan sektörler arasýnda; otomotiv,
uzay-havacýlýk, beyaz eþya, inþaat, tekstil, plastik,
elektronik, savunma, týp sanayi, kauçuk ve lastik,
cam ve cam eþyalarý sanayi dallarý baþta gelmektedir. Kalýpçýlýk sektörü, ekonomiyi güçlendiren
ve ekonominin geliþim gösteren sektörlerin
baþýnda yer almaktadýr. Kalýpçýlýk sektörü üretimin temel taþýdýr, bir nevi çekirdek sektördür
diyebiliriz. Kalýp olmadan üretim olmaz, yaygýn
olarak üretilen ürünlerin neredeyse tamamýnda
direk veya dolaylý olarak kalýp bir þekilde kullanýlmýþtýr. Temel üretim makinalarý olan takým
tezgahlarýnda dahi kalýp kullanýlmaktadýr.

Kalýpçýlýk sektörü,
ekonomiyi
güçlendiren ve
ekonominin
geliþim gösteren
sektörlerin
baþýnda yer
almaktadýr.
Kalýpçýlýk sektörü
üretimin temel
taþýdýr, bir nevi
çekirdek sektördür.
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Ülkemiz kalýp sektöründe de, CNC takým tezgahlarý önemli yer almaktadýr. Çeþitli amaçlara
hizmet veren CNC makinalar, ilerleyen teknolojik geliþmeleri ile birlikte kalýpçýlýk sektörüne
çok büyük yenilikler katmýþtýr. 1994'ten beri
Türkiye distribütörü olduðumuz ve yaklaþýk
3500 adet makinayý sanayicilerimizin hizmetine
sunduðumuz dünyada önde gelen CNC takým
tezgâhý üretici firmasý olan YCM (SUPERMAX)
MACHINERY de, yeni geliþtirmiþ olduðu
teknolojileri ve trendleri Türkiye distribütörü
aracýlýðý ile ülkemiz kalýpçýlýk sektörünün
hizmetine sunmaktadýr. YCM firmasý yeni
modeller geliþtirirken, müþteri taleplerini ve
ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurmanýn yaný
sýra, hassas, kaliteli, hýzlý ve verimli kalýp iþlemek
için takým teknolojisi, geliþmiþ CAM iþleme
stratejisi, makine ekipmanlarý ve kontrol sistemleri, elektronik, PLC, macro yazýlýmlar, vb. diðer
kritik faktörleri de göz önünde bulundurmaktadýr. Teknik anlamda sýralayacak olursak, takým
tezgahlarýnýn geliþimindeki en önemli kýstaslar;
takým ömrü, ýsý ve ýsý deðiþimi, hassasiyet, yüzey
kalitesi, hýz yani iþleme zamanýdýr.

Takým ömrünü arttýrmak için takýmlar üzerinde
yapýlan geliþmelere ilaveten, CNC tezgahlarý
üzerinde de çeþitli geliþmeler yapýlmaktadýr;
bunlarýn baþýnda çoklu eksen (4 veya 5 eksen),
takým ucunu soðutma (kesme sývýsýný takým
içerisinden yüksek basýnç ile vererek veya
dýþardan sprey þeklinde yað püskürterek gibi),
ayrýca bunlara ilaveten CAM teknolojilerinde
de takým ömrünü %70'lere varan takýmyolu
çýkarma teknolojileri (örneðin; MasterCAM
'deki dinamik frezeleme - dynamic mill gibi)
geliþmiþtir.
CNC tezgahlarýndaki ýsý faktörünün en önemlisi öncelikle iþ mili (spindle) ýsýnmasýdýr. Yeni
teknolojik makinalarýn iþ millerine özel soðutma
ve yaðlama sistemleri konmaktadýr. Ýþ milinin
çevresinin soðutulmasý (spindle cooling) sistemi
en yaygýn kullanýlan sistemdir ve en ucuz
yöntemdir. Ancak, yüksek devirlerde sadece bu
sistem yeterli olmadýðýndan, ilaveten iþ millerinin
içerisi yani iþ mili þaftý ve iþ mili rulmanlarýnýn
bilyalarý klimada soðutulmuþ yaðý hava ile
karýþtýrarak (oil-air) sprey þeklinde göndererek
soðutma sistemleri de kullanýlmaktadýr.

CNC tezgahlarýnda, tezgahýn ýsý kaynaklarýndan
biri de eksenlerdir. Eksen motorundan gelen ýsý
ve sürtünmeler nedeniyle oluþan eksenlerdeki
ýsýnma miktarý çeþitli ýsý sensörleri vasýtasý ile
ölçülebilir ve ýsý telafi sistemleri ile ýsý vasýtasýyla
oluþan sarkmalar, genleþmeler yani sapma
miktarlarý telafi edilebilir ve makinanýn hassas
þekilde çalýþmasý saðlanýr.

Makale
Buna ilaveten, eksen millerinin soðutulmasý da çeþitli yöntemlerle
yapýlmaktadýr; eksen milli yataðýnýn soðutul-masý, baðlý olan
motorun soðutulmasý, eksen milinin içerisinden soðutma
geçirilerek soðutul-masý, vida mili olmayan doðrusal (linear
motor) motorlu eksenlerde ise mutlaka kullanýlan ýsý izolasyon
tasarýmlarýnýn olmasý gibi.

Açýlý Ýþleme Kolaylýðý: Ýþleme zamanýný azaltýr, yüzey hassasiyetini arttýrýr.

Operasyon Kolaylýðý: Hassasiyeti arttýrýrken fikstürden, parça
yüklemeden, iþleme zamanýndan tasarruf edin

CNC takým tezgahlarý bize hassas ve hýzlý kalýp yapabilme imkaný
tanýmaktadýr. Önceki zamanlarda klasik olarak tabir edeceðimiz
CNC tezgahlar hýzlandýkça, hassasiyetlerinde düþüþler olmaktaydý. Ancak, güncel teknolojilere sahip tezgahlarda boþtaki
hýzlar ve kesme ilerlemesi hýzlarý arttýkça, hassasiyetler yok
denecek kadar az düþüþler olmaktadýr, iþleme hassasiyetlerini
koruyabilmektedirler. Bunun baþlýca nedenleri; çok iyi özellikle
simetrik gövde tasarýmlarý, çok güçlü gövde yapýlarý, özel tasarým
ve soðutmalý iþ milleri, sürtünmeleri azaltýlmýþ yüksek hýzlara
çýkabilen kýzak sistemleri, doðrusal motorlu kýzaklar, ýsý izolasyon
tasarým sistemleri, yüksek dinamik performans saðlayýcý sistemler,
titreþimleri önleyici sistemler, hassasiyetlerden taviz vermeden
yüksek kesme hýzlarýna çýkabilen geliþmiþ kontrol sistemleri
benzeri bir çok özel donanýmlardan kaynaklanmaktadýr.

Derinlik veya yüksekliði fazla olan kalýplarý/parçalarý Ýþleme
Kolaylýðý: Engelleri, takým maliyetini ve iþleme zamanýný azaltýr

Bu þekilde güncel teknolojilere sahip makinalar ile aþaðýdaki
örneklerde olduðu gibi %30-%40 civarlarýnda verimlilik
saðlanabilir.

Karmaþýk Ýþlerde Kolaylýk: Hassasiyet artar.

Diðer önemli bir geliþme ise; kalýpçýlýk sektöründe özellikle 5
eksenli takým tezgahlarý yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. 5 eksen
tezgahlarýn baþlýca avantajlarý;

Özellikle son yýllarda ürünlerin daha rijit ve dayanýklý olmasý
bakýmýndan genel olarak tek parça üretim gereksinimleri ve çok
iþlemli birden fazla kalýp yerine bir çok iþlemi bünyesinde
bulunduran tek kalýp yapma ihtiyaçlarý nedeniyle, kalýp boyutlarý
daha büyük olmaya baþlamýþtýr. Bu da kalýpçýlarýn daha büyük
ebatlý CNC takým tezgahlarýna ihtiyaç duymalarýna neden
olmaktadýr. Büyük kalýplarda ve parça iþlemelerinde zaman daha
fazla olmasýndan dolayý, kalýp üretme sürelerini düþürmek,
rekabet gücünü arttýrmak bakýmýndan büyük tezgahlarda 5 eksen
özelliði daha çok ön plana çýkmaktadýr. Tüm bunlara büyük
ebatlý 5 eksen CNC takým tezgahlarýnda verimli çalýþmak için
iþleme optimizasyonlarý ve takýmyolu optimizasyonlarý da
eklemek gerekmektedir. Bu konuda YCM (SUPERMAX)
Machinery, sanayicilerimizin hizmetine amaçlara ve yapacaklarý
iþlere göre çeþitli modellerde alternatif çözümler sunmaktadýr.

