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Baþyazý

Deðerli Sanayiciler,
Son yýllarda rekor seviyeye ulaþan büyüme hýzýmýzýn önümüzdeki
yýl % 3-4 seviyelerinde gerçekleþmesi beklenmektedir. Ekonomik
büyümenin yavaþlamasý ile rekabet þartlarýnýn çetinleþmesi de
kaçýnýlmazdýr.
Rekabetin artmasý, kar oranlarýnýn düþmesi, pazar þartlarýnýn
zorlaþmasý ile iþletme kaynaklarýmýzýn daha verimli kullanýlmasýnýn
önemi artmýþtýr.
Finansal kaynaklar, insan kaynaklarý, maddi kaynaklar ve maddi
olmayan kaynaklar olmak üzere dört baþlýk altýnda toplanan iþletme
kaynaklarýnýn, deðiþken pazar þartlarýnda sürekli dalgalanan sipariþ
miktarlarýna göre doðru þekilde planlanmasý için amaca uygun
yazýlým ve donaným yatýrýmý yapýlmasýndan daha da önemlisi kaliteli
insan kaynaðýna yatýrým yapýlmasýdýr.

Þamil ÖZOÐUL

UKUB
6. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný

Sürekli
büyüyerek
geliþen
sanayimizin
yine giderek
artan en önemli
eksikliði kaliteli
insan
kaynaðýdýr.
Ülkemizin
önemli
avantajlarýndan
biri olan genç
nüfusumuzun
kaliteli eðitim
almasýný
saðlamak
önümüzdeki
yýllarda en
önemli ulusal
davamýz
olmalýdýr.

Sürekli büyüyerek geliþen sanayimizin yine giderek artan en önemli
eksikliði kaliteli insan kaynaðýdýr.
Ülkemizin önemli avantajlarýndan biri olan genç nüfusumuzun
kaliteli eðitim almasýný saðlamak önümüzdeki yýllarda en önemli
ulusal davamýz olmalýdýr.
Kalýpçýlýk mesleði, derinlemesine uzmanlýk gerektiren, proje bazýnda
tekil üretim yapýlan bir ihtisas konusu olmasý itibarýyla kaliteli
insana en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biridir.
UKUB olarak bu eksikliðin azaltýlmasýna yönelik yürüttüðümüz son
dönem çalýþmalarýn en önemlisi "Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal
Kalýp Yarýþmasý" dýr.
Ülke genelinde eðitim veren ve bünyesinde kalýpçýlýk bölümü olan
tüm meslek liselerinin katýlýmýna açýk olan bu yarýþmayý
düzenlememizin temel amacý mesleki eðitimin önemine dikkat
çekmek, kamuoyunda farkýndalýk yaratmak ve öðretmen ve
öðrencilerimizi motive etmektir.
Sac kalýpçýlýðý ve plastik kalýpçýlýðý olmak üzere iki alanda
düzenlediðimiz ödüllü yarýþmaya ülke genelinde her okulumuz 5
öðrenci ve 1 eðitmenden oluþan 6 kiþilik istedikleri kadar takýmla
katýlabilmektedirler.
Yarýþmaya katýlan takýmlar, kendilerine sadece datasý verilen
parçalarýn kalýp tasarýmýný, kalýp imalatýný ve parça baskýsýný yaparak
hem kalýbýn kendisini hem de kalýptan çýkan parçayý deðerlendirme
komitesine sundu, komite tarafýndan deðerlendirme yapýlarak
uygun görülen takýmlar ödüllendirildi.
Bu yarýþmada tabi ki dereceye girenler olmuþtur ancak gerçek
kazanan Türkiye'nin geleceði olacaktýr.
Bilimsel bilgi ýþýðýnda yetiþtireceðimiz, fikri, vicdaný ve sezgileri
özgür gençlerimiz bu ülkenin geleceðidir.
Bu gençler olmadan bilgi ve teknoloji üreten, bunlarý geliþtiren ve
yöneten bir bilgi toplumu haline gelmemiz mümkün deðildir.
Saygýlarýmla,
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''Daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz.''
Oliver Cromwell

UKUB

ISTMA
üyesidir

TERSÝNE MÜHENDÝSLÝK MERKEZÝ
3 BOYUTLU LAZER ÖLÇÜM SÝSTEMÝ

KABÝLÝYETLERÝMÝZ
* CAD datasý mevcut olmayan ürün, kalýp, aparat, fikstür gibi
parçalarýn CAD datasýnýn elde edilmesi
* Orijinal CAD modeli ile taranan parça arasýndaki uyumsuzluklarýn
tespit edilmesi

TARAMA

* Tarama ile elde edilen nokta bulutunun CAM programý kullanýlarak
direkt olarak imalata geçilmesi
* Elde edilen tarama verisi ile hýzlý prototipleme yapýlarak numune
parçanýn birebir kopyasýnýn oluþturulmasý
* CMM tezgahýnda ölçülemeyecek kadar büyük olan ürünlerin

MODELLEME

ölçümü ve raporlanmasý
* Kalýp, aparat ve yüzey formlarýnýn kalite kontrolü ve raporlanmasý
* Portatif ölçüm cihazýnýn ölçüm yapýlacak ortama taþýnabilmesi
* Üretim esnasýnda veya sonradan oluþan çökme, eðilme gibi
fiziksel hatalarýn tespiti

KARÞILAÞTIRMA

* Uzun süre çalýþan kalýplarda yýpranmalarýn ve deformasyonlarýn
belirlenmesi
* Çamur, kil, köpük gibi malzemelerden el ile yapýlmýþ endüstriyel
tasarým modellerinin bilgisayar ortamýna aktarýlmasý

KALÝTE KONTROL

* Benzer ürünlerin karþýlaþtýrýlmasý

ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ TERSÝNE MÜHENDÝSLÝK MERKEZÝ
Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sok. PK.41 Butgem içi DOSAB Osmangazi/BURSA
Tel: 0 224 261 58 92 - Faks: 0 224 261 58 93
www.ukub.org.tr
tmm@ukub.org.tr
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Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý
"Gelecek teknik kadrolarla þekillenecek."

