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Baþyazý

Geleceðimiz, Gençlerimize Emanet..
Deðerli Sanayicilerimiz,
2008 yýlýnda, büyük bir heyecanla UKUB Yönetimini
üstlendiðimizde koyduðumuz ana hedef, UKUB'u ve
Türk Kalýpçýlýk Sektörü'nü küresel bir cazibe merkezi
haline getirmekti.
Uzun soluklu bu projede, koyduðumuz hedefe bizi
ulaþtýracak bir yol haritasý belirledik. Karþýmýza çýkan
farklý þart ve seçeneklere göre rotamýzý ve stratejimizi
deðiþtirdik, farklý stratejiler geliþtirdik ama hedefimiz hep
aynýydý.
Baþarýlý olmak için hedef belirlemek, yol haritasý
hazýrlamak, þartlara uygun rota deðiþiklikleri ile yýlmaz
bir kararlýlýk ve sabýrla yola devam etmek tabii ki çok
önemli.
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.
Bu yönetim kurulunun ana hedefe ulaþma yolundaki en
önemli ve son ara hedefi "Kalýpçýlar Vadisi" projesini,
somut adýyla "Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB" projesini
tamamlamaktýr.
UKUB, iktisadi iþletmesiyle, teknoloji ve eðitim
merkeziyle, oturmuþ profesyonel kadrosuyla artýk kendi
ayaklarý üzerinde durabilen, ekonomik baðýmsýzlýðýný
saðlamýþ, saðlýklý ve sürdürülebilir bir yapýya kavuþmuþtur.
UKUB, OSB'nin ve OSB içerisinde yer alacak Ortak
Kullaným Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle ekonomik
olarak çok daha güçlü bir seviyeye yükselecek, yeni
yönetimlerin koyacaðý yeni hedeflere ulaþmak için ihtiyaç
duyulacak finansmaný kendi kendine saðlayacaktýr.
Birliðimizin, sektörümüzün ve ülkemizin geliþmesi için
farklý ve daha yüksek hedefleri olan, vizyon sahibi gençlerimizin bayraðý bizden devralma vakti artýk gelmiþtir.
Bayraðý devralacak yeni ekibe mevcut bilgi ve tecrübenin
eksiksiz aktarýlmasýný saðlamak üzere bir dönem boyunca
tüm asil ve yedek YK üyeleri birlikte çalýþacaktýr. Sonraki
seçimlere bu yedek liste asil liste olarak katýlarak, genel
kurulda yönetimi devralmaya talip olacaklar.
Yeni dönemde, tüm yedek YK üyeleri, farklý çalýþma
komitelerinde asil üyelerle birlikte görev alarak belirlenen
hedeflere planlanan sürede ulaþmak için yürütülecek
çalýþmalara fiilen katýlacaklar, gelecekte birliði yönetmek
için ihtiyaç duyacaklarý bilgi ve tecrübeyi çalýþarak
kazanacaklardýr.

Þamil ÖZOÐUL
UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
Ortak çalýþma dönemi için belirlediðimiz
hedeflerimiz þunlardýr:
1. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas Organize Sanayi
Bölgesi'ni Faaliyete Geçirmek
 Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'nin kurulmasý
 Ortak Kullaným Merkezi'nin kurulmasý
2. Türk Kalýpçýlýk Sektörünün Yurtdýþýna Açýlmasýný
Saðlamak
 Hedef pazarlarýn belirlenmesi
 Yurt dýþý fuarlara ulusal katýlýmýn saðlanmasý
3. Türkiye'de Kalýpçýlýðýn Önemini Anlatmak ve
Bilinirliðini Arttýrmak
 Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi
 Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý
 STK ile görüþmeler
 Ýlgili Bakanlýklar ve Müsteþarlýklar ile görüþmeler
4. Kalýpçýlarýmýzýn Katma Deðeri Yüksek Diðer
Sektörlere Girmesini Saðlamak
 Havacýlýk, savunma , gemi inþa, medikal, kompozit
malzeme sanayileri
5. Türk Kalýpçýlýk Sektörü Raporunu Yayýnlamak
6. Yeni Finansman Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi
 Kalýp Ýhracatçýlarý Birliði'nin kurulmasý
Bu hedeflere ulaþmak için yürütülecek çalýþmalarda yedek
YK ekibi ön planda olacak, asil YK ekibinin tam ve sürekli
desteðiyle yola devam edeceklerdir. Yeni yönetim
döneminin hepimiz için baþarýlarla dolu geçmesini
temenni ederim.
Saygý ve Sevgilerimle...
Basmakalýp Sayfa 3

Birlik Faaliyetleri

UKUB Heyeti Yalova'daki Aksa Tesislerini
Ziyaret Etti

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Yönetim Kurulu
Üyeleri, Türkiye'nin köklü sanayi gruplarýndan Akkök
Holding'e baðlý olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Þ.'yi
ve DowAksa Ýleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Þti.'yi ziyaret
ettiler. Ziyaret sýrasýnda akrilik elyaf ve karbon elyaf teknolojisi
hakkýnda bilgi alan UKUB heyeti, kalýpçýlýk sektöründe karbon
elyaf teknolojisini kullanabilmek amacýyla Kalýpçýlar Vadisi
OSB'de kurulacak Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi'nde çalýþma
yapmayý hedefliyor.
Sektörde Türkiye'deki Tek Dünyadaki En Büyük Tesis
1968 yýlýnda Türkiye'nin akrilik elyaf ihtiyacýný karþýlamak üzere
Yalova'da kurulan ve 1971 yýlýnda da üretime baþlayan tesisi
inceleyen UKUB heyeti, Aksa Genel Müdürü Cengiz Taþ ve
DowAksa Pazarlama ve Satýþ Grup Direktörü Levent Gür'den
yapýlan üretim hakkýnda bilgiler aldý. Ziyaret sýrasýnda, Yalova
Kompozit ve Kimya Ýhtisas Islah Organize Sanayi Bölgesi (Yalkim
OSB) Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Özel de YALKÝM OSB'nin
kuruluþu ve iþleyiþini anlattý.
Aksa Genel Müdürü Cengiz Taþ, yýllar içinde yaptýklarý yatýrýmlar
ve geliþtirdikleri yeniliklerle dünyanýn en büyük akrilik elyaf
üreticisi haline geldiklerini ve bugün 5 kýtada, 50'den fazla ülkede
300'e yakýn müþterisi bulunan bir dünya devi kuruluþ haline
geldiklerini söyledi. Taþ, 1200'den fazla çalýþana sahip olan
Aksa'nýn, 502 bin metrekarelik alaný ve 315.000 ton/yýl kapasitesi
ile dünyadaki en büyük, Türkiye'deki tek akrilik elyaf üreticisi
olduðunu vurguladý.
Ýleri Teknoloji Üretmeliyiz
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul Türkiye'de kalýpçýlýk sektörünün
geliþmesi için yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Türkiye'nin dünyada
söz sahibi olabilmesi için ileri teknoloji üretmesi gerektiðine
vurgu yapan Özoðul, "Kalýpçýlýk yüksek katma deðere sahip
olduðu için desteklenmesi gerekiyor. UKUB olarak bu amaçla
bir dizi çalýþma yapýyoruz. Bünyemizde kurduðumuz Ulusal
Kalýpçýlýk Eðitim Merkezi (UKEM) ile sektörümüze nitelikli
personel yetiþtiriyor, Tersine Mühendislik Merkezi (TMM) ve
Analiz ve Simülasyon ve Optimizasyon Merkezi (ASOM) ile
teknolojik destek veriyoruz. Diðer yandan da Yalova'da Kalýpçýlýk
Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi) kurulum çalýþmalarýmýz devam
ediyor." dedi.
Karbon Elyaf Teknolojisi Sektörümüzü Geliþtirebilir
Kalýpçýlar Vadisi içinde teknik okul ile Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi
kurmayý hedeflediklerinin altýný çizen Þamil Özoðul, "Buradaki
amacýmýz, sektörümüze katký saðlayacak yeni teknolojileri
geliþtirmek olacak. Karbon elyaf teknolojisini kalýpçýlýk sektöründe
nasýl deðerlendireceðimizi de araþtýrmak istiyoruz. Bu
araþtýrmalarýmýz sýrasýnda Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf
Sayfa 4 Basmakalýp

üreticisi DowAksa'dan destek almayý isteriz" dedi. Yapýlan
konuþmalarýn ardýndan, Aksa ve DowAksa yetkilileri UKUB
heyetini tesislerde gezdirdi ve yapýlan üretim hakkýnda bilgi verdi.
Ziyarette UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Ganiyusufoðlu,
Ahmet Koç, Ahmet Kuru, Cüneyt Özumar ve Elif Özge Öztürk
hazýr bulundu.

Birlik Faaliyetleri

Kalýp Sektörünün Nabzý Endüstri Zirvesi'nde Attý
Bursa Endüstri
Zirvesi
kapsamýndaki
fuarlardan biri
olan Bursa 8.
Kalýp
Teknolojileri
ve Yan
Sanayiler
Fuarý, yeni
teknolojileri
vitrine
çýkartýrken,
firmalarýn iþ
baðlantýlarý
kurmalarýna
olanak saðladý.
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A

ralarýnda Kalýp Teknolojileri ve Yan
Sanayiler Fuarý'nýn da (Kalýp Avrasya 2015)
bulunduðu 5 farklý fuarýn bir arada olduðu
Bursa Endüstri Zirvesi, 53 bine yakýn ziyaretçiyi
aðýrladý. Firmalarýn ikili görüþmelerle iþ baðlantýlarý
kurduðu Bursa Endüstri Zirvesi, sektörel buluþmalara ev sahipliði yaptý. Zirvedeki fuarlarda
sergilenen teknolojik yenilikler, ziyaretçilerden
büyük ilgi gördü.
Bursa TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10-13
Aralýk tarihlerinde gerçekleþtirilen Bursa Endüstri
Zirvesi kapsamýnda düzenlenen Kalýp Avrasya 2015
Fuarý'nýn organizatörleri arasýnda bulunan Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Baþkan Yardýmcýsý
Levent Ganiyusufoðlu, 4 gün süren fuarýn
deðerlendirmesini yaptý. Fuara gösterilen ilginin
sevindirici olduðunu ifade eden Ganiyusufoðlu, 48
ülkeden 53 bine yakýn ziyaretçinin katýlmasýnýn
Türk sanayisinin geldiði nokta için önemli
olduðunu vurguladý.
Zirvedeki Fuarlar Birbirini Tamamladý
UKUB Baþkan Yardýmcýsý Levent Ganiyusufoðlu,
eþ zamanlý düzenlenen 5 fuarýn birbirlerini

tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren firmalarýn
katýlýmýyla gerçekleþtirildiðini söyledi.
Ganiyusufoðlu, Kalýp Teknolojileri ve Yan
Sanayileri Fuarý'na UKUB üyesi firmalarýn da
katýldýðýný belirtti. Fuarýn, Türk kalýpçýlýk sektörü
için çok önemli bir vitrin olduðunu ve sektörün
geldiði noktayý yansýtmasý açýsýndan da büyük önem
taþýdýðýný anlatan Ganiyusufoðlu, eþ zamanlý 5 fuarýn
birden yapýlmasýnýn beklentilere karþýlýk verdiðini
dile getirdi.
Ganiyusufoðlu, "UKUB olarak Türk kalýpçýlýk
sektörünün, dünya pazarýnda kendine iyi bir yer
edinebilmesi için çaba gösteriyoruz. Bize göre,
fuarlar sektörel buluþmanýn odak noktasýný
oluþturuyor ve sektörde faaliyet gösteren firmalar
için çok önemli fýrsatlar sunuyor" dedi.
Kalýp Avrasya 2015'in kalýp ve otomotiv yan
sanayisini bir araya getirdiðini ve geniþ bir ürün
grubunun stantlarda sergilendiðini de söyleyen
Levent Ganiyusufoðlu, "Avrupa, Asya, Amerika ve
Afrika'da 20'nin üzerindeki ülkeden profesyonel
alým heyetleri fuarý ziyaret etti. Yurt içinden de
sektörlerin yoðun olduðu illerden alým heyetleri
geldi" dedi.

Makale

Kalýpçýlýk Sektörü
Dünya ve Türkiye'de Kalýpçýlýk

Þamil ÖZOÐUL
UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný

D

ünya kalýpçýlýk sanayi toplam cirosu
75 Milyar  civarýndadýr ve sektör her
yýl %6 büyüme eðilimindedir.

Türkiye'deki kalýpçýlýðýn toplam cirosu 3,5
Milyar  olup bu pazarda yerini korumaya ve
arttýrmaya çalýþmaktadýr.
Kalýpçýlýk endüstrisi diðer sanayi alanlarýna göre
görece "küçük" olmalarýna raðmen sanayiye katký
anlamýnda etkisi "büyük"tür.
Yeni araç veya yeni bir ürün tasarlayýp pazarda
yer alabilmek için kalýp teknolojisi ve üretim
gücünün var olmasý gerekmektedir. Ýnovasyonu
imalata dönüþtürmek için kalýbýnýn üretilmesi
zorunludur. Eskiden ürün tasarýmý tamamlandýktan sonra kalýp tasarýmý ve üretimi baþlardý.
Þimdi ise kalýp tasarýmcýsý ile ürün tasarýmcýsý,
birlikte ürüne þekil veriyorlar. Böylece, kalýp
üretim zamaný eskiye oranla %50 azalýyor. Bu
noktada kalýp teknolojisinin ve kalýp sektörünün
kuvvetli olmasý, daha güçlü bir otomotiv ve
dayanýklý tüketim ürünü endüstrisi anlamýna
gelmektedir.
Bu yüzden þimdi "Niçin Kalýpçýlýk" diye
soruyoruz.
Niçin Kalýpçýlýk?