Ýþleme Kolaylýðý: 0 dereceden farklý bir açýyla iþlemek, takým
ömrünü uzatýr ve yüzey hassasiyetini arttýrýr.
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Kalýpçýlar Vadisi
2017 Yýlýnda Faaliyete Geçiyor

S

orularýmýza geçmeden önce Kalýpçýlar
Vadisi'nde gelinen son noktadan
bahsedelim. Proje ne durumda ve ne
zaman tamamlanacak?
Þamil ÖZOÐUL
UKUB 7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný

Kalýpçýlar
Vadisi Türk
kalýpçýlýðýnýn
markalaþmasýný
saðlayacak bir
cazibe merkezi
haline gelecektir.
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Yönetime seçildiðimiz ilk günden bu yana dile
getirdiðimiz en önemli projemiz kendi alanýnda
derinlemesine uzmanlaþmýþ kalýpçýlarýmýzý
kümelenme mantýðý ile bir araya getirecek bir
ihtisas organize sanayi bölgesi kurmaktý.
Kalýpçýlar Vadisi adýný verdiðimiz bu projeyi
hayata geçirmek üzereyiz. Üç önemli sanayi
ilimizin, Bursa-Ýstanbul-Adapazarý üçgeninin
merkezinde, Yalova'da Kalýp Ýmalatý Ýhtisas
OSB'nin kuruluþ çalýþmalarý hýzla ilerliyor.
OSB toplam 342 dönümlük bir arazi üzerine
kurulacak. OSB içerisinde kendi alanýnda
derinlemesine uzmanlaþmýþ 70 kalýp fabrikasýnýn
ve yaklaþýk 30 adet yan sanayi firmasýnýn faaliyet
göstermesini hedefliyoruz. Her biri 3.000
metrekare olan sanayi parselleri üzerine yaklaþýk
2.000 metrekare oturma alanlý, ideal boyutta
modern kalýphaneler kurulabilecek. OSB arazisi,
Marmara Bölgesi'nin en önemli üç sanayi þehri
olan Ýstanbul, Bursa ve Adapazarý üçgeninin tam
ortasýnda, Yalova þehir merkezine 3 km mesafede yer almakta. Körfez Köprü Geçiþ Projesi'nin
tamamlanmasýyla ulaþým sorunu da olmayacaðýndan mükemmel bir konumda. OSB'nin,
köprü ve Kocaeli'nden gelerek Bursa üzerinden
Ýzmir'e kadar ulaþan yeni otoyol ile doðrudan
baðlantýsý da olacak. OSB'nin içerisinde Kalýp
Teknolojileri Ar-Ge Merkezi ve Ortak Kullaným
Merkezi de kuracaðýz. Bu merkezler bünyesinde
hizmet verecek olan farklý birimler olacak.
Tersine Mühendislik Birimi, Analiz, Simülasyon
ve Optimizasyon Birimi, Metroloji Birimi,
LASER Sinterleme ve Ýþleme Birimi, Büyük
Ölçekli Talaþlý Ýmalat Birimi ve Kalýp Deneme
Birimlerini sýrasýyla OSB içerisinde faaliyete
geçireceðiz. Kalýpçýlar Vadisi içerisinde kurulacak ortak kullanýma yönelik merkezler sayesinde
iþletmelerimiz ilk yatýrým maliyetlerini ve iþletme
maliyetlerini düþürecek, güncel teknolojiyi yakýndan takip edebilecek, rekabet güçlerini arttýracaktýr.
OSB arazisinin kamulaþtýrýlmasý için çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Kamulaþtýrmanýn en önemli
adýmý olan uzlaþma toplantýsý 14 Kasým 2014
tarihinde yapýldý ve kamulaþtýrma süreci baþladý.
Kamulaþtýrma davasý Aralýk ayý sonuna kadar
sonuçlanmýþ olacak. 2016 yýlý ilk çeyreðinde
altyapý çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. 2016 yýlý
sonuna kadar altyapý çalýþmalarýný tamamlayarak

2017 yýlý içerisinde OSB'yi faaliyete geçirmeyi
planladýk. Þuan bizim en büyük þansýmýz
Yalova'da her kesimde bu projenin bir an önce
tamamlanmasý yönünde olumlu bir beklentinin
olmasýdýr. Üyelerimiz de biran önce OSB'nin
tamamlanmasýný ve yatýrýmlarýný yaparak
faaliyete geçmeyi bekliyorlar. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB, Yalova ve civarýnýn da ekonomik
kalkýnmasýna büyük katký saðlayacak, istihdamý
artýracak, doðayla dost, modern bir OSB olacak.
Her geçen gün geliþen Yalova Üniversitesi,
Körfez Köprü Geçiþ Projesi, Bursa-Ýzmir Otoyolu, yeni hava ve deniz limaný projeleri ve Kalýp
Ýmalatý Ýhtisas OSB, Yalova'nýn deðerini artýran
unsurlar. Kalýpçýlar Vadisi projemizi 2017 yýlý
sonuna kadar faaliyete geçirebilmek için tüm
gücümüzle çalýþmalara devam ediyoruz.

Projenin baþta "Kalýpçýlara" sonra ise ülke
ekonomisine saðlayacaðý avantajlar hakkýnda
bilgilendirir misiniz?
Kalýpçýlarýmýzýn mevcut daðýlýmýna baktýðýmýzda, farklý bölgelerde müstakil olarak faaliyet
gösteren birbirinden kopuk ve uzak birçok
kalýpçý olduðunu görüyoruz. Bu firmalarýn, kalýp
üretebilmek için ihtiyaç duyulan tüm makine,
yazýlým ve ekipmana sahip entegre tesis olarak
çalýþmalarý gerekiyor. Bunu saðlamak büyük
yatýrým gerektiriyor. Hem ilk yatýrým maliyetinin
hem de iþletme maliyetinin çok yüksek olmasý
sebebiyle de kalýpçýnýn rekabet gücü düþüyor.
Geliþmiþ ülkelerde, sanayi üretiminin sürekliliði
açýsýndan stratejik öneme sahip sektör olarak
ele alýnan ve doðrudan desteklenen kalýpçýlýk
sektörünün geliþtirilmesi için uygulanan bir
model var. Bu model kapsamýnda, sanayi
üretiminin yoðun olduðu bölgelerde, o bölgenin
ihtiyaç duyduðu kalýplarýn tedarik edilebileceði,
her biri kalýpçýlýðýn farklý alanlarýnda derinlemesine uzmanlaþmýþ firmalarý kümelenme ve ortak
kullaným mantýðý ile bir araya getiren ihtisas
sanayi bölgeleri kuruluyor.