UKUB tarafýndan mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayiinin önemli ihtiyaçlarýndan biri olan ara
teknik eleman yetiþtirilmesini özendirmek maksadýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn desteði ile düzenlenen 'Meslek
Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nýn ödülleri sahiplerini buldu. BUTGEM konferans salonunda düzenlenen
ödül töreni UKUB Baþkaný Þamil Özoðul'un açýlýþ konuþmasýyla baþladý.

Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal
Kalýp Yarýþmasý Ödül Töreni
25.05.2013 tarihinde
gerçekleþtirildi.
Mesleki teknik eðitimin çok önemli olduðunun altýný
çizen Þamil Özoðul kaliteli bir üretim için tüm sektörlerde teknik elemanlara ihtiyaç duyulduðunu belirterek,
"Mesleki teknik eðitim asla ihmal edilmemelidir. Aksine
teþvik edilmeli ve özendirilmelidir. Sorumlu bir sivil
toplum kuruluþu olarak bu konuya dikkat çekmek
amacýyla bu yýl Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp
Yarýþmasý'nýn ilkini düzenledik. Önümüzdeki yýllarda da
düzenli olarak sürdürülecek olan yarýþma, Endüstriyel
Kalýpçýlýk Dalý bulunan teknik ve meslek liselerinin
tamamýna açýk. Umarýz önümüzdeki yýllarda katýlým daha
da yoðun olur. Yarýþma boyunca UKUB Yönetim Kurulu
olarak zaman zaman okullara giderek öðrencilerimiz ile
görüþüp çalýþmalarýna göz attýk ve ilgiyi sýcak tutmaya
ve öðrencileri motive etmeye çalýþtýk. Yarýþmaya katýlan
tüm öðretmen ve öðrencilerimizi içtenlikle tebrik
ediyorum." dedi.
SAC METAL KATEGORÝSÝ BÝRÝNCÝSÝ:
Mehmet Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmen: H. Fatih ÜZÜMOÐLU
Öðrenciler
Mert ÇÝFTÇÝ
Halit OZAN
Muhammet TASLI
Gökay KURTULMUÞ
Faruk ÇAKIR
SAC METAL KATEGORÝSÝ ÝKÝNCÝSÝ:
Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmenler: Bedrettin ÞENEL, Belda DEMÝRKOL
Öðrenciler
Muhammed YÜKSEL
Kenan AKGÜN
Gürdal EROL
Muharrem Burak KARABAÐ
Muharrem KAÇAR
SAC METAL KATEGORÝSÝ ÜÇÜNCÜSÜ:
Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmen: Okan ÖZTÜRK
Öðrenciler
Alper ÇAVDAR
Hamit TAÞTAN
Mehmet BALKAN
Bertay BÝNAY
Selçuk ERDÝNÇ

UKUB'un bu proje ile öðrencilerin yapmýþ olduðu
çalýþmalarý gün yüzüne çýkardýðýný ifade eden Bursa Ýl
Milli Eðitim Þube Müdürü Yunus Bulut ise, öðrencilerin
bu gibi projelerle emeklerini diðer alanlara da taþýma
fýrsatý bulduðunu söyledi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Güray Erel de, yarýþma
düzenlemek için Meslekî ve Teknik Eðitim Genel
Müdürlüðü ile 28 Temmuz 2011 tarihinde protokol
imzaladýklarýný ifade etti. 2012-2013 Eðitim Öðretim
Yýlýnýn baþlamasý ile birlikte, 'Meslek Liseleri Arasý 1.
Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nýn baþladýðýný kaydeden Erel,
yarýþmanýn 'Sac-Metal Kalýbý' ve 'Plastik Enjeksiyon Kalýbý'
imalatý olmak üzere iki dalda yapýldýðýný söyledi.
Konuþmalarýn sonrasýnda öðrenciler gerçekleþtirdikleri
projelerin sunumunu yaptý. Ardýndan ödüller sahiplerini
buldu.
Yarýþmaya katýlan tüm okullara özverili çalýþmalarýndan
dolayý teþekkür ederiz.
PLASTÝK ENJEKSÝYON KATEGORÝSÝ BÝRÝNCÝSÝ:
Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmenler: Mehmet KARAKUÞ, Ayhan Ýsmail GEZER
Öðrenciler
Umut AKKEMÝK
Hüseyin KAYA
Sonay TULGAR
Ahmet Selim AYDEMÝR
Ýbrahim SANCAK
PLASTÝK ENJEKSÝYON KATEGORÝSÝ ÝKÝNCÝSÝ:
Mehmet Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmen: Ümit HAZIRCI
Öðrenciler
Akýn KANMAZ
Þevket SALUR
Ahmet MESTAN
Muhammet Can YILDIRIM
Kayahan DOKUR
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Yarýþma boyunca okullara ürün tedarikinde ve kullanýmýnda destek saðlayan tüm firmalara Birliðimiz ve geleceðimizin
teminatý gençler adýna teþekkürlerimizi sunarýz.