Kalýpçýlýk
endüstrisi
diðer sanayi
alanlarýna göre
görece "küçük"
olmalarýna
raðmen sanayiye
katký anlamýnda
etkisi "büyük"tür.
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Bir çok dayanýklý ticari eþya imalatý kalýplar
sayesinde gerçekleþtirilmektedir. Bu sektörde
çalýþan personel kalifiye olmak zorundadýr. Ayný
zamanda da yüksek teknoloji kullanýmý
kaçýnýlmazdýr. Kalifiye personel ve yüksek
teknoloji kullanan kalýp firmalarý otomotivden
beyaz eþya ürünlerine kadar bir çok alanda
yenilikçi ürünlerin imalatýný mümkün kýlarlar.
Kalýp sanayisinin yarýsý otomotiv sektörüne
hizmet etmektedir. Bir araç programýnýn devreye
alýnmasýnda kalýp imalatý kapsamlý bir zaman
dilimine sahiptir. Seri üretilecek araçlarýn
parçalarýný üretecek kalýplar seri üretilememektedir. Kalýp imalatý proje bazlý, ýsmarlama
ve kalifiye ustalar tarafýndan tek seferde yapýlmak
zorundadýr. Milyonlarca adette tampon, ön
göðüs gibi plastik parçalarý, motor kaputu veya
kapý gibi sac panellerini üretmek için tek bir
kalýp veya kalýp seti gereklidir. Bu sebeple kalýp
sektörü katma deðeri yüksek, kalifiye personel
gerektiren özel bir imalattýr. Kalýp endüstrisinin

kendine has özelliði; yönetim tarzý ve parasal
stratejilerinin belirlenmesi ve yetkin personel,
makine ve teknolojik yatýrýmlarýnýn üstünlüðünde yatmaktadýr.
Kalýp sektörü katma deðeri yüksek bir sektördür.
Ýhracatta, kalýp tipine göre 15-100 /kg'lýk katma
deðer saðlanmaktadýr. Tarým ürünleri ile
karþýlaþtýrýldýðýnda 20-100 kat fazladýr.
Kalýpçýlýk endüstrisinin devamlýlýðý, yeni
ürünlerin pazara çýkabilmesi için gereken yeni
kalýp sipariþlerinin sürekliliðine dayanmaktadýr.
Pazardaki araç satýþlarýnda yaþanan düþüþ o araca
parça saðlayan imalatçýlara aynen yansýr. Fakat
yeni araç programýnýn ertelenmesi veya iptal
edilmesi bir kalýpçýnýn iþinin bir anda sýfýra
inmesi anlamýna gelir. Tam bu noktada
Türkiye'deki kalýpçýlýk sektörüne genel bir
bakýþla mevcut durumu özetleyelim;
Mevcut Durum
Türkiye'deki kalýp üreten firmalar iþ ölçeklerini
genel olarak 400 ton altýnda pres gerektiren
kalýplarýn üretimine yönelik olarak belirlemekte
ve makina-ekipman yatýrýmýný bu ölçekteki
parçalarýn kalýplarýna göre yapmaktalar ki iþte
bu noktada ana sanayinin hedefleriyle, yan
sanayinin olanaklarý birbirini karþýlamýyor. Bu
nedenle özellikle büyük ebatlý ve dýþ gövde
parçalarýnýn kalýplarý yurtdýþýna sipariþ ediliyor.
Sonuçta daha çok para ve enerji harcanmak
zorunda kalýnýyor.
Türkiye'deki otomotiv ve dayanýklý tüketim
ürünlerinin imalatýnda kullanýlan kalýplarýn
%30'u yurt içinde kalan %70'i yurt dýþýnda,
çoðunlukla da Çin'de ve Uzakdoðu'da
yaptýrýlmaktadýr. Uygun maliyette kalifiye
eleman bulunamamasý sebebi ile Amerika'da
kalýp maliyetleri artmýþ ve 1998'den beri kalýp
imalatçýlarýnýn 1/3'ü iflas etmiþtir. Bu rakam
tüm sanayideki oranýn 2 katýdýr. Ayný durum
Avrupa'da da yaþanmaktadýr. Amerika ve

Makale

Avrupa'da küçülmekte olan bu kapasite Türkiye için bulunmaz
bir fýrsattýr. Mühendislik gücünün yüksek olduðu yerler büyük
firmalardýr. Küçük firmalarda ise mühendislik zayýf ve iþ klasik
atölyecilikle yapýlmaktadýr ve en son üretim teknolojileri
neredeyse hiç kullanýlmamaktadýr. Buna ilave olarak büyük
firmalara iþ yapan küçük firmalarda yabancý dil bilen personel
eksikliði ve pazarlama güçlerinin zayýf olmasý atýl kapasiteye yol
açmaktadýr. Doðal olarak bu da yeni yatýrýmlarý engelliyor.
Otomotiv sektörü olarak Türkiye'de yýlda ortalama 1200K araç
üretilmekte, bu sayý Avrupa için 20 Milyon civarýndadýr.
Avrupa'daki kalýpçý sayýsý azalýrken Türkiye bunu avantaja
çevirmeli.
Avantajlar
Avrupa pazarýna yakýnlýk
Endüstri Meslek Lisesi mezunlarýnýn direk sektörde çalýþabilmesi.
Avrupa'da kalýpçý iþçiliði ücreti 50-70 , Türkiye'deki 20-45 ,
Çin'deki 15-30 .
Mevcut Durumda Kalýbýn Maliyet Yapýsý
Malzeme
Maliyeti

20%
40%
40%

Ýþçilik Maliyeti
Diðer
Maliyetler

Türkiye'deki kalýpçýlýk sektörü için aþaðýdaki tespitler yapýlabilir:
Dünya'da 75 Milyar .
Türkiye'de 3,5 Milyar Euro toplam ciro (pazar payý %4,5)
120 bin çalýþan sayýsý.
Þimdi ise gelecek durumdan bahsetmeliyiz;
Gelecek Durum
Bacasýz sanayi olarak da sayabileceðimiz kalýpçýlýk az enerji, az
alan istiyor. Yüksek teknoloji gerekliliði ve kalifiye personel
ihtiyacý sektörün baþlýca sorunlarýný teþkil etmektedir. Yine
ülkemizde henüz tam anlamýyla geliþmemiþ ancak dünyada trend
olmak üzere olan kalýpçýlýk alanlarý olarak aþaðýdakileri sayabiliriz:
Yüksek Mukamevetli Sac Kalýpçýlýðý,
Plastik Enjeksiyon, Komposit Kalýpçýlýðý,
Basýnçlý Döküm Kalýpçýlýðý,
Sýcak Þekillendirme.
Türkiye'nin 2023 Hedeflerini Gerçekleþtirmek Üzere
Mevcut Durumdaki Hedefimiz
Dünya pazarý
Pazar payýmýz
Ciro
Ýstihdam

2015
75 Milyar 
% 4,5
3,5 Milyar 
120,000

2023 hedefi
120 Milyar 
% 15
18 Milyar 
550,000

Gelecek durumda rekabet gücünü artýrmak için Çin'de

uygulanmakta olan tedbirlerin alýnmasý gereklidir. Örneðin,
Çin'de maliyetin %35'ini oluþturan kalýp çeliðinin yüksek
maliyetini azaltmak için devlet sübvansiyonunu arttýrmýþ ve
vergiyi peþin almayarak maliyetlerini azaltmýþtýr.
Bu alanlarda, mühendislik ve teknoloji, imalat ve satýþ ve
pazarlama alanlarýndaki eksiklik çarpýcýdýr. Sektörün dünya
standartlarýna ulaþmasý ve yabancý imalatçýlarla yarýþabilir hale
gelmesi için devlet desteði baðlamýnda aþaðýda özetlendiði gibi
teþviklerin deðerlendirilmesi önemlidir;
Kalýpçýlýðý Teþvik Ýçin Getirilen Öneriler
Proje bazlý kalýp teþvikleri;
Türkiye' de üretilen kalýplar için vergi muafiyeti,
Kazanç üzerinden vergi indirimi,
Çalýþan baþýna gelir vergisi,
SGK teþvikleri,
Alýnan yurt dýþý projelere makina ekipman yatýrým desteði,
Eximbank ihraçat kredileri kalýpçýlýða özel yapýlmasý,
Kalýp firmalarýnýn müþterileri ile yaptýklarý sözleþmelerin kredi
kullanýmýnda teminat olarak gösterilebilmesi,
Ýhtisas OSB'lerinin kurulmasý,
Ortak kullaným alanlarýnýn oluþturulmasý;
Yatýrýmý zor olan büyük tezgah,
Pres,
Mühendislik ve teknoloji,
Kalýp yan sanayi firmalarýnýn OSB'lerde konumlandýrýlmasý,
Özellikle kalýp mühendisliðini ve tasarýmýný da yapabilecek
firmalarýn sayýsýnýn arttýrýlmasý,
Hammadde sübvansiyonlarý,
Döküm, çelik gibi hammaddelerde teþvik saðlanmasý,
Dýþarýndan ithal edilen özel kalýp ekipmanlarýnýn Türkiye'de
imal edilmesi.
Kalýp Ýthalatýna Koruyucu Önlem Talebi
Artan rekabet ve düþen kar marjlarý nedeniyle kalýp sektörünün
katma deðerli, ileri teknoloji içeren ürün imalatýna yönelmesi
Basmakalýp Sayfa 9
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gerektiðine vurgu yapan Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB)
Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul, firmalarýn sektördeki
ihtiyaca yönelik yatýrým yapmasý gerektiðini savundu. Çin'den
kalýp ithalatýnýn azalarak devam ettiðini belirten Özoðul, "Çin'den
kalýp getirildiðinde ilk yatýrým maliyeti düþük gibi görünse de
kalýbýn belli kalite þartlarýný, üretim adetlerini saðlayacak
süreklilikte çalýþmasýný saðlamak için çok fazla ek iþçilik,
modifikasyon ve revizyon gerekiyor. Bu maliyetleri de kalýp
maliyetine eklediðinizde ödenen maliyetler kalýbý Avrupa'dan
veya Türkiye'den tedarik edildiðinden daha pahalý hale getiriyor.
Ýþletmeler ilk etapta bunlarý tespit edemediler. Artýk kalýpçýlar
ucuz kalýp almaya bakmýyor. Çoðu firma istediði zamanda istediði
parçayý kalýptan çýkarabilmek için dünyanýn neresinde üretim
yapabilecek kalýpçý varsa onunla çalýþýyor. Bu Çin de olur,
Brezilya, Ýtalya, Almanya da olur. Genel eðilim o yönde. Ayrýca
Çin'de çok fazla koruyucu önlemler de alýnmaya baþlandý. Yakýn
zamanda ülkemizde de düþük maliyetli ve kalitesiz kalýp üretilen
ülkelerden kalýp getirilmesini önleyici çalýþmalar da yapýlacak"
dedi.
Üretime engel olmak deðil, sektörü geliþtirmek istiyoruz
Yurt dýþýndan Türkiye'de üretilebilecek tipteki kalýplarýn ithal
edilmesinde koruyucu önlem alýnmasýna yönelik devlet nezdinde
görüþmeler yaptýklarýný belirten Özoðul, "Engellenmesin ama
koruyucu önlem alýnsýn. Farklý vergi dilimlerinin uygulanmasý,
getirme þartlarýnýn belirlenerek zorlaþtýrýlmasý gibi adýmlar
atýlabilir. 2015 yýlý itibariyle özellikle yurt dýþýndan kullanýlmýþ
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ikinci el kalýp ithalatý edilmesi durumunda Sanayi Bakanlýðý bu
kalýplarýn Türkiye'de yapýlýp yapýlamadýðýnýn sorgulanmasý,
yapýlýyorsa fiyatý ve termin süresi ile ilgili UKUB'dan görüþ
almaya baþladý. Ýthalat kararý bakanlýkta. Biz ithal edilmesi ya da
edilmemesi yönünde deðil, Türkiye'de üretilip üretilemeyeceði
yönünde görüþ beyan ediyoruz. Firma bazýnda deðil sektör ve
ekonomi bazýnda milli menfaatler bazýnda düþünmek gerekiyor.
Ýthalat üretimin azalmasýna, belki de üretimin Türkiye'den
tamamen kalkmasýna yönelik hatalý bir davranýþ þekli. Biz üretime
engel olmak deðil, sektörü geliþtirmek istiyoruz" diye konuþtu.
Kalýp Sektöründe Trend "Özellikli Kalýplar"
Kalýp ihracatýnda karþýlýklý ticaretin en yoðun olduðu ülkenin
Almanya olduðunu vurgulayan Þamil Özoðul, Almanya'dan her
geçen yýl kalýp tedarik etmek için Türkiye'ye daha fazla firmanýn
geldiðini belirtti. Bu firmalarýn Türkiye'de iþbirliði ortaklýðý
kurarak, know-how transferi yaptýðýna iþaret eden Þamil Özoðul,
Türkiye'deki nitelikli ve yabancý dil bilen teknik eleman sorunun
çözülmesi halinde bu oranýn artacaðýný ifade etti. 2015 yýlýnda
son yýllarýn en durgun aralýk ayýný yaþadýklarýný kaydeden Özoðul,
kalýpçýlýk sektörünün Türkiye'de üretim sanayi büyüdüðü sürece
küçülmesinin mümkün olmadýðýný savundu. 2016 yýlýný en az
yüzde 10 büyümeyle kapatmayý öngördüklerini anlatan Þamil
Özoðul, "Baþlayacak güzel projeler var. Genel gidiþat ileri
teknoloji gerektiren özellikli kalýplar yönünde. Bu tür kalýplarý
yapabilen firmalarýn sipariþleri bugünden baþladý"
deðerlendirmesini yaptý.