Röportaj

Kalýpçýlar Vadisi projesi, geliþmiþ ülkelerde uzun yýllardýr
uygulanan ve baþarýsý kanýtlanmýþ bu modelin Yalova'da hayata
geçirilecek en modern örneklerinden biri olacak ve yurt dýþýnda
Türk kalýpçýlýk sektörüne olan ilgiyi ve güveni artýracak, Türk
kalýpçýlýðýnýn markalaþmasýný saðlayacak bir cazibe merkezi
haline gelecektir.
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'de baþta Kalýp Teknolojileri
Ar-Ge Merkezi, Kalýp Deneme Merkezi, Ortak Kullaným Merkezi
olmak üzere kalýpçýlarýn ilk yatýrým ve iþletme maliyetlerini
düþürecek, uluslararasý rekabet güçlerinin artmasýný saðlayacak
merkezler bulunacak. Bu merkezler bünyesinde kalýpçýlarýmýzýn
kendi bünyelerinde olmazsa olmaz makine ve teçhizatlarýnýn
yaný sýra zaman zaman ihtiyaç duyduklarý büyük iþleme tezgahlarý,
büyük deneme presleri, ölçme, test, kalibrasyon cihazlarý, analiz
yazýlýmlarý, LASER sinterleme tezgahlarý, hýzlý prototip cihazlarý
gibi pahalý ekipman ve yazýlýmlarýn ortak kullanýlmasýyla ilk
yatýrým ve iþletme maliyetleri büyük oranda azalacak, bazen
haftalar süren kalýp deneme süreleri ve haliyle teslim süreleri
kýsalacak, neticede firmalarýmýzýn maliyetleri düþecek, rekabet
güçleri artacaktýr.
Ayrýca, firmalarýn OSB statüsünde bir sistemin içerisinde yer
almasýnýn da pek çok avantajý bulunuyor. OSB sayesinde, yatýrým
teþvikleri, vergi avantajlarý ve kalkýnma ajanslarýnýn saðladýðý
birçok destekten daha fazla faydalanma imkanýna da sahip
olacaðýz.
UKUB'un Kalýpçýlar Vadisi projesi dýþýnda yürüttüðü veya
yürütmeyi planladýðý güncel proje ve hedeflerden bahseder
misiniz?
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði olarak sektörün geliþime ihtiyaç
duyduðu alanlarda çalýþmalar yürütüyor, farklý projeleri hayata
geçiriyoruz. Kümelenme ve ortak kullaným mantýðý ile kendi
alanýnda uzmanlaþmýþ kalýpçýlýk sektöründe faaliyet gösteren
birçok firmayý bir araya getirecek olan Kalýpçýlar Vadisi adýyla
hayalini kurduðumuz projemizi, YALOVA KALIP ÝMALATI
ÝHTÝSAS OSB resmi adýyla artýk gerçeðe dönüþtürdük. Kalýpçýlar
Vadisi projesi sektörün ihracat hedefine büyük katký saðlayacak,
sektörü dünya ölçeðine taþýyacak, planlanan ortak kullaným
merkezleriyle sektörün rekabetçi yapýsýný artýracak bir projedir.
Sektörümüzün geliþmesine ve rekabet gücünün artmasýna katký
saðlamak amacýyla kurmayý planladýðýmýz Ulusal Kalýpçýlýk Eðitim
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Merkezi (UKEM), Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, Ortak
Kullaným Merkezi, Tersine Mühendislik Birimi, Analiz
Simülasyon ve Optimizasyon Birimi, Metroloji ve Kalibrasyon
Birimlerini kurmak için ihtiyaç duyduðumuz finansmaný
saðlamak üzere Avrupa Birliði, TUBÝTAK, BEBKA, KOSGEB
gibi kurumlarýn saðladýðý maddi desteklerden faydalanmak üzere
projeler geliþtirdik. Bu projeleri belli bir mantýk sýralamasý
içerisinde adým adým hayata geçirerek ülkemize, sektörümüze
kazandýrýyoruz. Bu projeler kapsamýnda kurulan birimlerin ticari
faaliyetlere baþlamasýyla birlikte UKUB Ýktisadi Ýþletmesi'ni
kurduk. Ýktisadi iþletmemizin saðladýðý gelirler ile de yeni projeler
geliþtirerek hayata geçiriyoruz. UKUB þu an tam anlamýyla proje
kültürüne sahip bir kurum haline geldi. Planladýðýmýz tüm
faaliyetleri projelendirerek, detaylý bütçe çalýþmalarý yaparak tek
tek hayata geçiriyoruz.
Bu güne kadar gerçekleþtirdiðimiz projelerimiz:
 BEBKA destekli "Ortak Kullanýma Yönelik Tersine Mühendislik Merkezi Kurulumu Projesi"
 BEBKA destekli "Endüstriyel Kalýpçýlýða Yönelik Ortak Analiz,
Simülasyon ve Optimizasyon Merkezi Kurulumu Projesi"
 AB destekli "Kullan Kazan (K2) Projesi"
 BEBKA destekli "Otomotiv Kalýpçýlýk Sanayi Ýçin Ar-Ge
Mühendisi Yetiþtirilmesi Projesi"
 BEBKA destekli "Kalýpçýlýða Özel 5 Eksen CNC Freze Tezgâh
Kullanýmý Eðitimi Projesi"
 TUBÝTAK destekli "Uludað Ünv. Ýþbirliði ile Türk-Alman
Endüstriyel Kalýp Tasarým ve Ýnovativ Ýmalat Teknolojileri
Paylaþým Çalýþtayý Projesi"
 BEBKA destekli "Kalýp Montaj Operatörü Eðitimi Projesi"
 BEBKA destekli Proje Yönetimi ve Planlama Eðitimi Projesi
 KOSGEB destekli birçok yurt dýþý iþ gezileri ve fuar ziyaretleri
UKEM'de temel seviyede kalýpçýlýk eðitimi için gerekli makina,
ekipman ve yazýlým yatýrýmlarýný KOSGEB, BEBKA ve
üyelerimizin desteði ile tamamladýk ve Ocak 2015'de
eðitimlerimize baþladýk. 2015 yýlýnýn ilk eðitimini de, Sac
Þekillendirme Kalýpçýlýðý konusunda düzenledik. Haziran ayý
itibari ile de 1. dönem eðitimlerimizi 10 eðitim ve 122 kiþilik
katýlým ile tamamlamýþ bulunuyoruz. Katýlýmcýlardan aldýðýmýz
geri dönüþler de bizleri çok mutlu etti. 2. dönemde eðitimlere
katýlýmcý sayýsýnýn daha da artacaðýný düþünüyoruz. Üye olmayan
firmalarýn da katýlým saðlayabildiði 2. dönem eðitimler þöyle;
LASER Teknolojilerinin Kalýpçýlýk Sektöründeki Uygulamalarý
Eðitimi, Bilgisayar Destekli Talaþlý Ýmalat Teknolojileri (CAM)
Eðitimi, Geometrik Boyutlandýrma ve Toleranslandýrma Eðitimi,
Delik Delme Teknolojileri Eðitimi, Proje Yönetimi ve Planlama
Eðitimi, Plastik & Metal Enjeksiyon ve Metal Form Verme
Kalýplarýnda (PVD) Kaplamalar ve Uygulama Örnekleri Eðitimi,
Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý Eðitimi, Kauçuk ve Kauçuk
Kalýpçýlýðý Eðitimi, Kalýp Malzemeleri ve Isýl Ýþlem Eðitimi.
Sýrada hayata geçireceðimiz birçok projemiz var. Bütçe ve
kadromuzun imkanlarýný sonuna kadar zorlayarak tüm
projelerimizi hayata geçirmek için çalýþmalarýmýza devam
ediyoruz.

Röportaj
Yýlýn ilk üç çeyreði sektör açýsýndan nasýl geçti? Yýlýn son
çeyreðinde kalýp sektörünü neler bekliyor?
2015 ilk üç çeyreði sektörümüz açýsýndan oldukça yoðun geçti.
Yurtiçi ve yurtdýþý otomotivde devam eden yeni projeler
kapasitelerimizi doldurdu. Yýlýn son çeyreðinin, tekrarlanacak
seçimin ve mevcut ülke þartlarýnýn olumsuz psikolojisi nedeniyle
ilk yarýya nazaran daha iyi olmayacaðý aþikar.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi
bizlere emanet etti. Daha iyi bir gelecek için her zaman
umudumuzu ve hedeflerimizi yüksek tutuyoruz ve daha iyi bir
Türkiye için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz. 2016
yýlý da iyi olacaktýr.
Ülkemizde yaþanan siyasi belirsizliklerin ve dýþ ülkelerde
yaþanan politik çalkantýlarýn ülke ekonomisine olumsuz
anlamda yansýdýðýný söyleyebiliriz. Bu noktada sizin
görüþleriniz neler? Bu durum Kalýp sektörüne nasýl yansýdý?
Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en sýkýntýlý dönemlerinden birini
yaþamakta. Ýç ve dýþ politikalarda yapýlan yanlýþlar hem içeride
hem de dýþarýda büyük bir güvensizlik yarattý. Güvenin olmadýðý
ortamda yeni yatýrým olmaz. Mevcut durumun oluþturduðu
olumsuz psikoloji her kesimden insaný, her sektörden firmayý
etkiliyor. Sýnýr komþularýmýzla bozulan iliþkilerimiz,
bu ülkelerle ticaret yapan farklý sektörlerden birçok firmayý
olumsuz etkiledi, iflas eden, iflasýn eþiðine gelen yüzlerce belki
binlerce firma var ne yazýk ki.
Türk Kalýpçýlýk Sektörü bu durumdan þuan için etkilenmiyor
diyebiliriz. Zira kalýpçýlýðýn en önemli müþterisi olan küresel
otomotiv ve beyaz eþya sektörlerinde seneler önceden planlanmýþ
projelerin bölgesel siyasi çalkantýlardan ve belirsizliklerden dolayý
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bir anda durdurulmasý veya iptal edilmesi söz konusu deðil.
Ancak, olumsuzluklarýn sürmesi ve genel bir kriz halini almasý
durumunda biz de kalýpçýlýk sektörü olarak sýkýntý yaþamaya
baþlarýz.
Son dönemde yaþanan döviz artýþýný ayrýca dikkate almak
gerekiyor. Neredeyse tüm üretim girdileri yurtdýþý kaynaklý olan
kalýpçýlarýmýzýn ilk yatýrým ve iþletme maliyetleri olumsuz
etkilendi. Ýç piyasaya yönelik üretim yapan firmalarýmýz bu
durumdan büyük rahatsýzlýk duyarken, ihracat aðýrlýklý çalýþan
firmalarýmýz bu durumdan oldukça memnun.
Kalýp sektöründeki firmalar piyasalardaki belirsizlik
sebebiyle yapacaklarý yatýrýmlarý erteleyebiliyorlar. Onlara
dergimiz aracýlýðýyla neler söylemek istersiniz?
Piyasalardaki belirsizlikten dolayý müþterileriniz sipariþleri iptal
ediyorsa bu durumdan sizin etkilenmemeniz mümkün deðildir.
Neticede kalýpçýlar, ana sanayiden gelen talebe göre proje bazlý
özel tasarým ve üretim yapan firmalar. Ancak bu durumda
müþterilerinizi doðru seçip seçmediðinizi sorgulamanýzý tavsiye
ederim. Hedefi olmayan, bu hedefe ulaþmak için deðiþen þartlara
uygun farklý stratejiler geliþtirmeyen, tedarikçilerini gözetmeyen
müþterileriniz varsa siz de anlýk esen rüzgara göre bir o yöne bir
bu yöne döner durursunuz. Hedefi olan iyi müþteri, hedefe
giderken sizi de beraberinde taþýr. Derinlemesine uzmanlaþýn,
müþterinizi siz seçin.
Son olarak sektöre dergimiz aracýlýðýyla iletmek istediðiniz
bir mesajýnýz var mý?
Kabiliyet ve kapasitenize en uygun kalýpçýlýk alanýný seçin ve
sadece bu alanda derinlemesine uzmanlaþýn. Müþterinizi siz
seçin.