Haydarpaþa TEML
Plastik Enjeksiyon
Kategorisi Birincisi

Haydarpaþa TEML
Plastik Enjeksiyon
Kategorisi Birincisi

Coþkunöz TEML
Sac Metal
Kategorisi Birincisi

Coþkunöz TEML
Sac Metal
Kategorisi Birincisi

UKUB Yönetimi geleceðe yatýrým yapýyor, okullarda
tersine mühendisliðin önemini anlatýyor.

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri kalýp sektörü için büyük öneme sahip olan 'tersine mühendislik' çalýþmalarýnýn
ülke sanayisi için önemine dikkat çekmek amacýyla Teknik ve Endüstri Melek Liseleri'ne giderek öðretmen ve
öðrencilerle görüþmeye baþladýlar. UKUB bünyesinde kurulan Tersine Mühendislik Merkezi'nde görevli teknik
personelin de katýldýðý ziyaretlerde, tüm dünyada önem kazanan Tersine Mühendislik alanýnda öðretmenlerin
ve kalýp öðrencilerinin tersine mühendislik teknolojisi hakkýnda bilgi sahibi olmasý ve bu alanda farkýndalýk
yaratýlmasý hedeflendiði belirtildi.
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Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Ortak Kullanýma Yönelik
Tersine Mühendislik Merkezi hizmet vermeye baþladý

BEBKAnýn Çevre ve Enerji, Ar-Ge ve Yenilikçilik ve Sosyal Kalkýnma Mali Destek
Programlarý kapsamýnda Birliðimiz tarafýndan baþvurusu kabul edilen Ortak Kullanýma
Yönelik Tersine Mühendislik Merkezi hizmet vermeye baþladý.
Projede, özellikle kalýp, aparat, kalýp elemanlarý vb.
konularda kullanýlan araç gereçlerin tasarlanmasý,
tasarlanan ürünlerin doðrulanmasý için araþtýrmageliþtirme ve yenilikçilik alanlarýnda kapasite
geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr.Bu kapsamda proje ile
yukarýda belirtilen alanlarla ilgili ortak kullanýma yönelik,
tersine mühendislik alanýnda faaliyet gösterebilecek
araþtýrma-geliþtirme ve yenilikçilik alanlarýnda Ortak
Kullanýma Yönelik Tersine Mühendislik Merkezi
kurulmuþtur. Bu merkezle üyelerimizin rekabet gücünün
artýrýlmasý hedeflenmektedir.
Kalýp üreten firmalara ürün modelleme konusunda
zaman kazandýran ve bu alanda yatýrým yapmalarýna
gerek býrakmayan 'Tersine Mühendislik Merkezi' sektöre
nefes aldýrdý. Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB)
bünyesinde Bursa'da kurulan Tersine Mühendislik
Merkezi'ne sektörde faaliyet gösteren firmalarýn ilgisi
de her geçen gün artýyor.
Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý (BEBKA)
desteðiyle UKUB'un Bursa'daki merkezinde kurulan
'Tersine Mühendislik Merkezi' baþta UKUB üyeleri olmak
üzere, kalýp sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara
hizmet veriyor. Bir süre önce kurulan merkezde Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte inceleme yapan UKUB Baþkaný
Þamil Özoðul 'Tersine Mühendislik' hizmetlerinin
öneminin tüm dünyada arttýðýný ve bu alanda büyük
yatýrýmlar yapýldýðýný belirterek, "Tersine mühendislik
iþlemi bir objenin prob veya lazer ile çok kýsa sürede
taranarak üç boyutlu modelinin oluþturulmasýný içeriyor"
dedi.
UKUB bünyesinde BEBKA' dan saðlanan kaynakla kurulan
Tersine Mühendislik Merkezi'nin yaklaþýk 150 bin dolara
mal olduðunu söyleyen Özoðul, "Kalýp tasarýmý ve imalatý
yapan firmalarýn bu teknolojiye çok ihtiyacý var. Fakat
yatýrým ve iþletme maliyeti yüksek olduðu için özellikle
küçük firmalar ciddi sýkýntý çekiyorlardý. UKUB olarak
baþta üyelerimiz olmak üzere sektördeki firmalarýn
yaþadýðý bu soruna çözüm bulmak için BEBKA'ya bir
proje sunduk. Kabul gören projemiz kapsamýnda yüksek
hassasiyete sahip, yüksek teknoloji ürünü bir tarama
cihazý ve ilgili bilgisayar yazýlýmlarýný aldýktan sonra
mühendislik kadromuzu da kurup çalýþmalara baþladýk.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Ýktisadi Ýþletmesi ile ticari
faaliyetlerine baþlayan UKUB TMMye bugüne kadar
35 firma 50 dolayýnda iþ için baþvurdu. Bu proje ile
kalýp firmalarýmýza deðer katacak ve rekabet güçlerini
arttýracak önemli bir hizmeti hayata geçirdik." diye
konuþtu.