Teknik Makale

Enjeksiyon Makinalarýndaki Set-up (C/O Change Over)
Süreleri, Plastik Parça Üreticilerý Ýçin Kayýp Zamanlardýr

F

ormula-1 yarýþlarýnda tur zamanýnýn saniyenin binde biri ile belirlendiði düþünüldüðünde pit-stop süresinin 3 saniye
olmasý uzun bir süre deðil midir?

Tamer ÖZEL
RTC Ar-Ge Müdürü

Günümüzde plastik malzeme kullaným alaný
artmasýna paralel olarak plastik enjeksiyon
kalýpçýlýðý da hýzla geliþmektedir. Plastik
malzeme þekillendirme iþlemi sýrasýnda prosesin
önemi kadar kalýbýn soðutma sistemi de
verimlilik açýsýndan bir o kadar önemlidir.
Plastik kalýpçýlýðý ülkemizde her geçen yýl bir
önceki yýla göre büyümektedir. Yurtdýþýnda
üretilip ülkemize gelen kalýplarla beraber plastik
parça üretimi artmaktadýr. Otomotiv, Beyaz
eþya, Gýda&Ambalaj, Mobilya aksesuarlarý gibi
plastik parça üretiminde baþý çeken sektör
guruplarýnda kalýplarýn soðutma sistemleri ve
kalýp üzerindeki hidrolik tesisatlar da büyük
önem taþýmaktadýr.
Tekli dakikalarda kalýp deðiþimi SMED (Single
Minute Exchange of Die) ilk olarak 1960 larýn
baþýnda Japonya'daki Shigeo Shingo firmasý'nýn
Mazda ve Toyota fabrikalarýnda denemeler
sonunda 3 saatten fazla süren kalýp deðiþim
zamanýný 4 dakikanýn altýna indirmeyi
baþarmýþtýr. Bu konuda SMED adýný dünyaya
örnek teþkil ederek duyurmuþtur.

Günümüzde plastik
malzeme kullaným
alaný artmasýna
paralel olarak
plastik enjeksiyon
kalýpçýlýðý da
hýzla geliþmektedir.
Sayfa 12 Basmakalýp

Ürün çeþitliliði olan plastik parça üreticileri için
birim maliyeti kalýp deðiþim zamaný ve çevrim
süresi etkilemektedir. Tekli dakikalarda kalýp
deðiþimi (SMED) bir önceki kalýptan çýkan son
saðlam ürün ile yeni üretime alýnan kalýptan
çýkan ilk saðlam ürün arasýnda kaybedilen
zamandýr ve 10 dakikanýn altýnda tutulabilmesi
elbette ki mümkündür. Ancak bu sistem
gerektirir. Kalýbýn önceden ýsýtýlmasý, kalýp
üzerindeki soðutma suyu veya hidrolik hýzlý
baðlantý ekipmanlarý ve enjeksiyon
makinesindeki manyetik plaka Set-up süresini
önemli ölçüde kýsaltýr. Geriye sadece hammadde
ayarý ve bazý küçük dokunuþlar kalýr.
Tek hareket ile kalýp deðiþimi OTED (OneTouch Exchange of Die) Enjeksiyon Pres tablasý
üzerine monte edilebilen manyetik plakalar ile
pabuç ve cývata baðlama ekipmanlarý
gerekmeden elektriksel mýknatýs ile kalýp pres
tablasýna sabitlenebilir. Elektrik kesilse dahi
kalýbý býrakmayan ve her tonaja ve makineye
özel üretilen bu sistem ürün çeþitliliði olan
üreticiler için avantajlýdýr.

Plastik enjeksiyon makinelerinde Set-up zamaný
C/O (Change-over) denilince soðutma sistemi
hýzlý baðlantýlarý da büyük önem taþýmaktadýr.
Kalýp tasarým aþamasýnda iken tasarýmcý kalýpta
öngörülen max. ýsýnma ve sabit kalmasý gereken
sýcaklýk için kalýba giren ve çýkan suyun
debi/sýcaklýk iliþkisine göre soðutma kanallarýný
belirlemelidir. Daha sonra bu kanallarýn giriþ ve
çýkýþlarýna uygun debili ve sýcaklýða uygun olan
hýzlý baðlantý (Quick Coupling) sisteminin yeri
ve konumunu önceden tasarýma yerleþtirmelidir.
Kalýp üzerindeki soðutma sistemi ve hidrolik
hýzlý baðlantý sistemlerindeki uygunsuzluk ve
kalitesiz ürün kullanýmý iþçilik ve bakým
maliyetini arttýrmaktadýr.
Dolayýsý ile SMED veya OTED kavramlarý ile
üretim yapmamak stoklu çalýþmaya iter. Üretici
stok maliyetini Set-up süreleri ile kontrol altýna
almaya çalýþýr. "Kalýbý baðlamýþken biraz daha
üretelim." mantýðý ile stok giderek artar ve bir
kýsýr döngü içine girilir. Tam tersi durumda "Stok
yapmayalým." mantýðýnda ise kalýp deðiþim
süreleri birim maliyet yönünden verimsizliðe
yol açar.
Sonuç olarak; Enjeksiyon makinesinde
Manyetik Plaka, kalýplarda ise Çoklu Hýzlý
Baðlantý Sistemlerinin (Kollektör & Manifold)
kullanýlmasý Set-up sürelerini tekli dakikalarda
tutma açýsýndan son derece önemlidir.

Makale

Dünya ile Rekabette Vergi Darbesi

I

Levent GANÝYUSUFOÐLU
UKUB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili

Dünyada hiçbir
kalýpçý kalýp çeliði
ithal etmez.
Kalýp çeliðini o
ülkedeki çelik
firmalarý stoklarýnda
tutar ve kalýpçý
onlardan tedarik
eder. Bu 1 kg bile
olabilir. Bakanlýk
uygulamada
olmayacak bir vergi
indirimi yapmýþtýr.
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STMA verilerine göre Dünya Kalýp pazarý 70 milyar Euro. Bir ülkenin kalýp pazarýnda büyüklüðünü ithal ettiði kalýp çeliði
ile ölçebiliriz. Bu gün Almanya 120.000 ton
takým çeliði tüketmektedir. Bizde bu rakam 2016
verileri ile 37.000 tondur. Bu 100 milyon Euro
ya tekabül etmektedir. Bir kýyaslama yapýlýrsa
Türkiye 2015 yýlýnda 350 milyon Dolarlýk
kozmetik ürünü ithal etmiþtir. Gene kedi köpek
mamasý ithalatý 100 milyon Euro civarýndadýr.
Ýthal edilen takým çelikleri iþlenip kalýp haline
dönüþtürülmekte % 70 gibi bir katma deðerle
yurt dýþýna ihraç edilmektedir. Bununla beraber
ülkemiz istihdamýna katký saðlamaktadýr.
Geçtiðimiz 2015 yýlýnda Ekonomi Bakanlýðý
kalýp üretiminde kullanýlan AB dýþýndan getirilen
üzeri soyulmuþ (dövme ve haddeden gelen
yüzey kabuðu) kalýp çeliklerine % 25 gümrük
vergisi getirmiþtir. Kalýp üretiminde, kalýpta
kullanýlacak kalýp çeliðini müþteri seçer. Yurt içi
ve yurt dýþýnda bulunan kalýp kullanýcýlarý kalýp
sipariþlerini verirken, teknik resimlerine de o
kalýbýn üretiminde hangi ülkenin, hangi
firmasýnýn çeliðinin kullanýlacaðýný belirtir. Bu
gün Türkiye den bir firma kalýp çeliði ürettiðini
iddia ediyorsa, öncelikle ürettiði çeliði dünyadaki
hedef kullanýcýlar onaylatmasý gerekmektedir.
Olay ben bunu yapýyorum demekle bitmemektedir.
Ekonomi bakanlýðýnýn % 25 gümrük vergisi
uygulamaya baþladýðý 7028.50.20 gümrük
pozisyonundan yapýlan ithalat 2015 yýlýnda
sadece 4.592 tondur. Bununda % 30 AB dýþýndan
ithal edilmiþtir. Bakanlýðýn bu kadar küçük

miktar bir ithalata % 25 gibi bir gümrük vergisi
koymasýnýn nedeni soru iþaretidir. UKUB
nezdinde Bakanlýk la yaptýðýmýz görüþmelerde
bizden müþterilerimizin kapasiteleri istenmiþtir.
Kendilerine yurt dýþý müþterilerimizin kapasite
raporlarýný almamýz gibi bir giriþimde
bulunamayacaðýmýzý bildirdik. Þu an mevcut
durum devam etmektedir. Çelikler ülkemize
kabuk soyulmadan getirilmekte. Burada kabuk
soyulmakta, Kilosu 3-5 Euro ya alýnan çeliklerin
kabuklarý 0,30 Euro ya hurdaya atýlmaktadýr.
2016 yýlýnda Ekonomi Bakanlýðý bir bildiri daha
yayýnlayarak kalýp üretiminde kullanýlan
7225.40.12 ve 7226.91.20 tarifelerde bulunan
kalýp çeliklerinin gümrük vergisini geçici bir süre
sýfýrlamýþtýr. Yaptýðýmýz görüþmeler sonunda bu
indirimden sadece kalýp firmalarý ithalat yaparsa
faydalanacaðýný öðrenilmiþtir. Umarýz Bakanlýk
bir hamle yaparken gerekli birliklere danýþýr.
Dünyada hiçbir kalýpçý kalýp çeliði ithal etmez.
Kalýp çeliðini o ülkedeki çelik firmalarý
stoklarýnda tutar ve kalýpçý onlardan tedarik
eder. Bu 1 kg bile olabilir. Bakanlýk uygulamada
olmayacak bir vergi indirimi yapmýþtýr. Ekonomi
Bakanlýðý ile yapmýþ olduðumuz görüþmede
Kalýp ithal edersek vergisi yok, Kalýp yapmak
için çelik ithal edersek % 25 vergisi var
dediðimizde, 'aynen öyle' cevabýný aldýk.
Temennimiz ülkemize yüksek katma deðer ve
istihdam saðlayan kalýp üretimi ile ilgili kararlar
alýrken ilgili birliklerle istiþare edilip sektörün
önü açýlýr. Yurt dýþýnda Dünya ile rekabet
etmekte önümüzde engel kalmaz.

Röportaj

Kalýpçýlar Vadisinde Gelinen Son Nokta

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.
Sayfa 16 Basmakalýp

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.

Makale

BEBKA 2016 Yýlý Mali Destek Programlarý
Açýklandý

B
Ahmet YAVUZ
Eðitim & Proje
Geliþtirme Danýþmaný

BEBKA
2016 Yýlý Mali
Destek Programýný
22 Þubat 2016 tarihi
itibarýyla
açýklamýþtýr.
Bu baðlamda
"Havacýlýk - Raylý
Sistemler - Savunma
Sanayi", alanlarýnda
faaliyet gösteren
özel sektör
iþletmelerine
toplam 16 milyon
TL hibe verilecek
olan proje teklif
çaðrýlarý için son
baþvuru tarihi
2 Mayýs 2016
Pazartesi günü saat
17.00 olarak
belirlenmiþtir.
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ursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý
(BEBKA), ülkemizin, mevcut olan üretim teknolojileri ve tecrübesi dikkate
alýndýðýnda yüksek katma deðerli ve bilgi yoðun
üretim sistemlerinin üretim sürecinde üst
düzeyde kullanýlabilmesinin desteklenmesi
amacý ile 2016 Yýlý Mali Destek Programýný 22
Þubat 2016 tarihi itibarýyla açýklamýþtýr. Bu
baðlamda "Havacýlýk - Raylý Sistemler - Savunma
Sanayi", alanlarýnda faaliyet gösteren özel sektör
iþletmelerine yönelik proje teklif çaðrýlarý için
son baþvuru tarihi 2 Mayýs 2016 Pazartesi günü
saat 17.00 olarak belirlenmiþtir. Mali destek
programýnýn bütçesi 12 milyon TL olarak
belirlenmiþtir. Ýlgili proje teklif çaðrýsý ile TR41
Bölgesinde (Bursa, Eskiþehir ve Bilecik
illerinde); havacýlýk, raylý sistemler ve savunma
sanayi sektörlerinde rekabet gücünü artýrmaya
yönelik; teknolojik altyapýnýn, kurumsal
kapasitenin, üretim kabiliyeti ve kalitesinin,
iþgücü niteliklerinin geliþtirilmesi, ürünlerin
tanýtýmý ile ihracat kapasitelerinin artýrýlmasý
amaçlanmaktadýr.
2016 Yýlý Mali Destek Programý ile yukarýda
bahsedilen kapsamda baþvuru gerçekleþtirecek
baþvuru sahipleri (LTD, AÞ, Komandit, Kolektif
þirketler, Þahýs iþletmeleri ve Kar amacý güden
kooperatifler) için KOBÝ sýnýrý aranmayacaktýr.
Havacýlýk - Raylý Sistemler - Savunma Sanayi
teklif çaðrýsý kapsamýnda gelen proje baþvurularý
þekil þartlarý bakýmýndan uygunluklarýnýn kontrol
edildiði ve BEBKA personelinin yürüttüðü "Ön
Ýnceleme" aþamasýndan geçtikten sonra "Teknik
ve Mali Deðerlendirmeye" tabi tutularak,
BEBKA bünyesinde çalýþmayan, projelerin
hazýrlanma süreçlerine katýlmamýþ ve konusunda
uzman olan Baðýmsýz Deðerlendiriciler ve
Deðerlendirme Komitesi eliyle yürütülmektedir.
Bu baðlamda baþvuru sahibi ve ortaklarýnýn
uygunluðu, proje uygunluðu ve maliyetlerin
uygunluðu gibi kriterlerden 65 ve üzerinde puan
alan ve ajansýn ayýrdýðý bütçe içinde kalan
baþvuru sahiplerine %50'si en fazla 600.000
TL'ye kadar olacak miktarda hibe desteði
verilmesi hedeflenmektedir. Programýn toplam
bütçesi 12.000.000 TL olup proje baþýna asgari
50.000 TL, azami 600.000 TL hibe desteði
verilecektir. Önerilecek projelerin süresi en az
6 ay, en fazla 12 olabilmektedir. Önerilecek
projelere BEBKA tarafýndan en az %25
oranýnda, en fazla %50 oranýnda hibe desteði
verilecektir.