Röportaj

Kalýp ve Makine Sektörü
Fuardan Umutlu

K
Ýlhan ERSÖZLÜ
TÜYAP Bursa Fuarcýlýk Genel Müdürü

uruluþumuz Tüyap Bursa Fuarcýlýk Anonim Þirketi tarafýndan, Takým Tezgâhlarý
Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÝAD)
ve Makina Ýmalatçýlarý Birliði (MIB) iþbirliði, T.C.
Ekonomi Bakanlýðý, KOSGEB, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odasý ve Bursa Büyükþehir Belediyesi'nin
deðerli destekleri alýnarak hazýrlanan,
 Bursa Metal Ýþleme Teknolojileri Fuarý, 14.
Uluslararasý Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak,
Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri,
Pnömatik ve Hidrolik Fuarý
 Bursa Sac Ýþleme Teknolojileri Fuarý 2015, 7.
Sac, Boru, Profil Ýþleme Teknolojileri ve Yan
Sanayileri Fuarý
UKUB Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði ve Prestij
Yayýncýlýk Basým Hizmetleri San. Tic. Ltd. Þti.
iþbirliði ile hazýrlanan;
 Kalýp Avrasya 2015 Bursa 8. Kalýp Teknolojileri
ve Yan Sanayiler Fuarý
 Ýþ ve Ýþçi Güvenliði, Saðlýðý ve Ekipmanlarý Fuarý
 Bursa Demir - Çelik 2015, Bursa Demir - Çelik,
Döküm, Demirdýþý Metaller, Ürün ve Üretim
Makineleri Fuarý
Türkiye Elektrik - Elektronik ve Benzerleri
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu
ve Bursa Elektrik Teknisyenleri Odasý desteði ile
hazýrlanan

Ýlhan Ersözlü;
"Bursa Endüstri
Zirvesi'nde eþ
zamanlý fuarlar
geçtiðimiz yýl
36 ülkeden
42.351 kiþi
tarafýndan ziyaret
edilerek hedefine
ulaþtý, üretime
güç kattý, makine
satýþlarýna
katký yaptý."
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 Otomasyon Fuarý 2015, Bursa 13. Uluslararasý
Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyonu
Fuarý
Eþ zamanlý olarak 10 - 13 Aralýk 2015 tarihlerinde
Tüyap Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre
Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir.
Ýlk yýlýndan itibaren Takým Tezgâhlarý Sanayici
ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÝAD) iþbirliði ile
düzenlediðimiz Bursa Metal Ýþleme Teknolojileri
Fuarý'na bu yýl itibari ile Makina Ýmalatçýlarý Birliði
(MIB) de destek vermeye baþladý. Ortaya çýkan
güçlü iþbirliði ile fuarýmýz, içinde yer aldýðý Bursa
Endüstri Zirvesi'ne daha da güç katacak.
Tüyap Bursa Fuarcýlýk A.Þ. Genel Müdürü Ýlhan
Ersözlü "2014 yýlýnýn son ayýnda düzenlediðimiz,
imalat endüstrilerinin tüm süreçlerini "Bursa
Endüstri Zirvesi" adý altýnda toplayan fuarlar, 7
ayrý salonda, 21 ülkeden 529 firma ve firma
temsilciliðinin katýlýmý ile 40.000 m2 kapalý alanda
hazýrlandý, ziyarete açýk olduðu 4 gün süresince
36 ülkeden gelen 42.351 kiþi tarafýndan ziyaret
edilerek sektörün gücünü gözler önüne serdi,
makine satýþlarýna büyük katký saðladý. Bu yýl da

Aralýk ayýnda gerçekleþecek zirve için 50 bine
yakýn ziyaretçi gelmesi hedeflenmektedir.
Metal iþleme, sac iþleme, kalýp ve yan sanayi,
elektrik, elektronik, otomasyon, hýrdavat ve iþ
güvenliði konularýndaki geniþ kapsamýnýn yaný
sýra Almanya'dan, Japonya'dan, Çin ve Ýtalya'dan
yabancý firmalarýn katýlýmý ile dikkat çeken Bursa
Endüstri Zirvesi, üretimde ihtiyaç duyulan
hammadde, yeni teknoloji, donaným ve
sistemlerdeki yenilikleri ilgililere topluca
göstererek her türlü üretime ivme kazandýrdý."
dedi.
Bu yýl da imalat endüstrilerinin tüm süreçlerini
tek çatý altýnda toplayan fuarlar, ülkemizin en
önemli buluþmalarýndan biri olarak dikkat
çekmektedir. Söz konusu fuarlar, üretimde ihtiyaç
duyulan hammadde, yeni teknoloji, donaným ve
sistemlerdeki yenilikleri ilgililere topluca
göstererek her türlü üretime ivme kazandýrmakta
ve güç katmaktadýr.
Fuarlarýn salon daðýlýmýna baktýðýmýz zaman;
salon 1, 2, 3 ve 5'te metal iþleme makineleri, sac
iþleme makineleri, salon 4 ve 6'da kalýp, teknik
hýrdavat, salon 7'de elektrik - elektronik - otomasyon ile ilgili firmalarýn yer aldýðýný görmekteyiz.
Ýlhan Ersözlü; "Fuarlar; yurtdýþýndan davetli iþ
adamlarý ile katýlýmcý firmalarý buluþturan en
önemli platformdur"
Birbirini tamamlayan sektörlerin büyük buluþmasý
olan fuarlara; Almanya, Belçika, Birleþik Arap
Emirlikleri, Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan,
Cezayir, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan,
Hýrvatistan, Hollanda, Ýran, Ýspanya, Ýsviçre,
Ýtalya, Japonya, Kosova, Kuveyt, Libya,
Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Romanya, Rusya,
Portekiz, Sýrbistan, Suudi Arabistan, Suriye,
Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve
Yunanistan'dan iþ adamlarý davet edilmektedir.
Yurtiçinden ise sektörlerin yoðun olduðu Adana,
Adapazarý, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya,
Balýkesir, Bartýn, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli,
Düzce, Eskiþehir, Erzincan, Gaziantep, Isparta,
Ýstanbul, Ýzmir, Karaman, Kayseri, Kýrklareli,
Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve Samsun baþta
olmak üzere birçok ilden gelecek profesyonellere
ev sahipliði yapýlacaktýr.

Haber

Kalýpçýlýk Sektörü Kendini Yenilemeli

U

KUB Baþkaný Þamil Özoðul, kalýp üretim süresinin kýsaltýlmasýyla maliyetlerin düþürülerek, küresel pazarda rekabet gücünün artýrýlabileceðini
söyledi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Baþkaný Þamil
Özoðul, Türk kalýpçýlýk sektörünün küresel düzeyde
rekabet edebilmesi için mutlaka yeni adýmlar atmasý
gerektiðini söyledi. Özoðul, kalýp üretim sürecinde
katma deðeri etkileyen aþamalarda uygulanacak doðru
yöntemlerin kalýp üretim süresini, dolayýsýyla maliyeti
azaltacaðýný vurguladý.

Özoðul,
kalýp üretim
süresinin
kýsaltýlmasýyla
maliyetlerin
düþürülerek,
küresel pazarda
rekabet gücünün
arttýrýlabileceðini
söyledi.

UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, yaptýðý yazýlý açýklamada,
kalýpçýlýk sektöründe teknolojik yenilikler ve kalifiyeli
insan gücü kullanýlmasýnýn yaný sýra yapýlacak çalýþmalarla rekabet
gücünün yükseltilebileceðini söyledi. UKUB olarak yaptýklarý
faaliyetlerle sektörün geliþimi için çaba harcadýklarýný, yaptýklarý
analizlerle de sektörün küresel ekonomi içindeki yerini ortaya
koyduklarýný kaydeden Özoðul, sanayicilerin pes etmek yerine
zorluklara göðüs gererek Türk kalýpçýlýk sektörünü daha ileri
taþýmasý gerektiðini vurguladý. Teknolojinin nimetlerinden
faydalanarak, ayný insan kaynaðý ile daha çok ve kaliteli iþ
yapmalarýnýn mümkün olduðunu belirten Baþkan Þamil Özoðul,
neler yapýlmasý gerektiði konusunda önerilerde bulundu:

deðindi. Tasarým ve tasarým doðrulama olarak
adlandýrýlan analiz aþamasýnýn kalýp üretim sürecindeki
katma deðeri etkileyen en önemli faktörlerden biri
olduðunun altýný çizen Özoðul, bunun için kullanýlan
yazýlýmlarýn kalýpçýlýðýn faaliyet gösterilen ihtisas alanýna
uygun olan modüllerle donatýlmasýnýn önemini
vurguladý. Özoðul, doðru seçilmiþ yazýlýmlarýn, özellikle
analiz yazýlýmlarýnýn, doðru kullanýlmasýnýn kalýp üretim
sürecinin kýsalmasýna ve kalite maliyetlerinin
düþmesine büyük katký saðlayacaðýný söyledi.
Kalýp Üretim Süresi

Amerika'da yapýlan bir araþtýrmada kalýp üretim
süresinin sadece yüzde 7'lik kýsmýnýn gerçek operasyon süresi
olduðunun ortaya konulduðunu, geriye kalan sürenin ise yüzde
2'sinin ölçme-doðrulama, yüzde 2'sinin taþýma, yüzde 89'unun
da operasyonlar arasý bekleme süresi olduðunun saptandýðýný
anlatan Özoðul, þunlarý kaydetti:
"Bu yüzden doðrulanmýþ tasarým üzerinden imalata geçmeden
önce mutlaka her bir parça için metot çalýþmasý yapýlmalý,
hazýrlanan üretim planlarý üzerinden tüm kalýp bileþenleri MRP
ve proje yönetim yazýlýmlarý kullanýlarak etkin þekilde takip
edilmelidir."
LASER Teknolojisi
Kaðýtsýz, resimsiz imalat sistemlerini kullanarak, olasý birçok
kalite maliyetinin önüne geçmemiz de mümkün. Tüm kalýp
üretim süreci boyunca 2 boyutlu teknik resimlerin yerine, imalat
ile ilgili tüm ölçü ve toleranslarý içeren renklerle kodlanmýþ 3
boyutlu katý modelleri kullanmamýz durumunda, yüzde 100 insan
kaynaklý zaman kayýplarý ve kalite maliyetleri büyük oranda
düþürülebilmektedir.

"Öncelikle mevcut iþletme kaynaklarýnýn sil baþtan elden
geçirilmesi gerekir. Verimsiz makina, ekipman ve yazýlýmlarýn
yok pahasýna da olsa elden çýkarýlmasý, amaca uygun, teknolojik
yeni yatýrýmlarýn yapýlmasý gerekir. Ýnsan kaynaklarýný yeni sisteme
göre eðitmeliyiz. Bunlarý yaparken, mevcut ekibin senelerdir
alýþmýþ olduðu düzenin deðiþmesine karþý mukavemet göstermesi,
iþlerini kaybetme korkusuyla eskiyi koruma, yeniyi kabullenmeme
içgüdüsü ile zorluk çýkarmasý olasýlýk dahilindedir. Ayrýca, mevcut
ekibin yüksek teknolojiye hýzlý ayak uyduramamasý nedeniyle
dönüþüm döneminde ortaya çýkacak zaman ve kalite maliyetleri
ile rekabet gücünün düþmesi de mümkün. Ancak sektörde
varlýðýmýzý sürdürmek istiyorsak tüm zorluklara raðmen bu
dönüþümü baþlatmamýz da kaçýnýlmazdýr."
Analiz Aþamasý
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, açýklamasýnda kalýp üretim süresi
ve maliyetlerin düþürülmesine yönelik yapýlmasý gerekenlere de
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Talaþ kaldýrma aþamasýnda artýk sonlu eleman analiz mantýðý ile
çalýþan, geliþmiþ CAM yazýlýmlarý kullanýlmaktadýr. Daha ötesi,
artýk birçok kalýp parçasý malzeme eksilterek deðil, LASER
teknolojisi ile malzeme ekleyerek imal edilebilmektedir. Bu
yöntem daha bugünden geliþmiþ ülkelerde kalýpçýlýðýn
vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir.
Tezgah Verimi
Türkiye'de maalesef kalýpçýlarýmýzýn birçoðu halen CNC
tezgahlarda otomatik takým deðiþtirme, takým ön hazýrlama, hýzlý
baðlama gibi sistemleri dahi kullanmýyor. Ancak bu sistemler,
doðru seçilmiþ bir tezgahta, doðru takýmlarla, doðru yapýlmýþ
CAM programlarý ile birlikte kullanýldýðýnda tezgah veriminin
yüzde 50'ye varan oranlarda yükselmesi söz konusudur. Tüm
bunlarý yapabildiðimizde kalýp deneme süreci olabildiðince
kýsalacak, basit revizyonlarýn yapýlacaðý, kalýp performansýnýn
test edileceði ve çalýþma parametrelerinin ayarlanacaðý standart
bir süreç haline gelecektir.

Makale

Yargýtay Kararý Altýnda Kayýp-Kaçak
Elektrik Bedellerinin Tüzel Kiþiler
Tarafýndan Geri Alýnmasý

Y
Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

Kayýp-kaçak elektrik
bedellerinin tahsili
için izlenmesi
gereken yol ise
geçmiþe dönük
kayýp kaçak
bedellerinin tespiti
için enerji daðýtým
þirketine baþvurarak
faturalarý istemek ve
devamýnda
mahkeme de dava
açmaktadýr.
Faturalarýn, enerji
daðýtým þirketi
tarafýndan
verilmemesi
durumunda Enerji
Piyasasý Kurumu'na
þikayet için
baþvurulmasý
gerekmektedir.
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argýtay Hukuk Genel Kurulu'nun
2013/7-2454 E. ve 2014/679 K. sayýlý
elektrik faturalarýna yansýtýlan kayýpkaçak bedelinin abonelerden alýnamayacaðý
hükmündeki kararý ile abonelere geriye doðru
10 yýllýk süre içinde ödemiþ olduklarý elektrik
faturalarýndaki bu bedelin iadesini talep etme
hakký saðlanmýþtýr.Yargýtay'ýn bu kararý almasýna
neden olan olay 2012 yýlýnda bir abonenin
faturasýna yansýtýlan kayýp-kaçak bedelinin iadesi
için Tüketici Hakem Heyetine baþvurmasý ile
baþladý. Hakem Heyeti tüketiciyi haklý bularak
alýnan paranýn iadesine karar verdi. Söz konusu
kararýn iptali için daðýtým þirketi tarafýndan
Mahkeme'ye baþvurulmasý üzerine yargýlamalar
sonucu Yargýtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu
kararý almasý gündeme gelmiþtir.
Yargýtay Hukuk Genel Kurulu kararýnda
"Elektrik enerjisinin nakli esnasýnda meydana
gelen kayýp ile baþka kiþiler tarafýndan
hýrsýzlanmak suretiyle kullanýlan elektrik
bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili
yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet
düþünceleri ile baðdaþmamaktadýr. Hem bu hal,
parasýný her halükarda tahsil eden davacý
Kurumun çaðýn teknik geliþmelerine ayak
uydurmasýna engel olur, yani davacý kendi teknik
alt ve üst yapýsýný yenileme ihtiyacý duymayacaðý
gibi; elektriði hýrsýzlamak suretiyle kullanan
kiþilere karþý önlem alma ve takip etmek için
gerekli giriþimlerde de bulunmasýný engeller.
Oysa ki, elektrik kaybýný önleme ve hýrsýzlýklarý
engelleme veya hýrsýzý takip edip, bedeli ondan
tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi
bulunan davacýya (þirkete) aittir. Bununla
birlikte, tüketici olan vatandaþýn faturalara
yansýtýlan kayýp-kaçak bedelinin hangi miktarda
olduðunun apaçýk denetlenebilmesi ve hangi
hizmetin karþýlýðýnda ne bedel ödediðini bilmesi,
yani þeffaflýk hukuk devletinin vazgeçilmez
unsurlarýndandýr." hükümlerine yer verilmiþtir.
Yargýtay kýsaca, elektrik enerjisinin nakli
sýrasýnda meydana gelen kayýp bedeli ile
baþkalarýnýn hýrsýzlamak suretiyle kullandýðý
elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden
tahsilini hukuk devleti ve adalet düþüncesi ile
baðdaþtýramayacaðýný söylemektedir.
Yargýtay'ýn bu düþüncesi yerindedir. Zira ceza
hukukunun genel ilkelerinden olan ve
Anayasa'nýn 38. maddesinde belirtilen "cezalarýn
þahsiliði" ilkesi uyarýnca kanunda suç karþýlýðý
olarak öngörülmüþ bulunan cezanýn sadece