Kalýp Sektörüne Nefes Aldýrdý
Türkiye kalýpçýlýk sektörünü geliþtirmek için kararlý bir
þekilde çalýþtýklarýný vurgulayan UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için herkese
büyük sorumluluklar düþtüðünü ifade etti. Sorumluluk
taþýyan bir sivil toplum kuruluþu olarak temsil ettikleri
kalýp sektörünün sorunlarýný tek tek masaya yatýrdýklarýný
ifade eden Özoðul, "Bu merkezi biz kurmasak sektördeki
firmalarýn her biri kendi bünyesinde kurmak zorunda
kalacaktý. Bizim 200 üyemiz var. Her biri 150 bin dolar
yatýrým yapsa ülkemizin 30 Milyon Dolarý heba olacaktý.
UKUB bünyesinde kurduðumuz Tersine Mühendislik
Merkezi ile ülke ekonomisine ciddi bir katký saðladýk.
Merkezi kurmamýz için UKUB'a mali destek saðlayan
BEBKA'ya teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.
Hedef Büyük Çok Çalýþmalýyýz
Türkiye'nin 2023 yýlýnda 500 Milyar Dolar ihracat
yapmayý hedeflediðinin altýný çizen Þamil Özoðul bu
hedefe ulaþmak için öncelikle katma deðeri yüksek
sektörlere yatýrým yapýlmasý gerektiðini ifade ederek
þunlarý söyledi:
"Kalýp sektörünün katma deðeri çok yüksektir. Baþta
otomotiv olmak üzere birçok sektörün tedarikçisiyiz.
Ne var ki sektörümüzde yapýsal sorunlar var. Bu yüzden
Türkiye'de üretim yapan firmalar kalýbý yurt dýþýndan
ithal ediyor. Bu nedenle dýþ ticaret dengemiz bozuluyor.
Biz yerli kalýp üreticileri için teþvik istemiyoruz. Yerli
kalýp kullanacak firmalar teþvik edilse ülkemizin
ekonomisi çok büyük kazanç saðlayacak. Böylece 500
Milyar Dolar ihracat hedefine ulaþmak daha kolay olacaðý
gibi ithalatýmýz da düþecek. Artýk Türkiye'de her çeþit
kalýbý yapacak bilgi birikimi mevcut."
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Teknik Makale
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Kalýp Avrasya 2012 Fuarý
6. Kalýp Avrasya Fuarý UKUB iþbirliði ile 10 - 13 Mayýs 2012
tarihlerinde Bursa'da düzenlendi.

Fuar açýlýþýnda konuþma yapan Þamil ÖZOÐUL, otomotiv ve beyaz eþya
üretiminde küresel bir tedarik merkezi haline gelen ülkemizin sürekli artan
üretim kapasitesi ile birlikte, Türk kalýpçýlýk sektörünün de geliþtiðini vurguladý.
Kalýp Avrasya Fuarý'nýn, geliþen sektörün faaliyetlerini sergileme imkaný
sunmasý açýsýndan önemini belirtti.
Üretim deðerleri, bölgeden yapýlan ihracat ve yurtiçindeki pazar payý dikkate
alýndýðýnda üretim yapan tüm sektörlerin ihtiyaç duyduðu kalýp ve kalýp
sanayinin önemli merkezi olan Bursa'da ülkenin tek fuarý olan Kalýp Avrasya
Fuarý'nýn bu yýldan itibaren 2 yýlda bir düzenleneceði bildirildi.
UKUB'un ve UKUB üyelerinin aðýrlýklý olarak yer aldýðý Fuarý, Baþbakan
Yardýmcýsý Bülent ARINÇ; Bursa Valisi Þahabettin HARPUT, Büyükþehir
Belediye Baþkaný Recep ALTEPE ve Bursa protokolünün bir heyet
11 Mayýs 2012 Cuma günü ziyaret etti.
UKUB'un Fuarýn fuaye alanýnda bulunan standý, Fuar süresince büyük ilgi
gördü.

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç,
UKUB standýný ziyaret etti

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, çeþitli açýlýþ ve programlara katýlmak üzere geldiði
Bursada 6. Kalýp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarýný ziyaret etti.
Bülent Arýnç, Vali Þahabettin Harput ve milletvekilleri, fuar ziyaretine Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) standýný
gezerek baþladý. UKUB Yönetim Kurulu Üyelerinin kalýpçýlýk sektörü ve sektörle ilgili kurulacak olan ilk ihtisas
sanayi bölgesi olacak olan Kalýpçýlar Vadisi projesi hakkýndaki bilgileri ilgiyle dinleyen Arýnç, kalýpçýlýk sektörünün
önemini vurguladý.
Ardýndan, fuardaki stantlarý gezerek bilgi alan Arýnç, UKUB
üyesi Beyçelik, Coþkunöz, Profil Sanayi, Tekiþ Kalýp ve
Sarýgözoðlu firmalarýnýn stantlarýný gezdi. 3S Kalýp firmasý
tarafýndan tasarlanan aracýn kaportasýný imzaladý. Kendisine
verilen kalemle araç kalýbýnýn yanýna gelen Bülent Arýnç,
Boþ yer býrakmamýþsýnýz ki. þeklinde espri yaptý.
Arýnç, fuarý gezerken Beyçelik firmasý temsilcilerinden yeni
yatýrýmlarý hakkýnda bilgi aldý.
Fuar stant ziyaretlerinin ardýndan tekrar UKUB standýný
ziyaret eden Arýnç, UKUB Yönetim Kurulu ve fuarý ziyaret
ederken kendisine nezaret eden ekiple birlikte UKUB standý
önünde toplu fotoðraf çektirdi.
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UKUB 10.Yýl Yemeði
UKUB 10. Yýl Yemeðine katýlan tüm üyelerimize
teþekkür eder, sonraki organizasyonlarýmýzda
üyelerimizin tamamýný bir arada görmeyi dileriz.