BEBKA 2016 Yýlý Havacýlýk - Raylý Sistemler Savunma Sanayi Mali Destek Programýna iliþkin
örnek proje konularý aþaðýdaki gibi özetlenebilir;
 Üretim süreçlerinin geliþtirilmesine yönelik
makine ve/veya teçhizatýn tedariki veya
modernizasyonu
 Üretim verimliliðinin artýrýlmasý
 Yazýlým ve program uygulamalarýnýn geliþtirilmesine ve tedariki (tasarým, ERP, test vb.)
 Kalite yönetimi, bilgi güvenliði, çevre ve enerji
yönetim sistemleri, yazýlým süreçlerinin iyileþtirilmesi, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi
vb. konularla ilgili sektör için kritik sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinin baþlatýlmasý
veya mevcut sertifikalarýn/akreditasyonlarýn
yenilenmesi (EN/AS9100, IRIS vb.)
 Ýþgücü niteliklerinin geliþtirilmesi
 Sektörel eðitim ve seminerlerin verilmesi
 Nitelikli iþgücü eðitim programlarýnýn hayata
geçirilmesi
 Eðitim amaçlý kullanýma yönelik cihaz, simülatör, teçhizat tasarlanmasý veya üretilmesi
 Hedef pazar analizlerinin hazýrlanmasý
 Ýhracat kapasitesini ve tanýnýrlýðý artýrmaya
yönelik sektörel B2B ziyaretlerinin gerçekleþtirilmesi
 Tanýtým ve markalaþma faaliyetlerini içeren
sektörel fuarlara katýlým
 Tanýtým materyallerinin tasarlanmasý ve hazýrlanmasý
Online baþvuru için Son Tarihi: 02.05.2016
Projenin Teslimi için Tarihi: 09.05.2016
Son proje deðerlendirme sonuçlarýnýn Temmuz
2016'da açýklanmasý hedeflenmektedir. Bu
tarihin kesin olmadýðý, proje sayýsý, onay süreçleri
ve diðer etkenlere göre deðiþebileceði
deðerlendirilmektedir.
Kaynak http://www.bebka.org.tr/site-sayfa-48acik_destek_programlari.html

Birlik Faaliyetleri

Japon Dýþ Ticaret Teþkilatýnýn Ziyareti
JETRO
Heyeti,
Türkiye'de
Elif Özge
Öztürk, Erol
Þenol ve Vahit
Ayan ile
görüþüp, firma
ziyaretlerinde
bulunarak
sektörü
yakýndan
incelediler.

J

apon Dýþ Ticaret Teþkilatý (JETRO), Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Yönetim
Kurulu Üyesi Sn. Elif Özge Öztürk, UKUB
üye firmalarýndan Dünya Kalýp Makine ve
Otomativ San. Tic. Ltd. firma ortaðý Makine
Mühendisi Sn. Vahit Ayan ve Plast-met Þirketler
Kurulu Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Erol Þenol ile
toplantý düzenledi. Ayrýca firma ziyareti
gerçekleþtirdiler.

Ýstanbul Ýþ Geliþtirme Direktörü Makoto
Nakamura, JETRO Ýstanbul Dýþ Ticaret Uzmaný
Emine Göncü Türkiye'de sektörü tanýmak ve Japon
firmalarý & Türk firmalarý arasýndaki olasý iþbirlikleri
adýna Elif Özge Öztürk, Erol Þenol ve Vahit Ayan
ile görüþüp, firma ziyaretlerinde bulunarak sektörü
yakýndan incelediler.

Japon Dýþ Ticaret Teþkilatý (JETRO), Japonya
Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlýðý (METI)'
na baðlý, kar amacý gütmeyen yarý özel statülü bir
organizasyon olup, Japonya'nýn diðer devletlerle
olan ticari iliþkilerini düzenlemek ve geliþtirmek
amacýyla faaliyet göstermektedir. Bu baðlamda
Jetro Ýstanbul ofisi Türkiye'deki pazarlar hakkýnda
araþtýrmalar yapýp rapor hazýrlayýp, seminer ve
eþleþtirme programlarý düzenleyip, fuarlara
katýlmaktadýr.
JETRO merkez ofisinden Üretim ve Sanayi
Departmaný Yetkilisi Toyokazu Fukuyama,

WBA Heyetinin UKUB Ziyareti

A

achener Werkzeugbau Akademi (WBA),
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði'ni (UKUB)
ziyaret etti. WBA Almanya'da kalýpçýlýk
endüstrisi adýna Aachen Üniversitesi ile ortak
çalýþan lider bir kuruluþtur. Bu çalýþmalarýn
kapsamýnda endüstriyel danýþmanlýk, ileri eðitim
programlarý, sektöre özgü çözümler ve Ar&Ge
çalýþmalarý ana rolü üstlenmektedir.

WBA
Heyeti'nin
UKUB
ziyaretindeki
amacý, Türkiye
kalýpçýlýk
sektörü
hakkýnda
ayrýntýlý bilgi
edinmek ve
UKUB üyeleri
ile ortak
çalýþmalar
yapmaktýr
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WBA, Aachen Üniversitesi bünyesinde yer alan
WZL-RWTH Aachen ve Fraunhofer enstitüleri ile
ortak çalýþmalar yürütmektedir. Kalýpçýlýk ana
sanayi alanýnda Audi, BMW grup, Volkswagen,
Mercedes gibi lider firmalar ile iþ birliði içerisindedir. Ayrýca Uluslararasý yan sanayi firmalarý ile
çalýþmaktadýr.
WBA Heyeti'nin UKUB ziyaretindeki amacý,
Türkiye kalýpçýlýk sektörü hakkýnda ayrýntýlý bilgi
edinmek ve UKUB üyeleri ile ortak çalýþmalar
yapmaktýr. WBA heyeti, Türkiye kalýp pazarýnýn
Avrupa'ya transfer açýsýndan yakýn olmasý ve Uzak
Doðu'dan kalite olarak daha iyi durumda bulunmasý
sebebiyle Almanya için daha ilgi çekici hale gelmeye
baþladýðýný bildirdi. Almanya ve Türkiye arasýndaki
gelecek iþ birliklerini nasýl geliþtirebiliriz amacý ile
Türkiye kalýp pazarý araþtýrmasý gerçekleþtirdiklerini
bildirdiler.

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kuru,
Cüneyt Özumar ve Ahmet Koç sektör adýna
Almanya'da bulunan teknolojik imkanlardan ve
teknolojik geliþmelerden nasýl faydalanabileceðimiz
konusunda bilgi aldýlar. Bu kapsamda UKUB ve
WBA arasýnda gelecekte ortak çalýþma yürütebileceklerini, UKUB üyesi firmalar adýna UKUB'un
WBA ile direk iletiþime geçebileceklerini bildirdiler.
Ayrýca WBA heyeti, Ýstanbul ziyaretinde UKUB
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Levent
Ganiyusufoðlu ile Korkmaz Çelik'te toplantý
düzenledi. Bu toplantýda, gelecek iþbirlikleri
hakkýnda görüþülüp, UKUBu Almanya'ya davet
ettiler.
Bu ziyarette UKUB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Levent Ganiyusufoðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Cüneyt Özumar, Ahmet Kuru, Ayhan Demirkol
ve Ahmet Koç hazýr bulundular.

Makale

Uzun Ömürlü Türk Þirketi

Ü
Eren KAYNAK
UKUB Mali Müþavir

lkemizde þirketler uzun ömürlü olmuyor.
Þirketler açýsýndan hayatta kalmak ya da
uzun ömürlü olmak mutlaka önemli.
Þirket yöneticileri ve þirket yönetimi hakkýnda
birçok yayýn Türkçe'ye çevrilerek yayýnlanýyor,
bu konular hakkýnda ücretli seminerler veriliyor,
ancak Türk tipi þirket ve yönetici yapýsý farklýlýk
göstermektedir.
Türk tipi þirketlerin yönetsel ve finansal sorunlarýnýn çözümü basit olmalý, kavram kargaþasý
olmamalý, geleneksel ve sürekli olmalý. Bu
yazýmýn amacý; Kiþisel bilgi ve gözlemlerimin
bir kýsmýný þirket kurucularýna aktarmaktýr.
Uzun Ömürlü Türk Þirketi;
1- Yöneticilerini, þirket içinden seçer. Çok çalýþan, çok istekli olan yöneticisini iþin baþýna
getirir. Olaðanüstü bir durum olmadýkça
yönetici transferi yapmaz.
2- Genel Müdürüne hak ettiði maaþý verir, genel
Müdürünün göreve baþladýðý tarihten itibaren þirketin karlýlýðýný arttýrmak için yapacaðý
pazarlama veya üretim aðýndaki deðiþiklikleri
destekler.
3- Þirketin baþýna geçecek veliahdý önceden belirler, veliahdý asgari 2 yýl þirket dýþýnda, ana
sanayi ya da sektörde lider bir þirkette çalýþtýrýr.
4- Ortaðýný, eþini, oðlunu, kýzýný, maaþ sistemine
mutlaka alýþtýrýr, þirketin kasasýndan kiþisel
harcamalar için keyfi para çekmelerine izin
vermez.
5- Yatýrým yapacaðý zaman ( 1/3 ) hipotezine
dikkat eder. Üç birimlik yatýrým maliyetinin
bir birim karþýlýðýný þirketin içinde nakit olarak bulundurur. Kriz anýnda sermaye yetersizliði, faiz, borç yükü altýna girmez.
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6- Hammadde, yarý mamul, mamul stoklarýný
(fiili envanter - elle dokunarak) sürekli, belli
periyotlarda sayar, kayýp kaçak var ise sorumlularýný bulup iþten el çektirir.
7- Finans yönetimini, haftalýk, aylýk, yýllýk yapar.
Banka hesaplarýný sürekli kontrol eder, para
transferlerini faturalarla karþýlaþtýrarak denetler.
8- Borcunu gününde öder. Kaliteli mal ve hizmeti, ödemelerini gününde yapan þirketlerin
daha ucuza tedarik edeceðini bilir.
9- Stoklarýný kontrol eder. Satýþ grafiði düþük
mallarý üretmek için çabalamaz, üretim aþamasýnda darboðaz yaratan noktalarý tespit
ederek çözer.
10-Üretim programlarýný sürekli iyileþtirir.
Program dýþýna çýkýldýðýnda, araya iþ alýndýðýnda, plansýz üretimin, teslim zamaný geçmiþ sipariþlerin karlýlýðýnýn düþüreceðini bilir.
11-Üç aylýk peþin vergi dönemlerinde mizan,
bilanço ve gelir tablolarýný gözden geçirir.
Þirketin üçüncü kiþilere karþý olan sorumluluðunu unutmaz.
12-Çalýþanlarýný korur, SGK Kanununa tabi
çalýþanlarýn yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasýnda uðrayacaðý zararlar için iþverene düþen hukuki sorumluluðu teminat altýna almak için mali mesuliyet sigortasý yaptýrýr.
13-Tüm desteklerden faydalanýr. Tübitak,
Bebka, Kosgeb, Ýþkur vb. tüm destek programlarýndan faydalanmaya çalýþýr.
14-Müþteri memnuniyetine önem verir. Müþteri
her zaman haklýdýr kuralýný unutmaz, olumsuz yorumlarýný müþterisine yansýtmaz. Müþterisinin sorununu hemen sorgusuz çözer.

Makale

Arabuluculuk Zorunlu Hale Geliyor!