suçun failine verilmesi, yalnýzca suçun failinin
cezadan etkilenmesi gerekmektedir. Diðer bir
ifade ile kurallara uyan, borcunu ödeyen
abonenin kendi kusurundan kaynaklanmayan
bir bedelin faturasýnýn bu aboneye kesilmesi
cezalarýn þahsiliði ilkesi ile baðdaþmayacaðý gibi
bu durum hukuk devletine duyulan güveni de
sarsar nitelikte olmaktadýr. Bütün bu
gerekçelerin yaný sýra Yargýtay ayrýca faturalarda
kayýp- kaçak bedeli yansýtýlmadýðý için tüketicilerin ne kadar ödediklerini bilmediklerini bunun
da þeffaf devlet anlayýþýna aykýrý olduðunu
belirtmiþtir.
Kayýp kaçak bedelinin gerçek kiþiler ve tüzel
kiþiler tarafýndan talep edilmesi konusunda da
bir faklýlýk bulunmamaktadýr. Elektrik Piyasasý
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliði'nde tüketici
gerçek veya tüzel kiþi ayrýmý yapýlmadan tüketici,
"Elektriði kendi kullanýmý için alan kiþi" olarak
tanýmlanmýþtýr. Yargýtay 3. Hukuk Dairesinin
E. 2014/12810, K. 2014/12352 sayýlý ve E.
2014/7207, K.2014/14473 sayýlý kararlarýnda
tüzel kiþilerin de kayýp-kaçak bedellerinin
tahsilini talep edebileceði hüküm altýna
alýnmýþtýr.
Yargýtay'ýn bu olumlu kararý hukuk devleti
ilkelerine yakýþýr olsa da TBMM'ne sunulan bir
Kanun tasarýsý ile bu kararýn açtýðý yolun önü
kesilmek istenmektedir. Tasarýda yer alan bir
madde ile kayýp- kaçak elektrik bedeli
konusunda bugüne kadar açýlan davalar
sonucunda yapýlan ödemeler ile mahkeme
masraflarýnýn, bundan sonraki dönemlerde
hazýrlanacak yeni faturalara eklenerek tüm
tüketicilerden tahsilinin önü açýlmaktadýr. Daha
önce mahkemeler tarafýndan iadesine karar
verilen kayýp kaçak bedelleri ile mahkeme
giderlerinin daðýtým þirketlerince tüketicilerin
faturalarýna yansýtýlacaðý söylenmektedir. Bu
tasarýnýn hukuk devleti ilkesine aykýrý olmasý
sebebiyle, yasalaþmasý durumunda dahi Anayasa
Mahkemesi tarafýndan iptal edileceði açýktýr.
Sonuç olarak, tüzel kiþi tüketicilerinde kayýp
kaçak bedelini alma konusunda gerçek kiþilerden
farký bulunmamaktadýr. Kayýp- kaçak elektrik
bedellerinin dava yolu ile istenebilmesi için
öncelikle geçmiþe dönük 10 yýllýk kayýp kaçak
bedellerinin tespiti için enerji daðýtým þirketine
baþvurmak ve faturalarý istemek gerekmektedir.
Faturalarýn temininden sonra ise, mahkemede
kayýp kaçak bedelinin iadesi davasý açýlmalýdýr.

Makale

Talaþlý Ýmalat Süreçlerinin Kararlýlýðý
ve Takým Tezgah Dinamiði
4.2. Paralel Frezeleme

Prof. Dr. Erhan Budak
Üretim Araþtýrma Laboratuvarý
Sabancý Üniversitesi
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þzamanlý frezeleme operasyonu ayný anda
birden çok freze kesici takýmýnýn ayný ya
da farklý yüzeyleri kesme iþlemi olarak
bilinmektedir. Uygun kesim þartlarý saðlandýðýnda paralel frezeleme operasyonlarýnýn üretim
verimliliðini artýrýcý avantajý vardýr. Geleneksel
tek takýmlý frezeleme operasyonlarýnda olduðu
gibi týrlama titreþimi bu verimliliði kýsýtlayan en
büyük etkenlerdendir. Öte yandan frezeleme
koþullarý uygun biçimde seçildiði takdirde kararlý
talaþ kaldýrma oraný artmaktadýr. Böyle bir
durumda, her iki kesici takýmda ortaya çýkan
dinamik kesme kuvvetleri birbirlerini
sönümlemek-tedirler. Bunun yaný sýra iþ parçasý
dinamiði, takýmlar arasýnda dinamik etkileþim
saðladýðý için eþ zamanlý frezeleme operasyonlarýnýn dinamiði ve kararlýlýðý üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir.

Þekil . Paralel frezeleme operasyonu geometrisi.

Bu kesme þartlarý altýnda elde edilen kararlýlýk
diyagramý Þekil 11'de gösterilmiþtir.

Þekil 11. Kararlýlýk diyagramý ve test sonuçlarý.

Kararlýlýk diyagramý NTX2000 çok maksatlý
takým tezgahýnda gerçekleþtirilen týrlama testleri
ile doðrulanmýþtýr. Ýki örnek durum için (A ve
B noktalarý) ivmeölçerlerden alýnan titreþim
verileri analiz edilmiþ ve týrlamalý kesme durumu
için (A) týrlama frekansýnýn yapýlan modellemelerde de çýktýðý gibi 60 Hz'te çýktýðý görülmüþ
ve kararlýlýk diyagramý doðrulanmýþtýr. Bir baþka
örnek paralel frezeleme durumunda ise en iyi
kesme durumlarýný veren durumlar bulunmuþtur. Þekil 12'de benzetim ve deneylerde
kullanýlan iþ parçasý gösterilmiþtir.

Paralel frezeleme operasyonlarýna ait frekans
kümesine ait çýkarýlmýþ olan analitik çözüm
yöntemi ve genel kuvvet denklemi aþaðýda
gösterilmiþtir.
(2)

2015 yýlý 2. sayýda yer alan
makalenin devamý.
Alptunç ÇOMAK,
Recep KOCA,
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Orkun ÖZÞAHÝN,
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Taner TUNÇ,
Emre UYSAL,
Erhan BUDAK,
H. Nevzat ÖZGÜVEN
Sorumlu yazar:
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Denklem (2)'de "CPM" matrisi kesme
parametreleri terimlerinin toplandýðý bir matris
olup, "DM" ve "OTF" matrisleri sýrasýyla gecikme
terimleri ve yönlendirilmiþ transfer fonksiyonunun tanýmlandýðý matrislerdir. Bu özdeðer
probleminin çözümü sonucu paralel frezeleme
iþlemlerine ait kararlýlýk diyagramlarý çýkartýlmaktadýr. Detaylar [9]'de açýklanmýþtýr. Þekil
10'da örnek bir paralel frezeleme durumu
gösterilmiþtir.

Þekil 12. Ýþ parçasý geometrisi ve test düzeneði

Eniyileme çalýþmalarýnda takýmlardan birinin
dönme hýzý 1000 - 6000 rpm aralýðýnda
deðiþtirilmiþ ve 3 boyutlu kararlýlýk diyagramlarý
oluþturulmuþtur.

Þekil 13. Boyutlu kararlýlýk diyagramý
Þekil 10. Ýþ parçasý ve takýmlar

Makale
Þekil 13'de görüleceði gibi en yüksek kesme derinliðini veren koþul ikinci takýmýn 4000
rpm ve ilk takýmýn 6000 rpm'de çalýþtýðý koþul olarak bulunmuþtur. Yapýlan bu eniyileme
çalýþmasý sonucu toplam kararlý kesme derinliðinde %25 artýþ saðlandýðý görülmektedir.
5. Takým Geometrisinin Týrlamaya Etkileri
Frezeleme iþlemlerinin kararlýlýðý, uygun bir þekilde tasarlanýlan veya seçilen özel freze
takýmlarý ile belirgin bir þekilde arttýrýlabil-mektedir. Endüstride en sýk kullanýlan özel
freze takýmlarý olarak; deðiþken adým aralýklý, deðiþken helis açýlý ve bunlarýn
kombinasyonu ile kaba frezeleme takýmlarý sayýlabilir.

Þekil 14. Deðiþken adým [37], b) Deðiþken helis açýlý takýmlar[38]

Özel frezeleme takýmlarý, farklý mekanizmalar kullanarak süreç kararlýlýðýný
arttýrmaktadýr. dinamik olarak deðiþmesi ile doðrudan alakalýdýr.