UKUB 10. Yýlýný 6 Temmuz 2012 Cuma günü Boðaz'da yapýlan tekne turu ve yemek eþliðinde üyeleriyle beraber
kutladý. 75 kiþinin katýlým saðladýðý organizasyonda kokteyl ve yemeðin ardýndan müzik eþliðinde üyelerimiz
eðlenceli dakikalar geçirdiler. UKUB 10. Yýl Yemeðine katýlan tüm üyelerimize teþekkür eder, sonraki
organizasyonlarýmýzda üyelerimizin tamamýný bir arada görmeyi dileriz.
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Güvencesi ile
Mastip Akýllý Sýcak Yolluk Sistemleri
1972 yýlýndan beri kalýp sektöründe faaliyet gösteren TEKÝÞ, deneyimli kadrosu, sürekli
yenilenen teknolojik altyapýsý ve koþulsuz müþteri memnuniyeti anlayýþý ile ulusal ve
uluslararasý birçok firmaya hizmet veriyor.
Mastip Akýllý Sýcak Yolluk Sistemleri

Gökþen KOÇAK

Firma ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi
aldýðýmýz Tekiþ Uluslararasý Satýþ &
Pazarlama Sorumlusu Gökþen Koçak,
"Kalýp setleri, progresif kalýp ve parça
imalatýmýzýn yaný sýra kaliteli ve
güveni lir üretici kimliðimize
dayanarak dünya pazarýnda söz
sahibi olan firmalarýn teknik
ürünlerini de müþterilerimize
sunuyoruz" dedi. Yeni Zelandalý sýcak
yoluk üreticisi Mastip hakkýnda bilgi
veren Koçak, "Mastip 20 yýllýk üretim
tecrübesiyle 50'yi aþkýn ülkede
temsilciliði bulunan ve müþterileri
için kiþiye özel sýcak yolluk çözümleri
saðlayan bir firma. Bu nedenle,
çözümlerini 'Akýllý Sýcak Yolluk
Sistemleri' olarak adlan-dýrýyor'' diye
ekledi.

1-Elektrik sektöründe, yüksek
basýnçla parça standartlarýnda kalite,
verimlilik ve süreklilik saðlar, kaliteli
elektrik malzemeleri üretiminde
kullanýlýr (yuva, sarma, priz ve
baðlayýcýlar).
2-Týbbi sektörde, yüksek çevirim ve
yüksek basýnç sistemleri garantisiyle
saðlýk bakým ürünleri, þýrýnga ve
subaplar gibi ürünlerin kaliteli
üretimini saðlar.
3-Ambalaj sektöründe, nihai ambalaj
ürünlerinin tümünde parça kalitesi
ve sürekli liði yakalar. Gate
ipliklenmesi minimum düzeye
indirilerek verimli üretim elde edilir.
Ambalajlarýn et kalýnlýðý
ve ambalaj türüne göre farklý ama
akýllý çözümlere ulaþýlýr. Yüksek kaliteli
þiþe kapaðý üretiminde, tam dolumda
süreklilik, renk deðiþimindeki
çabukluk ve bakýmda kolaylýk
saðlanýr.
4- Otomotiv sektörü için üretilen
plastik parçalarýn görünen
yüzeylerindeki kusursuzluk ve üretim
sürecinin verimliliðini arttýran
çözümler üretir.
Ürünlerimiz
Nozzles, Manifold Sistemleri, Baðlantý
Plakalarý, Valf Gate Çalýþtýrýcýlarý ve
Sýcaklýk Kontrol Üniteleri
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Kalýp ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki
en önemli markalar TÜYAP çatýsý altýnda buluþuyor!
Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 - 10 Mayýs 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek
Kalýp Avrasya 2014 Fuarý, 4 Salonda Toplam 25.000 m2 Alanda Sektör Liderleri ile
Buluþuyor .
Kuruluþumuz TÜYAP Bursa Fuarcýlýk Anonim
Þirketi tarafýndan, Prestij Yayýncýlýk Basým
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Þti. ve UKUB Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði iþbirliðinde, Bursa
Büyükþehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn deðerli destekleri alýnarak
hazýrlanacak KALIP AVRASYA 2014, Bursa
7. Kalýp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarý,
BURSA OTOMOTÝV YAN SANAYÝ 2014 ile
BURSA TÝCARÝ ARAÇLAR YAN SANAYÝ FUARI
eþ zamanlý olarak 7 - 10 Mayýs 2014 tarihleri
arasýnda Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre
Merkezi'nde düzenlenecektir.