M
Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

ahkemelerin iþ yükünün oldukça fazla
olmasý ve davalarýn uzun sürmesi nedeni ile alternatif çözüm arayýþýna giren
Adalet Bakanlýðý tarafýndan Ýngiltere, Amerika,
Ýtalya gibi ülkelerde uygulamasý oldukça yaygýn
olan ve oldukça baþarýlý sonuçlara götüren bir
sistem olan Arabuluculuk Alternatif Uyuþmazlýk
Yöntemi, ülkemizde de 22 Haziran 2012
tarihinde yürürlüðe giren 6325 sayýlý Hukuk
Uyuþmazlýklarýnda Arabuluculuk Kanunu
(HUAK) ile kurulmuþtur. Haziran 2016 da
arabuluculuk bazý davalar için zorunlu hale
getirilecektir.
Öncelikli olarak arabuluculuk konusunda bilgi
vermemiz gerekirse; arabuluculuk taraflar
arasýndaki hukuki uyuþmazlýðýn, mahkemeye
baþvurmadan önce veya mahkeme sýrasýnda,
tarafsýz, baðýmsýz ve eðitimli bir üçüncü kiþi
desteði ile çözülmesi yöntemidir. Arabuluculuða,
uyuþmazlýðýn mahkemeye götürülmesinden yani
dava açýlmasýndan sonra taraflar mahkemenin
yönlendirmesiyle baþvurabileceði gibi, henüz
dava açýlmadan önce taraflarýn bir arabulucuya
gidip uyuþmazlýðý çözmek istemeleri de
mümkündür.
Arabuluculuk, taraflarýn gerçek ihtiyaçlarýný ve
beklentilerini ortaya koyabileceði ve sorunu
temelden çözmeyi saðlayacak önemli bir
kurumdur. Görüþmeler oldukça esnek
zamanlarda ve taraflarýn talep ettikleri mekanda
yapýlabilecektir. Taraflar karþýlýklý olarak
taleplerini ortaya koyacak ve arabulucu
kontrolünde sonuca ulaþýlacaktýr. Taraflarýn
kendi iradeleri doðrultusunda sonucu ortaya
koymaktadýrlar.

Arabuluculuk,
taraflarýn gerçek
ihtiyaçlarýný ve
beklentilerini ortaya
koyabileceði ve
sorunu temelden
çözmeyi saðlayacak
önemli bir
kurumdur.
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Mahkemelerde iþ yükünün artmasý, Yargýtayda
dosya sayýsýnýn milyonlara ulaþmasý ve dava ile
çözümün zor bir hale gelmesi sebebiyle bazý
konularda arabuluculuk zorunlu hale
gelmektedir. Ýþçi-iþveren uyuþmazlýklarý, alacak
davalarý, 2.500 TL altý ilamsýz takiplere itiraz
olmasý durumunda söz konusu icra takipleri,
tüketici davalarý ve 10.000 TL'ye kadar olan
ticari uyuþmazlýklar için arabulucuya gidilmesi
zorunlu hale gelecektir. Kanunun yürürlüðe
girmesiyle sayýlan talepler için doðrudan dava
açýlamayacaktýr. Arabulucuya baþvurmadan dava
açýlmasý halinde dava, esasýna girilmeden dava
þartý yokluðu nedeniyle usulden reddedilecektir.
Fakat taraflar arabuluculuk yoluna baþvurduklarý
halde anlaþamazlarsa dava açabileceklerdir.

Arabuluculuk süreci sonunda taraflar bir
anlaþma yapacak ve bu anlaþma her iki taraf için
de baðlayýcý olacaktýr. Örneðin arabulucu
masasýnda bir patron ile iþçi kýdem tazminatý,
mesai alacaðý için anlaþmýþsa; iþçi daha sonra
yeniden mahkemeye baþvurup alacaðý olduðu
iddiasýnda bulunamayacaktýr.
Arabuluculuðun zorunlu hale gelmesi ile
adliyelerde arabuluculuk merkezleri
kurulacaktýr. Taraflar merkezde arabuluculuk
hakkýnda bilgilendirilecektir. Baþvuranlarýn
kendi arabulucularýný seçememesi halinde
arabulucu merkezde bulunan otomasyon sistemi
üzerinden belirlenecektir. Arabulucu atamasý
sadece Adalet Bakanlýðý arabuluculuk siciline
kayýtlý arabulucular arasýndan yapýlacak ve
atanan arabulucu taraflarla iletiþime geçerek
sürecin baþlamasýný saðlayacaktýr.
Baþvurular adliyelerdeki arabuluculuk
merkezlerine yapýlacaktýr. Arabuluculuða
baþvuracak olan taraf, karþý tarafýn yerleþim
yerindeki, karþý taraf tüzel kiþi ise merkezinin
bulunduðu yerdeki veya iþin yapýldýðý yerdeki
arabuluculuk merkezlerinden birine giderek
iþlemleri baþlatabilecektir. Arabuluculuða
baþvurulmasý devamýnda sürecin en çok iki hafta
içinde sonuçlandýrýlmasý öngörülmektedir.
Ancak arabuluculuða baþvuranlarýn genellikle
ilk bir-iki saatte anlaþtýklarý da uygulama da
mevcuttur. Sürecin uzamasý halinde ise
arabulucunun süreyi bir kez uzatma yetkisi
olacak ve arabuluculuk boyunca dava açma
süreleri iþlemeyecektir.
Arabuluculuk ücretinin ilk iki saati devlet
tarafýndan karþýlanacaktýr. Anlaþma gerçekleþmez ise bu ücret yargýlama giderinden
sayýlacaktýr. Ýlk iki saatte anlaþma saðlanamazsa
arabulucu taraflardan ücret isteyebilecektir.
Taraflar baþka þekilde anlaþmadýðý sürece
arabuluculuk ücreti eþit ödenecektir. Taraflardan
birisi geçerli bir mazeret göstermeden
arabuluculuk görüþmelerine katýlmazsa haklý
çýksa bile yargýlama giderlerine mahkûm
edilmesi düþünülmektedir. Zorunlu arabuluculuk ile birlikte iþçi-iþveren uyuþmazlýklarý çok
kýsa sürede ve devlet katkýsý sayesinde taraflara
ek bir yük getirmeden çözüme kavuþabilecektir.
Arabuluculuk sistemini hem zamandan
kazanmak hem de masraftan kurtulmak için
baþvurulabilecek bir yöntemdir.

Makale

Talaþlý Ýmalat Süreçlerinin Kararlýlýðý
ve Takým Tezgah Dinamiði
5. Takým Geometrisinin Týrlamaya Etkileri
rezeleme iþlemlerinin kararlýlýðý, uygun
bir þekilde tasarlanýlan veya seçilen özel
freze takýmlarý ile belirgin bir þekilde
arttýrýlabilmektedir. Endüstride en sýk kullanýlan
özel freze takýmlarý olarak; deðiþken adým aralýklý,
deðiþken helis açýlý ve bunlarýn kombinasyonu
ile kaba frezeleme takýmlarý sayýlabilir.
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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)

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 16. Deðiþken ve eþit adýmlý frezelerin
kararlýlýk diyagramlarý

Þekil 15.Farklý kenar dalga formuna sahip kaba frezeleme takýmlarý
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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

Yukarýdaki þekilde görüldüðü üzere hesaplanan
deðiþken adýmlý takým, istenilen kesme hýzýnda
kararlý eksenel kesme derinliðini iki katýna
çýkartmýþtýr. Yöntemin detaylarý ve farklý
deðiþken adým kalýplarýna göre yapýlan
hesaplamalar [10-12]'de bulunabilir.
Kaba frezeleme takýmlarýnýn kesici kenarlarýnda
belirli bir dalga formu taþlanmýþtýr ve bu formlar
birbiri ardýna gelen kesici aðýzlarda dalga boyu
/ kesici aðýz sayýsý kadar ötelenerek
yerleþtirilmiþtir. Bu sebeple takýmýn yarý çapý,
dönme ekseni boyunca farklý sürekli
deðiþmektedir.

Þekil 17. Kaba frezeleme takýmý kesiti, yüzey teðet ve
normal vektörleri, diferansiyel kesme kuvvetleri

Kaba frezeleme takýmlarý, bu özelliklerinden
dolayý frezeleme mekaniði ve dinamiði açýsýndan
geleneksel frezeleme takýmlarýna göre farklýlýklar
göstermektedir. Kaldýrýlan talaþ kalýnlýlýðý, kesici
takýmýn ekseni boyunca deðiþmektedir. Bir
eksenel yükseklikte bir kesici aðýz, takýmýn bir
dönüþünde kaldýracaðý toplam talaþý kaldýrýrken,
diðer diþler talaþ kaldýrmamaktadýr.

Makale
Bu sebeple talaþ kalýnlýðý lokal olarak artmaktadýr. Ayný sebepten
ötürü, takýmýn iþ parçasýyla giriþim yaptýðý kenar uzunluðu,
dolayýsýyla da etkin eksenel kesme derinliði azalmaktadýr. Ayrýca
talaþ kalýnlýðýnýn artmasý, kesme kuvvet katsayýlarýný da
düþürmektedir.

Þekil 18. Düz kesici kenarlý takým ve kaba frezeleme takýmý için lokal talaþ yükü

Bu tip takýmlarýn tasarýmýnda, kesici kenarlar üzerindeki dalga
formunun faz yönü ayarlanarak, kesici kenarýn yüksek talaþ açýlý
veya düþük talaþ açýlý kýsýmlarýnýn talaþ kaldýrmasý
ayarlanabilmektedir.

Þekil 19. Düz ve ters faz farký

Kaba frezeleme takýmlarýnýn kararlýðý diðer tip takýmlarýn aksine,
diþ baþý ilerleme deðeri ile doðrudan iliþkilidir. Diþ baþý ilerleme
deðeri arttýkça, takýmýn iþ parçasý ile olan giriþimi artmakta,
dolayýsýyla dalgalý kenar geometrisinin etkisi azalmaktadýr.
Endüstride kullanýlan kenar dalga formlarý; dairesel, yamuk ve
sinüzoid olmak üzere üç ana baþlýk altýnda incelenebilir. Yamuk
kenar formu, uygun bir þekilde tasarlanýrsa, finiþ frezeleme
iþlemlerinde de kullanýlabilir. Bu dalga formlarý, parametrik
modellenebilmekte ve verilen bir kesme durumu için
eniyilenebilmektedir. Yapýlan çalýþmalarda, eniyilenen dalga
formuna sahip kaba frezeleme takýmlarý ile yapýlan kesimlerde,
piysada mevcut kaba frezeleme takýmlarý ile yapýlan kesimlere
göre daha düþük frezeleme kuvvetlerinin ve daha yüksek
kararlýlýðýn elde edildiði görülmüþtür. Verilen kararlýlýk
diyagramlarýnda; eniyilenmiþ kaba frezeleme takýmlarý ile,
standart kaba frezeleme takýmlarý ve düz kesici kenara sahip
frezeleme takýmlarýnýn kararlýlýk davranýþlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr [12].

Þekil 20. Kararlýlýk karþýlaþtýrmasý, 3000-8000 RPM

Þekil 21. Kararlýlýk karþýlaþtýrmasý 8000-21000 RPM

Kararlýlýk diyagramlarýndan görüleceði üzere, kaba frezeleme
takýmlarý geleneksel düz kenarlý freze takýmlarýna göre daha
yüksek kararlýlýk limitlerine sahiptir. Diyagramlar dikkatli
incelendiðinde, geleneksel freze takýmlarýnda da görülen temel
kararlýlýk çeplerinin yanýsýra, bu ceplerin arasýnda ek kararlýlýk
ceplerinin meydana geldiði görülmektedir. Bunun sebebi, uygun
bir þekilde tasarlanan ve kullanýlan kaba frezeleme takýmlarýnda,
talaþ kaldýrma sürecinde ortaya çýkan gecikme deðerlerinin büyük
bir bölümünün, diþ çarpma periyodu yerine takýmýn dönme
periyodu olarak meydana gelmesidir. Bu durum, kaba frezeleme
takýmlarýnda oluþan lokal talaþ yükü incelenerek daha iyi
anlaþýlabilir.
6. Tezgâh Dinamiði ve Kararlýlýða Etkileri
Týrlama titreþimlerinin önlenmesinde kullanýlan kararlýlýk
diyagramlarýnýn elde edilebilmesi için ise tezgâhýn takým ucu
Frekans Tepki Fonksiyonu'na (FTF) ihtiyaç vardýr. Genellikle
takým ucu FTF'si takým ucunda yapýlan darbe testi ve biçim
(modal) analiz yöntemi ile elde edilmektedir. Ancak iþleme
merkezlerinde gerçekleþtirilen farklý kesme iþlemlerinde deðiþik
takým tutucu ve takým kombinasyonlarý kullanýlmakta ve her
kombinasyon için deney yapýlmasý gerekmektedir. Ýþ mili - takým
tutucu - takým sisteminde yapýlan her deðiþiklikte deney
yapýlmasýnýn yaratacaðý zaman kaybý göz önüne alýndýðýnda
üretim sürecinde önemli kayýplara neden olacaktýr. Bu nedenle
takým ucu FTF'sinin elde edilme sürecinde deneylere olan
baðýmlýlýðý ortadan kaldýrmak amacýyla takým ucu FTF'sinin
analitik olarak elde edilmesine yönelik çalýþmalar yapmýþtýr
[13,14]. Geliþtirilen analitik modelde Þekil 22' de gösterilen
tezgâh alt bileþenleri olan iþ mili, takým tutucu ve takým
Timoshenko çubuk modeli kullanýlarak modellenmiþ ve alt
bileþenler iþ mili - takým tutucu ve takým tutucu - takým
baðlantýsýndaki temas parametreleri vasýtasý ile dinamik esneklik
birleþtirme yöntemi kullanýlarak birleþtirilmiþtir. Ayrýca iþ milini
tezgâh yataðýna baðlayan rulman direngenlik ve sönüm özellikleri
ise Özgüven'in yapýsal deðiþiklik yöntemi [15] ile modele
eklenmiþ ve takým uç nokta FTF'si elde edilmiþtir.