Þekil 15.Farklý kenar dalga formuna sahip kaba frezeleme takýmlarý

Frezeleme iþlemlerinin kararlýlýðý, verilen belli bir anda talaþ kaldýran diþin yüzeyde
býraktýðý dalgalanmalar ile bir önceki diþin talaþ kaldýrdýðý yüzeyde býraktýðý
dalgalanmalardan dolayý talaþ kalýnlýðýnýn Deðiþken helis açýlý ve/veya adým aralýklý
frezeler, birbiri ardýna gelen kesici aðýzlarýn talaþ kaldýrdýklarý yüzeylerde býraktýklarý
dalgalanmalar arasýndaki faz farkýný deðiþtirerek, dalgalanmanýn yinelenmesini ve
dolayýsýyla týrlama tipi titreþimleri engellemektedir. Deðiþken açýlý takýmlar seçilirken
veya tasarlanýrken, sistemin dinamik özellikleri, kesici aðýz sayýsý ve kullanýlmasý
düþünülen iþ mili devri göz önünde bulundurulmalýdýr. Tablo da modal parametreleri
verilen bir frezeleme sistemi için [10-11]'de verilen tasarým yöntemi ile deðiþken adým
aralýklý bir freze takýmý tasarlanýlmýþ ve eþit adýmlý geleneksel bir freze ile olan performans
farklýlýklarý kararlýlýk diyagramý üzerinde gösterilmiþtir. Kesme kuvvet katsayýlarý
Ktc=697MPa, Krc=225.8 MPa olarak alýnmýþtýr. Takým çapý 12mm, yanal kesme
derinliði 6 mm olarak alýnmýþ, aþaðý frezeleme modu kullanýlmýþtýr. Takýmýn tüm kesici
aðýzlarý 30° helis açýsýna sahiptir.

Doðrusal, alternatif, sinüzoid olmak üzere farklý deðiþken adým kalýplarý bulunmaktadýr.
Bu makalede sinüzoid kalýp kullanýlmýþ olup, hesaplanan adým açýlarý þu þekildedir:

90° , 100° , 90° and 80°

(3)
* Makalenin devamý bir sonraki sayýda yer alacaktýr.
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Birlik Faaliyetleri

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri
Formnext Fuarý'ný Ziyaret Etti

M

esago Messe Frankfurt tarafýndan 17 - 20
Kasým 2015 tarihleri arasýnda Almanya'nýn
Frankfurt þehrinde organize edilen fuarý
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul ve
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Demirkol ziyaret
ettiler.
17-20 Kasým 2015 tarihleri arasýnda TCT tarafýndan
desteklenen Formnext Fuarý'nda, katký
teknolojilerinin yaný sýra bir ürün fikrinden bu
ürünün sanayi üretimine kadar süregelen iþ
zincirindeki en güncel prosedürler yelpazesi ele
alýndý.
Fuarda araç ve þekillendirme, makine aletleri/otomasyon, temel maddeler/bileþenler ve
ölçüm teknolojisi/kalite güvencesi gibi konular da
ele alýndý. 18 ve 19 Kasým'da, ayný binada fuar ile eþ
zamanlý olarak TCT tarafýndan desteklenen
Formnext Konferansý da gerçekleþti.

UKUB ve Metal Medya Yayýn Grubu
Ýþbirliðine Gidiyor

U

KUB tarafýndan hazýrlanan Basmakalýp bülteni ile Metal
Medya bünyesinde yayýnlanan Kalýp Store dergisi birleþiyor.
2016 yýlý itibariyle her iki dergi yoluna birlikte devam
etmeye hazýrlanýyor. Bundan sonraki dönemlerde Basmakalýp
adýyla sektör mensuplarýna ve kalýp sektörünün hedef kitlesine
ulaþacak olan dergi, iki ayda bir yayýnlanacak. Derginin yayýn ve
içerik planý, daðýtým alanlarý gibi konular baþta olmak üzere tüm
stratejiler UKUB ve Metal Medya tarafýndan müþterek olarak
belirlenecek.

Konuyla ilgili olarak açýklama yapan UKUB Yönetim Kurulu
Baþkaný Þamil Özoðul þunlarý dile getirdi: "Bildiðiniz gibi UKUB
olarak Basmakalýp adýyla bir bülten hazýrlayýp üyelerimize ve
sektörün hedef kitlesine ulaþtýrýyorduk. Bültenimizin her zaman
daha kapsamlý olmasýný ve geniþ kitlelere ulaþmasý gerektiðini düþünüyorduk. Bu yüzden yayýn organýmýz olan bültenin dergi formatýna
dönüþtürülmesi gerektiðinin kararýný aldýk. Bu sebeple de sektörümüze yönelik dergi yayýncýlýðý yapan firmalarla görüþüp iþbirliði
yapmaya karar verdik. Yapmýþ olduðumuz görüþmeler sonucunda Birliðimize ve sektörümüze en fazla faydayý saðlayacaðýna inandýðýmýz
Metal Medya Yayýn Grubu ile anlaþma yönünde genel bir kanaat oluþtu. Bu anlaþma çerçevesinde; Kalýp Store dergisi ile bizim
bültenimiz birleþecek ve Basmakalýp adý altýnda üyelerimiz baþta olmak üzere tüm meslektaþlarýmýza ve sektörümüzün hedef kitlesine
ulaþtýrýlacak. Format deðiþikliði ile beraber Birlik faaliyetlerimiz, sektörümüz ile ilgili haberler ve önemli geliþmeler ile ilgili bilgi
paylaþýmýný saðlamak üzere dergimiz çok daha fazla kiþiye, çok daha fazla noktaya ulaþacaktýr. Bu iþ birliði kapsamýnda Basmakalýp'
ý sadece Türkiye'de deðil Avrupa'da kalýpçýlýk sektörü ile ilgili önemli organizasyonlarda daðýtýlmak üzere tamamý Ýngilizce olarak
hazýrlmayý, dergiyi Avrupa'da da aranan bir yayýn haline getirmeyi planlýyoruz. Ülkemiz kalýp sektörünü tüm yönleriyle ele alýp,
kapsamlý bir þekilde tanýtmaya gayret edeceðiz."
Metal Medya Yayýn Grubu Müdürü Murat Köse ise iþbirliði ile ilgili olarak þunlarý ifade etti: "Uzun süredir Kalýp Store adlý dergimizi
her açýdan geliþtirmek ve aranan bir yayýn organý haline getirmek istiyorduk. UKUB ile yapacaðýmýz iþbirliði sayesinde bunu
gerçekleþtireceðimize yürekten inanýyorum. Basmakalýp ile sektöre yepyeni bir soluk getireceðimizi düþünüyorum."
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Üyelerden Haberler

RTC Baðlantý Elemanlarý Çinde Bayilik
Anaþmasý Ýmzaladý

A

kýþkanlar için Hýzlý Baðlantý Elemanlarý üreten "RTC
TEC Baðlantý Elemanlarý San. Tic. A.Þ." firmasý; Çin'e
ürün satmak üzere 11 Eylül 2015 tarihinde Þanghay'da
bayilik anlaþmasý imzaladý.
RTC adýna bayilik anlaþmasýný imzalayan Genel Müdür Kenan
Ersözlü; "Çin gibi dünyanýn en büyük ve zorlu pazarýna ürün
satmak konusunda iddialý olduklarýný" dile getirdi. Çin pazarýnda
detaylý bir inceleme yaptýklarýný belirten Kenan Ersözlü; "Kalitefiyat" konusunda Çin pazarýnda faaliyet gösteren yerli - yabancý
birçok firmayý incelediklerini, bu pazarda yer alabilmek için en
optimum noktayý yakaladýklarýný ifade etti.
Genel Müdür Ersözlü; temin süresini minimuma indirmek için,
bayi ile birlikte Çin'de bir depo oluþturma kararý aldýklarýný,
böylece müþterilerine en kýsa sürede ürün sevkiyatý yaparak,
rakiplerine karþý önemli bir avantaj saðlayacaklarýný da ifade etti.
Anlaþma sonrasý RTC firmasý, 15-17 Eylül 2015 tarihlerinde
Çin'de düzenlenen "ASIA MOLD 2015" fuarýna Çin'deki bayisi
ile birlikte katýldý.

Üye Tanýtýmlarý

Özgü Kalýp ve Plastik San. Ltd. Þti.
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81 yýlýnda kurulan ve kurulduðu yýldan itibaren yüksek
hassasiyet gerektiren parçalarýn, plastik enjeksiyon kalýp
üretimlerini gerçekleþtiren ÖZGÜ KALIP, enjeksiyon
parça üretimlerini yaptýðý önemli projelere uluslararasý
standartlarda hizmet verebilmek için plastik enjeksiyon üretim
alanýný "Class 100.000" koþullarýna uygun hale getirmiþtir.
Dünya standartlarýnda hizmet vermesi planlanan yeni enjeksiyon
alanýnýn partikül kontrolü HEPA filtreler ile saðlanmaktadýr.
Üretim alanýnýn sýcaklýk, nem ve pozitif basýnç deðerleri dijital

kontrol sistemleri ile izlenmekte ve denetlenmektedir. Özgü
Kalýp özellikle yüksek deðerli medikal ve elektronik parçalarýn
üretiminde kritik önemi olan bu kontrollü üretim alaný sayesinde,
müþterilerine kalýp tasarýmýndan son ürüne kadar geniþ bir alanda
iþbirliði imkaný sunmaya baþlamýþtýr.
Müþterilerine katma deðerli çözümler sunarak onlarý birer iþortaðý
olarak gören Özgü Kalýp, mükemmel müþteri deneyimini yaþatmak için yatýrýmlarýna 2016 yýlýnda da devam edecektir.