ayný çatý altýnda toplanmýþ olacaktýr. Eþ
zamanlý düzenlediðimiz Fuarlar birbirini
tamamlayan sektörlerin lider firmalarýný bir
araya getirerek büyük bir sinerji yaratmakta,
üretimde ihtiyaç duyulan hammadde, yeni
teknoloji, donaným ve sistemlerdeki
yenilikleri ilgililere topluca göstererek her
türlü üretime ivme kazandýrmaktadýr.
Fuarlarýmýzýn ilgili sektörlerinin yabancý
platformlarda bilinirliðini yükseltmek,
ülkemiz ihracatýnýn arttýrýlmasýna yönelik
yapýlan çalýþmalara katký saðlamak amacýyla
Almanya, Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya,
Brezilya, Bulgaristan, Bosna - Hersek, Çek
2 0 1 2 y ý l ý n d a e þ za m a n l ý o l a ra k
Cumhuriyeti, Filistin, Fas, Fransa, Güney
düzenlediðimiz, kalýp ve otomotiv yan sanayi
Kore, Hollanda, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya,
sektörlerini ayný çatý altýnda buluþturan
Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Kanada, Libya, Lübnan,
fuarlar; toplam 4 ayrý salonda, 25.000 m2
Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Pakistan,
kapalý alanda, 20 ülkeden 300 firma ve
Polonya, Portekiz, Rusya, Senegal, Sýrbistan,
Ýlhan ERSÖZLÜ
TÜYAP BURSA Fuarcýlýk Genel Müdürü
firma temsilciliði ve 823 markanýn
Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan,
katýlýmýnda hazýrlanmýþ ve ziyarete açýk
Tacikistan ve Yunanistan'dan iþadamlarý,
olduðu dört gün boyunca 28 ülkeden 22.217 kiþi tarafýndan
yurtiçinden ise sektörün en önemli üretici ve ithalatçý
ziyaret edilmiþtir.
firmalarýnýn bulunduðu Ankara, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli
Manisa baþta olmak üzere 40'un üzerinde ilden; makine
Ersözlü: "Bursa, kalýp sektörünün merkezi"
sanayi, savunma sanayi, otomotiv sanayi, elektrik, elektronik
sanayi, beyaz eþya sanayi baþta olmak üzere ilgili tüm
Tüyap Bursa Fuarcýlýk A.Þ. Genel Müdürü Sayýn Ýlhan Ersözlü
sektörlerden nitelikli ziyaretçiler organize edilmektedir.
"Bursa ve çevresi, kalýbýn yoðun kullanýldýðý otomotiv ana ve
Fuar süresince ayrýca özel mektup ile davet edilen; savunma
yan sanayi, beyaz eþya sanayi, makine sanayi ve savunma
sanayi, elektrik - elektronik sanayi, beyaz eþya sanayi, makine
sanayi baþta olmak üzere ambalaj, tekstil, tarým makineleri,
sanayinde üretim yapan firmalarýn satýn almacýlarý fuarýmýzý
elektrik - elektronik sanayi üretiminde büyük potansiyele
ziyaret ederek katýlýmcý firmalar ile iþ baðlantýlarý kurmalarý
sahiptir. Gerek üretim deðerleri, gerek bu bölgeden yapýlan
amaçlanmaktadýr. Ayrýca fuar süresince, akademisyenlerin,
ihracat, gerekse yurtiçindeki pazar payý dikkate alýndýðýnda
sanayicilerin, mühendislerin ve konu ile ilgili profesyonellerin
üretim yapan tüm sektörlerin ihtiyaç duyduðu kalýp ve kalýp
deðerli katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan Kalýp Seminerleri
sanayi için önemli bir merkez olan Bursa'nýn Kocaeli, Adapazarý,
kapsamýnda sektörün sorunlarý / çözümleri ele alýnacaktýr.
Eskiþehir gibi sanayinin yoðun olduðu bölgeler ile çevrili olmasý
ve sektör gereksinimlerine cevap verebilmesi Kalýp Avrasya
Fuarlarda; Salon 1'de Kalýp Ýmalatçýlarý, Otomotiv Yan Sanayi
Fuarý'ný marka haline getirmiþ, Türkiye'nin kalýp sektöründeki
Salon 2'de Kalýp Yan Sanayi - Teknik Hýrdavat - Kalýp Standart
tek fuarý ve en büyük buluþmasý yapmaktadýr." dedi.
Elemanlarý - Aparat ve Fikstür Sistemleri - Kalýp Ýmalat
Makineleri, Kalýp Proses Makineleri Salon 3, 5 ve 6'da Otomotiv
Ersözlü: "Birbirini tamamlayan 3 ayrý fuar eþ zamanlý
Yan Sanayi,Ticari Araç Yan Sanayi, Salon 4'te ise Kalýp
düzenlenecek."
Ýmalatçýlarý - Bilgisayar Destekli Tasarým ve Ýmalat, Mühendislik
Uygulamalarý firmalarý yer alacaktýr.
Kalýp sektörünün yoðun kullanýldýðý ülkemizin lokomotif
sektörlerinden otomotiv sanayinde, 2012 yýlýnda ilk kez
Kalýp Avrasya 2014 Fuarý kapsamýnda; Kalýp Ýmalat Çözümleri,
Bursa'nýn üretici ve ihracatçý firmalarýnýn katýlýmý ile
Aparat-Fikstür Sistemleri, Kalýp Ýþlem ve Ýmalat Makineleri ve
gerçekleþen Otomotiv Yan Sanayi Fuarý'nýn Kalýp Avrasya Fuarý
Ekipmanlarý, Kalýp Bakým ve Tamir Servisleri, Kalýp Elemanlarý
ile ayný tarihte düzenlenmesi, katýlýmcý firmalarýn fuarlardan
ve Hýrdavat Malzemeleri, Yarý Mamuller ve Hammaddeler,
en yüksek verimi almalarýna, ziyaretçilerin aradýðý tüm ürünleri
Bilgisayar Destekli Tasarým ve Ýmalat, Mühendislik
bir arada bulmalarýna olanak saðlamýþtýr. Ýki fuarýmýz ile eþ
Uygulamalarý yer almaktadýr.
zamanlý olarak ilk kez 2014 yýlýnda düzenleyeceðimiz Bursa
Ticari Araçlar Yan Sanayi Fuarý ile sektördeki tüm ürün gruplarý
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2. Ulusal Plastik Enjeksiyon
Kalýpçýlýk Semineri
2. Ulusal Plastik Enjeksiyon Kalýpçýlýk Semineri 19 Haziran 2012 tarihinde TOSB
Konferans salonunda gerçekleþti. Ana ve yan sanayiden 83 temsilcinin katýldýðý
seminerde UKUB üyelerinin dýþýnda OSD ve TAYSAD üyeleri de yer aldý. Kalýpçýlar
Vadisi'nin büyük ilgi gördüðü seminerde ülkemizde ana ve yan sanayinin
kullandýðý plastik enjeksiyon kalýplarýnýn yerli kalýpçýlardan tedarik edilmesinin
önemi vurgulandý. Etkinlik Sponsorumuz Korkmaz Çelike katkýlarýndan dolayý
teþekkür ederiz.