Þekil 22. Ýþ mili - takým tutucu - takým sistemi
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Makale
Tezgâh dinamiðinin belirlenmesinde analitik yöntemlerin
kullanýmýnýn deneylerde oluþacak zaman kaybýný ortadan
kaldýrmasýna ek olarak, analitik bir modelin geliþtirilmesi kesme
sýrasýnda kullanýlacak takým tutucu ve takým kombinasyonlarý
içerisinde en optimum seçeneðin belirlenmesini mümkün
kýlmaktadýr [16,17]. Ayrýca tezgâh tasarýmý aþamasýnda da iþ
mili özelliklerinin belirlenmesinde de önemli bir araç olarak
kullanýlabilecektir.

Þekil 23 ve Þekil 24'de görülmüþ olduðu gibi dönel etkiler verilen
örnekte takým uç nokta FTF'sinde ve dolayýsý ile yüksek hýzda
yapýlan bir kesme iþleminin kararlýlýðýnda önemli deðiþimlere
neden olmaktadýr. Dolayýsý ile yapýlan çalýþmalarda elde edilen
sonuçlar tezgâh geometrisine baðlý olarak dönel etkilerin önemli
deðiþimlere neden olabileceðini göstermiþtir. Oluþturulan analitik
model yardýmýyla yüksek hýzda yapýlan bir kesme iþlemi için
kararlýlýk diyagramlarý doðru bir þekilde tahmin edilebilecektir.

Analitik modellemeye ilave olarak dinamik esneklik birleþtirme
yönteminde kullanýlan temas direngenlik ve sönüm
parametrelerinin belirlenmesi için literatürde analitik bir yöntem
mevcut deðildir. Bu konuda temas parametrelerinin deneysel
olarak belirlenmesi amacýyla deneysel bir yaklaþým geliþtirilmiþtir
[18]. Ancak deneysel ya da analitik yöntemler kullanýlarak yüksek
hýzda dönen bir tezgâhta yapýlan kesme iþlemi için kararlýlýk
diyagramlarý elde edildiðinde ve gerçek kesme iþlemi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda, elde edilen kararlýlýk diyagramlarýnda bazý
sapmalar gözlenmektedir. Bu sapmalarýn deðiþik nedenleri olup
en önemlisi kararlýlýk diyagramlarýnýn statik koþullardaki takým
ucu FTF'si kullanýlarak belirlenmesi ve yüksek hýzlarda tezgâh
dinamiðinde meydana gelen deðiþimlerin göz ardý edilmesidir.
Bu nedenle kesme iþlemi sýrasýnda tezgâh dinamiðinde meydana
gelen deðiþimlerin belirlenmesi ve oluþturulacak modellerde
dikkate alýnmasý büyük önem teþkil etmektedir. Bu doðrultuda
yüksek hýzla iþlem yapan tezgâhlarda kararlýlýk diyagramlarýnýn
doðru bir þekilde belirlenebilmesi için dönel etkilerin de dahil
edildiði analitik bir model oluþturulmuþtur [19]. Kesme sýrasýnda
tezgâh dinamiðinde meydana gelen deðiþimlerin incelenmesi ve
takým uç nokta FTF'sinde meydana gelen deðiþimlerin kararlýlýk
diyagramlarý üzerindeki etkisinin gösterilmesi amacýyla örnek
bir iþleme merkezi statik durum ve 20000 devir/dakika dönel
hýz için modellenmiþ ve elde edilen takým uç nokta FTF'leri Þekil
23'de gösterilmiþtir. Ayrýca 4 diþli bir takým ile alüminyum bir
parçanýn 3mm radyal kesme derinliði ile kesilmesi iþleminde için
kararlýlýk diyagramlarý hesaplanmýþtýr. Hesaplama sýrasýnda
kesme kuvveti parametreleri Kt=625 MPa ve Kr=100 MPa olarak
alýnmýþtýr. Elde edilen kararlýlýk diyagramlarý da Þekil 24'de
gösterilmiþtir.

7. Parça Dinamiðinin Týrlamaya Etkileri
Özellikle ince cidarlý unsurlara sahip parçalarýn talaþlý imalatý
sýrasýnda iþparçasý dinamiði süreç kararlýlýðýnda baskýn bir hale
gelmektedir. Budak ve Tunç [20] tarafýndan yapýlan bir çalýþmada
iþparçasý dinamiðinin süreç boyunca deðiþimi ve süreç
kararlýlýðýna etkisi sonlu elemanlar (FEM) ve dinamik yapýlan
düzeltme yöntemine [15] dayalý olacak þekilde modellemiþtir
ve benzetim sonuçlarýný deneylerle doðrulamýþtýr. Bunun için
dizayn parçasýnýn çeþitli noktalarýna (bkz. Þekil 25a) ait FTF'ler
bir defa elde edilmiþtir. Daha sonra, takým yolu boyunca ilgili
takým pozisyonlarýnda kesilen malzeme miktarý hesaplanýr. Daha
sonra, takým yolu boyunca takým-iþparçasý temas noktalarýndaki
FTF deðiþimi takým yolu boyunca iþparçasýndan kaldýrýlan
hacmin dinamik etkisi takým yolunda tersten gidecek þekilde
yapýsal modifikasyon yöntemiyle eklenerek tamamlanmýþ olur.

(a) CAD model

(b) Baskýn mod ve mod büyüklüðünün deðiþimi
Þekil 25. Örnek pale geometrisi.

Þekil 23. Statik ve 20000 devir/dakika dönel
durumlarýnda takým uç nokta FTF'leri

Þekil 24. Statik ve 20000 devir/dakika dönel durumlarý
için hesaplanan kararlýlýk diyagramlarý
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Örnek bir pale geometrisi için baskýn moda ait doðal frekansýn
deðiþimi Þekil 25b'de gösterilmektedir. Buradan görülebileceði
üzere, iþparçasý üzerinden hiç malzeme kaldýrýlmasa dahi iþparçasý
geometrisine baðlý olarak baskýn mod deðiþtiðinden baskýn doðal
frekans da deðiþmektedir. Bu örnek pale için hazýrlanan örnek
yarý hassas frezeleme aþamasý için malzeme deðiþimi de dikkate
alýnarak, yüzey üzerinde ve farklý aþamalardaki FTF'ler
kullanýlarak elde edilen 3 boyutlu kararlýlýk diyagramlarý Þekil
26'da gösterilmiþtir.

(a)3 boyutlu kararlýlýk

(b) Deneysel doðrulama
diyagramý

Makale

(c) Ýþlem sýrasýnda kaydedilen ses deðiþimi.
Þekil 26. Ýþparçasý dinamiðinin sürece etkisi.

Þekil 26a'dan görülebileceði gibi kararlýlýk limitleri iþparçasý
yüzeyindeki her noktada ve malzeme kaldýrdýkça deðiþmektedir.
Örnek pale geometrisi için oluþturulan bir yarý hassas iþleme pasosu
boyunca kararlý ve kararsýz bölgeler Þekil 26b'de gösterildiði gibi
belirlenebilmektedir. Belirlenen bu bölgelere göre kesme sürecinde
elde edilen yüzeyler makul derecede tutarlýlýk göstermiþtir. Ayný
kesme boyunca ölçülen sesin kesme adýmlarýna göre deðiþimi de
Þekil 26c'de gösterilmiþtir. Burada gösterilen benzetim sonuçlarýna
göre pale geometrisi boyunca her bölgede kararlý ya da mutlak
kararlýlýk limiti deðiþmektedir. Burada gösterilen benzetim
sonuçlarýna göre pale geometrisi boyunca her bölgede kararlý ya
da mutlak kararlýlýk limiti deðiþmektedir. Genel bir yargý çýkarmak
gerekirse, pale boyunca kök kýsmýna yaklaþtýkça kararlý kesme limitl
deðerleri artmaktadýr. Buna göre, yüzey kalitesi de dikkate alýnarak,
sabit olarak en düþük kararlý kesme limitini kullanmak yerine 2-3
farklý bölgede kesme derinliðini arttýracak þekilde farklý kesme
derinlikleri kullanmak özellikle hassas frezeleme aþamasýnda ciddi
zaman kazançlarý saðlayabilmektedir. Böyle bir uygulama Þekil
27'de gösterilmiþtir. Bu uygulamada 4 farklý kesme derinliði, yüzey
kalitesi deðeri de dikkate alýnarak, kullanýlmýþtýr. Böylece sabit
0.115 mm kesme derinliði kullanýlarak elde edilen 35 dakikalýk
hassas frezeleme zamaný, kademeli olarak arttýrýlan kesme derinliði
kullanýldýðýnda 19 dakikaya kadar azaltýlabilmiþtir.

8. Sonuç

Þekil 27. Örnek pale geometrisi.

Talaþlý imalatta önemli bir sorun olan týrlama titreþimleri kararlýlýk
modelleri kullanýlarak incelenip, kararlý iþleme koþullarý
belirlenebilir. Bu analizlerde týrlamaya kaynak olabilecek kesici
takým, tezgah, iþ parçasý vb.'nin yapýsal dinamik özelliklerinin ve
frekans tepki fonksiyonlarýnýn bilinmesi gerekmektedir. Bu bildiride
bu tür uygulamalar ve baþarýlý kararlýlýk analizleri örneklerle
gösterilmiþtir.
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ÝNOVASYON'un DNA'sý

Ü
Dr. Müh. Erdal GAMSIZ
Genel Müdür
Ses3000 CNC

lkemiz üretim sanayinin
ihtiyacý olan en önemli husus ÝNOVASYON 'dur.
Günümüzde üretim sanayimiz
oldukça iyi bir üretim kapasitesi ve
potansiyeline ulaþmýþtýr ve ülkemiz
bu kapasiteyi deðerlendirip
Dünya'da üretim yapan ülkeler
arasýnda yerini almýþtýr. Ancak,
konuya karlýlýk ve kazanç açýsýndan
bakýldýðýnda, maalesef üretim
sanayimizin yeteri kadar kazanamadýðý görülmektedir. Bunun
birçok sebepleri vardýr, ancak en
önemlisi; "Yeterli oranda inovasyon
yapýlamamasý" ve buna baðlý katma deðeri
yüksek, Dünya çapýnda pazarlara yüksek adetlerde, karlýlýðý yüksek ürünler üretip satamamaktýr.
ÝNOVASYON ve Tarihsel Geliþmeler
Teknolojik ürün inovasyonu; tüketiciye yeni
veya iyileþtirilmiþ hizmetler sunmak amacýyla
performans özellikleri artýrýlmýþ bir ürünün
geliþtirmesini ve ticarileþtirilmesini ifade eder.
Kýsacasý mevcut ürünlerden esinlenerek yeni
bir ürün geliþtirmemiz veya yine mevcut ürünleri
iyileþtirmemiz anlamýna gelmektedir. Bu
çalýþmalarý yürütürken yeni icatlar yaparak yeni
teknolojik ürünler üretmek de mümkündür.