Basmakalýp Sayfa 29

Üye Tanýtýmlarý

TEKYAZ Teknolojik
Yazýlýmlar ve Mak. Tic. A.Þ.
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TEKYAZ

Teknolojik Yazýlýmlar ve Makina Tic. A.Þ.

94 yýlýnda UMTAÞ A.Þ. bünyesinde baþlattýðý
CAD/CAM/CAE alanýndaki faaliyetlerini 2007
yýlýndan beri sürdürmektedir.

TEKYAZ; SOLIDWORKS , SolidCAM ve Cimatron
yazýlýmlarýnýn Türkiye distribütörü olarak CAD/CAM/CAE
sektöründe uzmanlaþmýþ bir þirkettir.
Türkiye genelinde Ýstanbul baþta olmak üzere Ýzmir, Bursa,
Konya, Ankara ve Adana illerinde gerçek bölge ofisleri ve
çalýþanlarý ile Türkiyenin dört bir yanýnda yer alan müþterilerine
çoðunluðu mühendis 50i aþkýn genç kadrosu ile hizmet
vermektedir.
17 yýllýk SolidWorks Türkiye Distribütörü, 21 yýllýk CAD/CAM
deneyimi, kuvvetli altyapýsý, kurumsallaþmýþ organizasyon yapýsý
ve genç kadrosu ile tüm müþterilerine program satýþý, teknik
desteði ve eðitimleri ile bütünsel çözümler sunmaktadýr. Ayrýca
yazýlým ürünlerini desteklemek üzere çeþitli cihazlarýn satýþý ve
temsilciliði de yürütülmektedir.
TEKYAZ; 2000nin üzerinde müþteri ve 500ün üzerinde eðitim

kurumu ile çalýþmakta, SOLIDWORKS tarafýndan gerçekleþtirilen
tüm sertifikalara sahip deneyimli ve tecrübeli eðitim kadrosunun
yaný sýra özel sýnavlara tabi tutulan profesyonel satýs ekibi ile
hizmet vermektedir.
TEKYAZ olarak, müþterilerimize yenilikçi tasarým ve ürün
gerçekleþtirme çözümleri sunmaktayýz.

Dünya Kalýp Mak. ve Oto.
San. Tic. Ltd. Þti.

D

isiplinli, özverili ve sürekli geliþen bir performans
sergileyen 'Dünya Kalýp' 20 yýllýk mühendislik ve imalat
tecrübesini kullanarak müþteri firmalarýnýn kalýp ve CNC
freze iþleme ihtiyaçlarýna kapasitesi dahilinde en hýzlý kurumsal
çözümleri sunmaktadýr.
Dünya Kalýp Ltd. Þti. 2006 yýlýnda kurulmuþ bir kalýp imalat
firmasýdýr. Sektörde geçen süreçte kalýp üretim tecrübemizi iþimize
olabildiðince odaklaþarak yansýtmýþ ve 8 yýl sonun da güncel
1600 m2 alanda 200.000 saat/yýl üzeri kalýp imalat kapasitesine
ulaþmýþ durumdayýz.
Çalýþma sektörümüz aðýrlýklý otomotiv sektörü oluþturmaktadýr.
Yerli üretim yapan ana otomotiv firmalarý ve bu firmalarýn ana
yan sanayi firmalarýna kalýp imalatý için yardýmcý firma
konumundayýz.
Ana otomotiv firmalarý yaný sýra ülkemiz kamyon, otobüs, minibüs
v.b. hafif ticari araç ana ve yan sanayi firmalarý bizim ikinci kuþak
müþteri gamýmýzý oluþturur. Yerli firmalarýmýz yaný sýra direkt
veya endirekt yurt dýþý otomotiv firmalarý kalýplarý çalýþmalarýmýz
da devam etmektedir.
Hedefimiz müþterimizin ihtiyacý olan kalitede ve termininde
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proje gerçekleþtirmektir. Bunun için Dünya Kalýpta Çalýþanlarýn
iþ planýný iþveren yada yönetici yapmaz söz verilen müþteri
terminleri yapar. 'Dünya Kalýp' kalýp imalatý ve iþleme
hizmetlerinin yaný sýra bünyesinde bulunan 3 adet Hidrolik Presi
ile Prototip kalýp baský ve ön seri ve kýsa seri parça imalatlarý da
yapacak kapasiteye sahiptir.
2015 yýlýnda daha yenilikçi ve memleketimize daha fazla katma
deðer katacak projelerde Dünya Kalýp adýný daha yukarýlara
çýkarma hedef ve azminde olacaðýz.

Üye Tanýtýmlarý

SCHUNK GmbH & Co. KG

S

CHUNK GmbH & Co. KG, bir Alman aile firmasý ve
global pazarda büyük bir oyuncudur. Firma, 1945'te
Friedrich Schunk tarafýndan mekanik atölyesinde
kurularak, Heinz-Dieter Schunk'un liderliðinde iþ baðlama
teknolojisi ve tutucu sistemler konusunda dünyada bir pazar
lideri haline gelmiþtir. Þu an-da firma, üçüncü nesilden Henrik
A. Schunk ve Kristina I. Schunk kardeþler tarafýndan
yönetilmektedir.

firmasýnýn marka yüzü olan efsanevi kaleci Jens Lehmann,
SCHUNK takýmýnda hassas yakalama, güçlü ve güvenli tutmayý
temsil etmektedir.

SCHUNK, 8 tesisde 2500'den fazla çalýþaný, dünya üzerinde
kendine direkt olarak baðlý 30 merkezi ve 50'den fazla ülkede
daðýtým ortaklarýyla pazardaki güçlü varlýðýný devam ettirmektedir.
2015 yýlýnda yaklaþýk olarak 360 milyon euroluk bir ciroya
ulaþmakla birlikte, ihracat kotasý yaklaþýk %60 oranýndadýr.
SCHUNK, 11,000 standart içeriði ile dünyanýn en geniþ iþ
baðlama teknolojisi ve tutucu sistemleri çeþitliliðine sahiptir. Ayný
zamanda, 2,500 SCHUNK tutucusu ile standart tutucularda en
geniþ ürün çeþitliliðini sunmakta, tutucu sistemleri tam programý
4,000'den fazla bileþenden oluþmaktadýr.
SCHUNK müþteri tabaný; makine mühendisliði, robotik,
otomasyon ve montaj taþýma, tüm ünlü otomotiv markalarý ve
onlarýn tedarikçilerini kapsamaktadýr. 2012 yýlýndan bu yana aile

Güvenal Kalýp Elemanlarý A.Þ.
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76'dan bu yana Güvenal olarak içinde bulunduðumuz
sektörün arz ve taleplerini iyi analiz etmemiz, her daim
yeniklere, AR-GE çalýþmalarýna açýk oluþumuz ve müþteri
memnuniyeti odaklý çalýþmalarýmýz sayesinde istikrarlý bir büyüme
ile kalýp elemanlarý üretim ve tedariðini sürdürmemiz bizi
Türkiye'nin sektöründe önde gelen firmalarýndan biri konumuna
getirmiþtir.
2010 yýlý itibariyle tedarikçi firma oluþumuzun yaný sýra
merkezleme elemanlarýnýn (kolon burç vs.) imalatýna geçilmiþtir.
Böylece dünya standartlarýna uygun standart ürünleri zaman ve

nakit kaybý olmadan müþterilerimize ulaþtýrmaktayýz. Bugün
itibariyle bünyemizde oluþturmuþ olduðumuz imalathanemize
gerekli tüm yatýrýmlar hali hazýrda yapýlmýþ durumdadýr. Bu
süreçte kalite kontrole vermiþ olduðumuz önem yaptýðýmýz
çalýþmalar ile ispatlanmýþtýr.
Ürünlerimiz aðýrlýklý olarak seri imalatý yapýlan ürünlerin
kalýplarýnýn yapýmýnda kullanýlmaktadýr bunun yaný sýra makine
sanayi, talaþlý imalat ve birçok sektör ürünlerimizden
yaralanmaktadýr. Bu kadar geniþ kitleye hitap ediþimiz ürün
çeþidimizin 30.000 üzerinde olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
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