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
Müsteþarý'ný ziyaret etti
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil ÖZOÐUL ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ayhan DEMÝRKOL 5 Temmuz 2012 tarihinde Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Ersan ASLAN'ý
ve Basýn Müþaviri Devlet ARIK'ý ziyaret ettiler.
Prof. Dr. Ersan ASLAN'a UKUB'un çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi ve Kalýpçýlar
Vadisi Projesi ile ilgili hazýrlanan detaylý dosya sunuldu. UKUB hakkýnda detaylý
bilgi aktarýlan müsteþar Kalýpçýlar Vadisi Projesi'ni çok beðendiðini ifade etti.Ülkede
kalýpçýlýk sektörünün geliþmesi için bakanlýklar tarafýndan destekleneceði sözünü
verdi.
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Türk Otomotiv Sektörü Lideri Tofaþ'ýn Türk Kalýpçýlýðýna
Bakýþ Açýsý ve Türk Kalýpçýlarýndan Beklentileri
almak için olmazsa olmazdýr.
Deðerli meslektaþlarým,
Bu yüzden sadece yan sanayilerimizin
Küresel otomotiv sektörü zor bir
parça ve proses tasarýmý itibariyle codönemden geçmektedir ve yakýn
designer olma kabiliyeti yeterli deðildir,
gelecek için de parlak bir tablo
kalýp/teçhizat tedarikçi firmalarýmýzýn
görünmemektedir Gün maliyeti
da otomotiv sektörünün ihtiyaç
tasarlama günüdür.
duyduðu algýlanan kalite ve
Artýk kalýplarýmýza hammadde
fonksiyonellik itibariyle parça tasarýmý
þekillendiren makinalar olarak deðil,
sürecine dahil
maliyetlerimizi þekillendiren makinalar
için birlikte çalýþýlmasý gereklidir. Bu
olarak bakmalýyýz.
sayede yeni araç projelerinin proje
Yeni bir projenin maliyet kalemleri
mühendisliði konusunu yerlileþtirerek
arasýnda makine, kalýp ve teçhizat
maliyetlerimizi iyileþtirebilir ve ülkemize
yatýrýmý ilk anda öne çýkýyorsa da her
yeni projelerin kazandýrýlma olasýlýðýný
bir araç projesinin varlýk yatýrým
yükseltebiliriz.
maliyetlerine yakýn, bazen daha fazla,
OKATAN
mühendislik maliyetleri bulunmaktadýr. Mak.Müh.Can
Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi Kalýpçý firmalar olarak, otomotiv ana ve
Bu mühendislik faaliyetleri çok büyük Tofaþ Türk Otomobil Fabrikasý A.Þ. yan sanayisine stilden itibaren proje
oranda lisansör firmalar bünyesinde yurt Yan Sanayi Geliþtirme ve Kalite Müdürlüðü geliþtirebilme hizmeti verebiliyor olmak
sadece yerli otomotiv sektörünün
d ý þ ý n d a ge rç e k l e þt i r i l m e k te d i r.
Bu gerçekten yola çýkarak maliyet, kalite ve süre gibi ihtiyaçlarýný karþýlamakta deðil, yurt dýþýna katma deðeri
bir çok avantajýný çeþitli platformlarda çokca daha yüksek olacak komple proje mühendislik hizmeti
konuþtuðumuz yerli kalýp ve teçhizat tedarikinden önce, ve beraberinde kalýplarý þeklinde ihracat kotasýný
yurt dýþýnda gerçekleþtirilen yüksek maliyetli proje artýrabilmek açýsýndan da önemli bir kabiliyettir.
mühendisliðini yerlileþtirerek maliyetlerimizi tasarlamaya Tofaþ kendisiyle birlikte yan sanayisinin ve ulusal kalýp
sektörünün de geliþmesi gerektiðinin farkýndadýr.
baþlamalýyýz.
Bu çerçeve dahilinde Tofaþ son yýllarda yan Kalýp/teçhizat yatýrýmlarýmýzý yan sanayilerimiz üzerinden
sanayilerimize co-designer olarak kendilerini yönetiyorsak da kalýp/teçhizat imalatçý firmalarý kendi
geliþtirmeleri ve Tofaþ'ýn projelerine çözüm ortaðý olarak yan sanayimiz olarak görmekte ve yan sanayilerimizden
destek vermeleri yönündeki çaðýrýlarý yapmakta ve bu beklediðimiz performansý aramaktayýz. Yerli kalýpçý
amaca yönelik geliþim programlarýný yan sanayilerimiz firmalarýmýzýn da yan sanayi firmalarýmýzdan beklendiði
þekilde, etkin proje yönetimine sahip, yabancý dil
ile birlikte hayata geçirmektedir.
Bir zincir ancak en zayýf halkasý kadar kuvvetlidir. En problemini çözmüþ parça ve kalýp tasarýmýný proses
düþük maliyette, en kýsa sürede ve hedeflenen kalitede tasarýmý ile bir arada sentezleyebilen, bu sayede maliyet
yeni bir araç projesini devreye almak ve seri olarak tasarýmý için Tofaþ'a çözüm ortaðý olabilen yetkinlikte
üretebilmek bir zincir ise, iþletmeler itibariyle bu zincirin olmasýný beklemekteyiz.
halkalarý da ana sanayi, yan sanayi, kalýp/teçhizat Doðru proje tasarýmý ve doðru varlýk yatýrýmý, hedeflenen
kalitede en verimli üretim için atýlmasý zorunlu ilk maliyet
imalatçýlarýdýr.
Proje mühendisliðinin lisansör firmalar bünyesinde yurt tasarýmý adýmlarý ise, düzenli profesyonel kalýp/teçhizat
dýþýnda gerçekleþtiriliyor olmasýnýn yegane sebebi, bu bakýmý da bu verimlilik ve kalitenin tasarlanmýþ
firmalarýn teknoloji yaratma ve geliþtirme süreçlerini maliyetler dahilinde devamý için takip edilmesi gereken
kalýp/teçhizat tedarikçileri ile birlikte yaþamýþ olmalarý yoldur.
ve kendi ulusal kalýpçýlýk sektörlerini beraberlerinde Yerli kalýpçý firmalarýmýzýn, yan sanayilerimiz ile daha
etkin ve düzenli bir iþbirliði içinde olmalarýný, seri üretim
geliþtirmiþ olmalarýdýr.
Stil tasarýmýndan baþlayarak algýlanan kalite ve ve planlý duruþ dönemlerinde düzenli kalýp bakým
fonksiyonellik itibariyle kalýplanabilirlik desteði alabilmek anlaþmalarý çerçevesinde yan sanayilerimize profesyonel
en
d ü þ ü k kalýp bakým hizmetleri verilebiliyor olmalarýný bekliyoruz.
Küresel otomotiv sektörü zor maliyetlerle, en Deðerli meslektaþlarým,
bir dönemden geçmektedir hýzlý þeki lde Maliyet tasarýmý yönetimi farklý ve birbiriyle giriþmiþ
h e d e f l e n e n þekilde çok fazla süreci yönetmeyi gerektirir. Tofaþ bu
ve yakýn gelecek için de
kalitede proje süreci yönetebilir, yeter ki zincirimizin her halkasý
parlak bir tablo
t a s a r ý m ý n ý kendinden beklenen performansý gösterebilsin.
gerçekleþtirmek Hep birlikte yeni projelerimizde çalýþmak üzere hepinizi
görünmemektedir Gün,
maliyeti tasarlama günüdür. v e d e v r e y e saygý ve sevgilerimle selamlýyorum, hoþçakalýn
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Türkiye Avrupa'nýn Kalýp merkezi olacak.
Hitachi Metals Avrupa distribütörü olan Korkmaz Çelik, 2 yýldýr
Japonya'dan ithal ettiði kalýplýk çelikleri Türkiye'de keserek ve ýsýl
iþlem yaparak Avrupa'daki müþterilerine ihraç etmektedir.