Teknolojik ürün
inovasyonu;
tüketiciye yeni
veya iyileþtirilmiþ
hizmetler sunmak
amacýyla
performans
özellikleri
artýrýlmýþ bir
ürünün
geliþtirmesini ve
ticarileþtirilmesini
ifade eder.
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Ýnovasyon konusuna biraz da tarihsel açýdan
bakmak bize inovasyon'un DNA'sý ve teknolojik
geliþim ile ilgili daha iyi fikirler verecektir;
Gelecek, neden düþündüðümüzden daha iyi
olacaktýr? Neden haberleri okuduðumuzda,
izlediðimizde gördüðümüz çok fazla
olumsuzluklara raðmen gelecek hakkýnda pozitif
düþünüyoruz? Çünkü kanýtlar ortada; Küresel
olarak gelirlerin artmasý, yaþam sürelerinin
uzamasý, gýda/yiyecek, Enerji, ulaþým ve
iletiþimlerin artmasý en önemli kanýtlardýr. En
önemlilerinden yaþam sürelerine baktýðýmýzda;
United Nations Development Program
verilerine göre; 1820'lerde 26 yýl, 1890 'larda
(+5) 31, 1950'lerde (+18) 49 iken 2010 'larda
(+18) 67 yýl olduðu görülmektedir. Benzer
þekilde kiþilerin haftalýk çalýþma süreleri, 1850
'lerden günümüze %50 oranýnda azalmýþtýr.
Otomobil ve uçak kazalarýndaki ölüm
oranlarýnda ciddi azalmalar olmuþtur ve genel
ölüm oranlarýnda da ciddi azalmalar olmuþtur.
Tüm bunlar neden olmuþtur? ve neden þimdi

daha fazlasý olacak? gelecek neden
daha iyi olacaktýr? Sebebi çok basit;
"Hýzlý geliþen ve büyüyen teknolojilerin ve buna baðlý inovasyonlarýn
etkisidir." Teknolojik geliþmeler
sayesinde insanlarýn hayatlarý
kolaylaþmakta, aðýr iþleri makinalara yapmakta ve insanoðlu daha az
risklere sahip, daha rahat ve
konforlu yaþam imkanlarýna sahip
olmaktadýr. Teknolojinin bu denli
hýzlý geliþmesinin altýnda ise
mikroçip ve bilgisayar teknolojisinin geliþmesi yatmaktadýr. 19992012 yýllarý aralýðýna Performans
ve maliyet açýsýndan bakýldýðýnda, Saniyedeki
Gigabit (Gbps) maliyeti $1,245 'den $10 'lara
kadar düþmüþtür. Hesaplama maliyeti ise; $222
'den $0.06 'larýn altýna düþmüþtür. Maliyetperformans depolama/biriktirme ise; Gigabtye
(GB) baþýna $569 'dan nerdeyse $0 'lara kadar
düþmüþtür. Ýnternet'de bir þeyler geliþtirme ve
internette sunma maliyetlerinde ciddi anlamda
düþüþler olmuþtur. Tüm bunlarýn altýnda daha
derine inince Entegre Devrelerdeki geliþmeler
olduðunu görüyoruz. 1958 yýlýnda 2 adetli bir
transistör 12.2 mm boyutundayken, 1971 yýlýnda
Intel 4004 modeli 2,300 adetli transistör ve
sadece 0,010 mm, hýzý 0.00074 Ghz, fiyatý $1
iken, 2012 yýlýnda Nvidia's GPU 7.1 Milyar
transistör ve sadece 0,000028 mm boyutunda,
hýzý 7Ghz ve fiyatý $0.001 deðerinde. Özeti;
Entegre devreler 40 yýlda 10000 defa daha hýzlý
ve 10 milyon defa daha ucuzlamýþtýr. 1956
yýlýnda 5 Mbytes $120,000 iken, 2005 'de 128
Mbytes $99, 2014 yýlýnda 128 Gbytes sadece
$99 'dýr. 1956 'dan 2014 'e 30,000,000 kat, 2005
'den beri ise 1,000 kat daha ucuzlamýþtýr. Baþka
bir açýdan bakýldýðýnda $1,000 'lýk bir bilgisayarýn
saniyedeki hesaplama hýzý inanýlmaz oranlarda
(1026) hýzlanmýþtýr. Yani hesaplama gücü çok
daha hýzlanmýþtýr ve çok daha ucuzlamýþtýr. Tüm
bunlarýn etkisi ile Network sistemleri, sensörler,
robot uygulamalarý, 3 Boyutlu yazýcýlar
MakerBot(http://www.ses3000.com/maker
bot/) gibi, sentetik biyoloji, malzeme bilimi ve
yapay zeka konularý ve ürünleri ciddi anlamda
geliþmiþtir. Bunlarýn etkileri; dünya nüfusu 2000
yýlýnda 6 milyar iken internet kullanýcý sayýsý
nüfusun %6 'sý kadardý, 2010 'da nüfus 6.7 milyar
iken internet kullanýcý sayýsý %23 'e çýkmýþtýr,
2020 'de 7.5 milyar nüfus tahmin edilirken
internet kullanýcý sayýsý %66 'ya ulaþacaðý tahmin
edilmektedir. Bunun anlamý; Ýnovasyon için
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"3 MÝLYAR YENÝ BEYÝN/AKIL/DÜÞÜNCE" demektir.
Ýnternet kullanýmýnda Dünya nüfusunun yarýsýnýn bile yeterli
olmadýðý düþünülüyor ve 2020 yýlýnda komple tüm Dünya'nýn
kapsama alanýna alýnýp herkesin %100 oranýnda internete devamlý
olarak baðlý kalmasý hedeflenmektedir. 5 Milyar yeni beyin ne
yapacak? Cevaplar basit; Tüketmek, Teknolojik yaratýcýlýk,
keþifler ve icatlar için tutku ve arzu duyacaklar ve böylece Dünya
tüm zamanlarýn en büyük inovasyon periyodunu yaþayacaktýr.
Bu inovasyon geliþmeleri; Dünya'daki tüm yaratýcý/üretici
beyinlerin internet ve internet üzerinde çalýþan tasarým ve üretim
araçlarý sayesinde iþbirliði içerisinde olmasý ve bu beyinlerin
ihtiyaç duyulan bilgi arþivlerine hýzlý, kolay eriþebilir olmalarý,
bu bilgileri elde edip kullanabilme imkanýna sahip olabilmeleri
ve iletiþim-etkileþim ile yeni fikirlerin doðmasý sayesinde olacaktýr.
Neden ÝNOVASYON Yapamýyoruz?
Hemen "Ýcat edilecek ne kaldý ki?" gibi bir soru gelebilir. Tüm
bunlar zihniyet ve görüþ meselesidir. Amerikan Patent Dairesi
Baþkaný Charles H. Duell; 1899 yýlýnda "Ýcat edilecek her þey
icat edildi." demiþti. 1895 Yýlýnda Royal Society Baþkaný Lord
Kelvin; "Havadan aðýr makinalarýn uçmasý imkansýzdýr." demiþti.
1943 yýlýnda IMB Baþkaný Thomas J. Watson; "Açýkçasý bilgisayar
denen makinaya Dünya'da en fazla 5 adet ihtiyaç olacaðýný
düþünüyorum." demiþti. Bunlarý söyleyenler sýradan insanlar
deðildi, kendi konularýndaki söz sahibi uzman kiþilerdi, ancak
sonuçlarý hep birlikte görüyoruz. Hayal güçsüzlüðü insaný hiçbir
yere götürmeyeceði gibi, hayal gücü ise insaný her yere götürür.

Ýnsansýz uçan uçaklar, direksiyonsuz ve þoförsüz araçlar ve trenler,
yolun eðimine göre otomatik ayarlanan motosikletler, sadece
güneþ enerjisi kullanarak uçabilen uçaklar, týp konusundaki
geliþmeler, mikro cerrahi iþlemlerde kullanýlan mikro ve hassas
týbbi cihazlar, ýsýya baðlý þekillerini hafýzasýnda tutabilen akýllý
malzemeler, geliþmiþ uzay araçlarý, milyonlarca mesafedeki
gezegenleri görüntüleyebilen teleskoplar, uzayý dinleme cihazlarý,
basit bir kol saati gibi görülen cihaz ile dünya çapýnda her türlü
görüntülü konuþma ve yazýþma dahil iletiþim kurma imkaný, gibi
bundan 30-50 yýl önce hayal bile edemediðimiz bir çok konuda
inanýlmaz geliþmeler insanlýk tarihi göz önüne alýndýðýnda çok
kýsa bir sürede gerçekleþmiþtir. Henüz hayal edemediðimiz daha
nice geliþmeler bizleri beklemektedir. Neden Türkiye'de teknoloji
alanýnda yeterince inovasyon yapamýyoruz? Sorusunun cevabý
da oldukça basittir; sadece yapmamýz gereken hayal gücümüzü
kullanmak ve düþündüklerimizi gerçekleþtirmek, inovasyon
yapabilmemiz için gereken donaným, yazýlým, araç ve gereçleri
kullanarak bilimsel çalýþmalarý yapmaktýr. Tabiki bunun için
bilime dayalý, özellikle çaðdaþ ve modern teknolojiler kullanarak
uygulamalý eðitimler veren güçlü bir mesleki teknik eðitim
sistemimiz ve sanayi ihtiyaçlarýný karþýlayabilen yeterince teknik
üniversitelerimiz olmasý þarttýr.
Saygýlarýmla,
Ses3000 CNC TAKIM Tezgahlarý ve
CAD/CAM Sistemleri Ltd. Þti.

Üyelerden Haberler

Masel Kalýp Elemanlarý Hedeflerine Ulaþtýkça
Çýtayý Yükseltiyor
2014 yýlýnda TUZLA -Tepeörende 2600 metrekarelik KALIP
SETÝ imalatý tesisilerini kurduðundan bu yana kalýp sektöründe
adýný sýkça duyurmaya baþlayan MASEL KALIP A.Þ. bugüne
kadar öngördüðü hedeflerini tek tek gerçekleþtirmenin gururunu
yaþýyor. Türkiye'de ilk olan taslanmisplaka.com sitesini sizlerin
hizmetine sunarak, istediðiniz ölçülerdeki hazýr taþlanmýþ plakalarý
anýnda, fiyatlarýný görerek satýn alabilmenizi saðlamýþ ve bu da
zamana karþý yarýþan kalýpçýlardan büyük bir ilgi görmüþtür.
Sürekli geliþtirdiði makina ve teçhizat donanýmlarýyla standart
veya özel ölçü kalýp setlerinin imalatýnda hýz ve fiyat performansýný
arttýrmýþ - kaliteli iþçiliðiyle Türkiye'nin her bölgesine ürünlerini
ulaþtýrmýþtýr.

STOKTAN TESLÝM hazýr taþlanmýþ plakalarý ,standart veya
özel ölçü kalýp setleri ve ÝÞÇÝLÝKLÝ KALIP SETÝ hizmetleriyle
profesyonel bir anlayýþa sahip olan MASEL KALIP A.Þ. ye
baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Önemli bir hedef olan ÝHRACAT konusunda çok kýsa zamanda
Avrupa'nýn önemli firmalarýna ÝÞÇÝLÝKLÝ SETLER yapmaya
baþlamýþ ve bu konudaki uzmanlýðýný yurt dýþýnda da göstermiþtir.
Þimdi yeni bir hedef olarak Avrupa bölgesi için ÝSPANYA 'da bir
DEPO kurma çalýþmalarýný planlayan MASEL KALIP A.Þ. her
zaman müþterilerine en kaliteli hizmeti hýzlý ve uygun fiyat
avantajlarýyla sunma gayretindedir.
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2015 Yýlý SOLIDWORKS Birincilik Ödülleri Yine TEKYAZ'da
Her yýl tüm dünyadan kullanýcýlar, bayiler ve partner þirketlerin
katýlýmýyla düzenlenen SOLIDWORKS WORLD Dünya
Konferansý bu yýl 31 Ocak - 03 Þubat 2016 tarihleri arasýnda,
8000 kiþiye yakýn bir katýlým ile ABD'nin Dallas eyaletinde
gerçekleþtirildi. Her yýl olduðu gibi 2015 yýlýnda da TEKYAZ
SOLIDWORKS World 2016 konferansýndan çeþitli ödüller
alarak Türkiye'ye döndü.

TEKYAZ tarafýndan alýnan ödüllerin mutluluðunu ve gururunu
yaþayan TEKYAZ Genel Müdürü Sn. Mustafa Erten ekibini
kutlarken TEKYAZ müþterilerine daha fazla katma deðerler
saðlamak ve her geçen gün kalite ve hizmet çýtasýný yükseltmek
için çalýþmalarýnýn büyük bir hýzla devam edeceðini iletti.
TEKYAZ ekibi Tüm Dünyanýn takip ettiði stratejileri Türkiye'ye
uyarlamayý ve müþterilerine daha fazla katma deðer saðlamayý
misyon edinerek hýzýna hýz katmaktadýr.

SOLIDWORKS World 2016 konferansýnýn son gününde Ödül Töreni gerçekleþtirildi. Ýþte Ödüllerimiz;
 SOLIDWORKS En Yüksek Müþteri Memnuniyeti EUROMED Birincilik Ödülü
 2015 Yýlý Tüm SOLIDWORKS ve Entegre Ürünler Hedeflerini %100 Tamamlayan Ödülü - %100 Club
 2015 Yýlý President's Club Ödülü
 2015 Yýlý Dünya Çapýnda En Ýyi Satýþ Performansý Gösterenler Ödülü - Diamond Club Ödülü
 SOLIDWORKS Türkiye Bölge En Ýyi Satýþ Performansý ÝLK 4 TEKYAZ'DAN!
* SOLIDWORKS Türkiye Bölge En Ýyi Satýþ Performansý
Birincisi AHMET KUMCU
* SOLIDWORKS Türkiye Bölge En Ýyi Satýþ Performansý
Ýkincisi EMREHAN ÇÝMENTEPE
* SOLIDWORKS Türkiye Bölge En Ýyi Satýþ Performansý
Üçüncüsü ABDÜLKADÝR IÞIKÇI
* SOLIDWORKS Türkiye Bölge En Ýyi Satýþ Performansý
Dördüncüsü MURAT TETÝK

4B Mühendislik, Tüm Türkiye' ye 3D
Teknolojilerini Yaymak Ýçin Kollarý Sývadý
3D Printerlarýn günümüzde yaygýnlaþmasý ile ortaya bunun hangi
alanlarda daha faydalý kullanýlabileceði sorularý çýkmýþtýr. Biz
üretici firma olarak bu sorular üzerinden yola çýktýk ve çeþitli
Üniversitelerimizden baþlayarak "3D Teknoloji Seminerleri"
vermeye baþladýk.
Türkiye deki 3D Teknolojilerin bulunduðu son noktalarý öðrenci
arkadaþlarýmýzla paylaþýyoruz. 4B Mühendislik olarak üretici
firma olmamýzýn avantajý ile genç arkadaþlarýmýza 3D 'nin püf
noktalarýný anlatýyoruz. Gerek 3D Optik Tarayýcýlar, gerekse 3D
Yazýcýlar hakkýnda hangi alanlarda faydalý iþler yapabilecekleri
konusunda, kendi tecrübelerimizi aktarýyoruz. Özellikle
Üniversiteleri tercih etmemizin sebebi, hem iþ hayatýna
atýldýklarýnda bu teknolojiden haberdar olmalarý hem de
yetiþtirmek üzere birçok arkadaþýmýzla birlikte yol almamýzdýr.
2015 yýlý içerisinden "Karabük Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi, Ýzmir 9 Eylül Üniversitesi, Balýkesir Üniversitesi,
Yýldýz Teknik Üniversitesi, vb." baþta olmak üzere birçok
organizasyonda yer aldýk ve buralardan birçok öðrenci
arkadaþlarýmýzla projeler yaptýk. Dünya çapýnda yapýlan birçok
yeniliði ülkemizde uygulamak istiyoruz öncelikle. Bunlarýn
baþýnda ise engelli vatandaþlarýmýz için düþündüðümüz, kol ve
bacak protezleri gelmektedir. Bu projede þöyle bir yol izleyerek
baþarýya ulaþmayý hedefliyoruz. Örneðin; Sað kolu olmayan bir
insan düþünelim, sol kolundan 3D Optik tarama yöntemi ile
alacaðýmýz tarama örneðini, sað koluna kopyalayýp 3D yazýcý ile
üreteceðiz. Üretmiþ olduðumuz kolun kalýbýný baskýmýz üzerinden
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orijinal bir þekilde alýp silikon kalýplama ile kendi koluna çok
yakýn bir þekilde kopyalayacaðýz. Hem daha hýzlý hem de çok az
bir maliyet ile yaþama tekrar tutunmalarýný saðlamayý hedefliyoruz.
Bu konuyu her verdiðimiz seminerimizde de dile getiriyoruz ve
bu projelerimizde rol almak isteyen arkadaþlarýmýza kapýmýzýn
açýk olduðunu belirtiyoruz.
"3D Yazýcý olarak yeni projeleriniz var mýdýr veya nelerdir ?"
Tabiki yenilikler adýna devamlý AR-GE yapmaktayýz. Çok yakýn
bir dönemde Osmanlý Serisi 3D Printerlarýmýzý vitrine çýkaracaðýz.
Yaklaþýk 1 yýldýr üzerine çalýþtýðýmýz projelerimiz nihayet
sonuçlanma noktasýna geldi, inþallah projemize bir yatýrýmcý
bulabilirsek daha kýsa zamanda ve daha hýzlý bir þekilde karþýnýzda
olacaðýz. Özellikle diðer printerlarda olmayan birçok özellik
ekledik, bunlarla beraber ülkemizin adýna yakýþýr þýk bir üretim
olacaðýna inanýyoruz. Sadece ülkemiz deðil baðlantýlý olduðumuz
tüm dünya ülkelerine adýmýzý duyurmak istiyoruz.

Üye Tanýtýmlarý

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.

Tekno2000 Pazarlama ve Ýnþ. Tic. Ltd. Þti.
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senedir Türkiye sanayisine güvenilir ve kaliteli hizmet
veren, Lvd / Belçika firmasýnýn Türkiye Mümessilliði
ile hizmetlerine baþlayan Tekno 2000 sac iþleme
konusunda dünya lideri olan firmalarýn Türkiye mümessili
olmaktan gurur duyar. Bu firmalar sýrasý ile Wilson Tool,
Behringer, Behringer-Eisele, Vernet Behringer, Toolspres, Ehrt
ve Lissmac ile devam etmiþtir. Daima sektörünün lideri firmalar
ile çalýþmayý seçen Tekno 2000 bugün Türkiye'de Sac Ve Metal
Ýþleme Sektöründe bir çözüm noktasý olarak görülmekte ve
piyasada çalýþan 750'nin üzerinde makineye hizmet vermektedir.
Kendisini geliþtirmekten vazgeçmeyen Tekno 2000 ; yedek parça
stoðu ve servisi ile ürün yelpazesini tamamlamaktadýr.
MÜMESSÝLLÝKLERÝMÝZ
LVD- LVD: sac iþleme sektörü için lazer, punch, abkant, giyotin
makas, software ürünleri ile tam çözümü sunmaktadýr. LVD
ürünleri müþterilerine yüksek üretkenlik ve hýzlý büyüme için
zeki çözümler sunar.
WILSON TOOL: Wilson Tool; dünyadaki en büyük baðýmsýz
punch pres ve abkant pres takýmlarý üreticisidir. Wilson Tool;
sac levha imalatýnda kullanýlmak üzere punch ve abkant
takýmlarýnda heyecan verici ve yenilikçi çözümleri sunarken
daima sektörün lideri durumundadýr.
BEHRINGER: Behringer; dünyada bant testerelerde en geniþ
yelpazeyi sunmaktadýr. Bu ürün yelpazesi ile her kesim

probleminiz için doðru çözümü
saðlamaktadýr.
BEHRINGER EISELE:
Behringer -Eisele; denenmiþ ve test edilmiþ dairesel testere ve
testere çözümleri ile gurur duyar.
VERNET BEHRINGER: Vernet Behringer; yapýsal çelik
üreticileri ve çelik kule fabrikatörleri için endüstrideki en komple
yelpazesi ile imalat tezgahlarýnýn üretimini
ve dizaynýný yapar.
LISSMAC: 35 yýlý aþkýn tecrübesi ile metal iþleme sektörüne
ürettikleri taþlama, oksit giderme, dekoratif yüzey iþleme (satine),
çapak alma makineleri ile güvenilir, sektöründe dünya liderleri
arasýna girmiþ Alman markasýdýr.
TOOLPRESS: Toolspres; dünya çapýnda bilinen yüksek kaliteli
abkant takýmý ve klempleme sistemlerinin üreticisi ve
tasarýmcýsýdýr. Piyasada bilinen her abkant makinesi için takým
üretmektedir.
EHRT: Bakýr bara punch ve büküm makinalarý imalatýnda dünya
lideri olarak bilinen Alman markasýdýr.
TEKNO GRIND: Tekno Grind taþlama makinesi uzun ömürlü
takýmlar için en iyi çözüm ortaðýnýzdýr.
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Sarýgözoðlu A.Þ.
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57 yýlýnda Ýsmail SARIGÖZOÐLU tarafýndan Ýzmir'de
kurulan SARIGÖZOÐLU, sahip olduðu bilgi, tecrübe
ve teknolojik güç sayesinde FORD, MERCEDES,
TOFAÞ, BMW, RENAULT gibi otomotiv sektörünün önde
gelen OEM' lerine hizmet vermektedir. 1976 yýlýnda Manisa'da,
1999'da Aksaray'da ve son olarak 2009 yýlýnda Bursa'da yapmýþ
olduðu yatýrýmlarýyla sürekli büyüyen ve geliþen
SARIGÖZOÐLU, þu anda 3 farklý þehirde 4 fabrika ve 850
çalýþaný ile üç kuþaktýr sac kalýpçýlýðý, otomotiv ve beyaz eþya
sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

Otomotiv sektörünün geliþmiþ yan sanayilerinden biri olarak
araçlarýn kozmetik olarak adlandýrýlan büyük dýþ panel
parçalarýndan, robotlu kaynak sistemleriyle bu parçalarýn
montajýndan, kalýn þasi parçalarýna kadar geniþ bir ürün yelpazesi
bulunmaktadýr.
Öncelikli sektörü otomotiv olsa da beyaz eþya sektöründe de
Türkiye, Fransa, Almanya ve Ýngiltere'de bulunan Bosch
firmalarýna kombi üretiminde kullanýlan iç ve dýþ sac aksamlarý
için yýllardýr kalýp ve seri üretim konularýnda hizmet vermektedir.
SARIGÖZOÐLU, müþteri isteklerini ön planda tutmayý þirket
kültürünün bir parçasý olarak kabul edip her kalýbýn üretimini
baþlý baþýna bir proje kapsamýnda yürütür. Bu proje süreci fizibilite
çalýþmalarý ve simülasyonlar doðrultusunda tasarým ile baþlar,
üretim aþamasýný planlayarak model de dahil olmak üzere pres
altý çalýþmalarý ile sonuçlandýrýlýr.

Surkalýp Kalýp San. Tic. Ltd. Þti.

Þ

irketimiz 1979 yýlýnda Sn. Metin TURNAOÐLU
tarafýndan Ýstanbulda kurulmuþtur.

Ýlk etapta þirketimiz talaþlý imalat sektörünün yeni geliþen ve
teknolojik altyapý gerektiren plastik enjeksiyon kalýp imalatý ile
SURKALIP Kalýp San. Tic. Ltd. Þti. adý altýnda hizmet vermeye
baþlamýþtýr.
Þirketimiz müþteri memnuniyeti prensibine baðlý olarak
enjeksiyon makinalarý ile her türlü termoplastik malzemelerin
üretimini yapmaktadýr. Plastik üretim hattýnda çalýþan kalýplarýn
bir kýsmý kendi kalýplarýmýz olup, bir kýsmý ise müþterilerimize
ait kalýplardýr.
Þu an þirket bünyemizde 80 tondan 1600 tona kadar plastik
enjeksiyon makine parký bulunmaktadýr.
SURKALIP firma merkezi Ýstanbul Avcýlar da 4000 m² ve ana
üretim fabrikamýz Manisada olup 7500m² dir.
Fabrikamýz aþaðýda belirtilen bölümlerden oluþmaktadýr:
 Kalite Güvence Departmaný
 Üretim Alanlarý
Sayfa 34 Basmakalýp

 Bakým Atölyesi
 Ýdari Ofisler
 Malzeme Giriþ Ambarý
 Mamul Ambarý
 Yemekhane ve Sosyal Tesisler
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Aroymak Çelik ve Endüstri
Donanýmlarý Tic. ve San. A.Þ.

A

roymak Yüz yýldan daha uzun bir süredir çelik ticareti
yapan bir kuruluþun bugünkü temsilcisi. Aroymak ailesi,
1951 yýlýndan bu yana sermayedar olarak bu ticaretin
içinde; farklý ünvan ve ortaklarla sürdürülen çalýþmalar, 1980
yýlýndan bu yana Aroymak Çelik A.Þ. bünyesinde devam ediyor.
Þu an firmada dördüncü nesil aile üyeleri çalýþmakta.
Alaþýmlý takým ve kalýp çeliklerinin ilk elden ithalatýný ve ticaretini
yapýyoruz. Dudullu-Merkez, Ýkitelli ve Gebze'deki þubelerimizle
çalýþmalarýmýzý ISO 9001 kalite sistemi kapsamýnda sürdürüyoruz.
DOOSAN (Güney Kore) ve INTERSTEEL (Almanya)
firmalarýnýn Türkiye distribütörlüðüne ilave olarak birçok farklý
kaynaktan yüksek kaliteli ürünleri kabul edilebilir fiyata temin
ederek piyasaya sunuyoruz.
Ýkinci faaliyet konumuz, kesici takýmlar ticareti. Ýstanbul Anadolu
Yakasý bayisi olarak çalýþtýðýmýz KYOCERA markamýzla metal
iþleme ve talaþlý imalat sektörüne hizmet veriyoruz. Ýþbirliði
yaptýðýmýz Kyocera-Bilginoðlu ile birlikte kýsa vadede bu pazardaki
payýmýzý çok daha yukarýlara çýkarmayý hedefliyoruz.
Sektörün en eski birkaç firmasýndan birisi olan AROYMAK,
sektörün tamamýna yakýný tarafýndan biliniyor. Ürün teslimine
dair müþterilerimize verdiðimiz termin ve taahhütlere uyarak,
müþterilerimizle sürekli yakýn temasta bulunan satýþ kadromuz
sayesinde müþteri iliþkilerimizi en sýcak þekilde yürütmeye
çalýþýyoruz.
Amacýmýz, "AROYMAK kaliteli ve sorunsuz çelik satar,
AROYMAK sattýðý ürünün her zaman arkasýndadýr,
AROYMAK'tan ürün alýrsam sorun yaþamam" algýsýný bütün
sektöre yerleþtirmektir.

Hisar Kalýp Mak. San. Tic. Ltd. Þti.
Þirketimiz 1982 yýlýnda Ýstanbulda kurulmuþtur.

Þ

HÝSAR KALIP

MAKÝNA SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.

irketimiz talaþlý imalat sektörünün yeni geliþen ve teknolojil altyapý gerektiren plastik enjeksiyon kalýp imalatý ile HÝSAR
KALIP MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. adý altýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr. Þirket olarak kalýpçýlýk konusunda, ürün ve kalýp
tasarýmý, imalat, tadilat ve mühendislik hizmetleri alanýnda geniþ bir yelpazede sektör ihtiyacý karþýlanmaktadýr.

Fabrikamýzýn aþaðýda belirtilen bölümlerden oluþmaktadýr:
 Kalite güvence laboratuvarý
 Üretim alanlarý
 Malzeme giriþ ambarý
 Mamul ambarý
 Bakým atölyesi
 Ýdari ofisler
 Yemekhane ve sosyal tesisler
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