Levent Ganiyusufoðlu
Korkmaz Çelik
Yönetim Kurulu Baþkaný

Avrupalý müþterilerle temas saðlandýktan sonra, kalýplarýný Türkiye'de yaptýrmalarý
konusunda ikna çalýþmalarýmýz oldu. Onlarý davet edip aðýrlayarak Ýzmir ve Ýstanbul'daki
birinci sýnýf kalýpçýlarla tanýþtýrdýk. Bu çalýþmalarýn sonucunda geçtiðimiz 5 ay içinde
Avrupa'dan Türkiye'ye 600.000 Euro deðerinde basýnçlý döküm kalýbý iþi getirdik.
Bu çalýþmalarýn daha aktif ve etkili olmasý için Düsseldorf þehrinde KC Spezial Stahl
Technologie GmbH þirketi kuruldu. Bu þirketimiz, tüm Avrupa'da çelik satýþý ve kalýp
iþlerini Türkiye'ye getirmek için faaliyet gösterecektir.
Pazarlamakta olduðumuz Japon Hitachi Metals ürünü olan DAC MAGIC çeliðinin
piyasada bulunan sýcak iþ kalýp çeliklerine göre ýsý mukavemeti ve tokluðu çok daha
yüksektir. Avrupa'daki otomotivciler tarafýndan onaylanmakta ve þartnameye
konulmaktadýr.

Korkmaz Çelik 60 yýllýk geçmiþi olan Türkiye'nin ilk kalýp çeliði þirketlerinden biridir. Yetiþmiþ mühendis kadrosu
ve bilgi birikimi ile Türkiye'de saðladýðý baþarý karþýsýnda Hitachi Metals tüm Avrupa satýþýný Korkmaz Çelik firmasýna
vermiþtir.

UKUB Mali Genel Kurulu 06.04.2013 tarihinde
gerçekleþtirildi.
Þamil Özoðul UKUBu Kalýpçýlýk Sektörünün önemli bir cazibe merkezi haline getirmek
üzere göreve baþladýk. Bu mantýk içerisinde çalýþarak 215 üyeye ulaþtýk.
BUTGEM Konferans Salonu'nda 06.04.2013 tarihinde
yapýlan UKUB 13. Olaðan Mali Genel Kurulu toplantýsýnda
konuþan Baþkan Þamil Özoðul, Þamil Özoðul UKUBu
Kalýpçýlýk Sektörünün önemli bir cazibe merkezi haline
getirmek üzere göreve baþladýk. Bu mantýk içerisinde
çalýþarak 215 üyeye ulaþtýk. diye konuþtu.
Göreve talip olmadan önce bir dizi proje yaptýklarýný ve
iþ baþýna geldiklerinde de bu projeleri tek tek hayata
geçirmeye baþladýklarýný vurgulayan UKUB Baþkaný
Özoðul, "Siyaset kurumu, iþ dünyasý, bürokrasi ve medya
ile sistematik bir iliþki kurduk. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý, yerel yönetimler ve sektörümüzle ilgili
kurumlarla görüþmeler yaptýk. Kalkýnma Ajanslarý ve

KOSGEB desteklerinden yararlandýk. Meslek Liseleri
arasýnda kalýp yarýþmasý düzenledik. UKUB bünyesinde
Tersine Mühendislik Merkezi kurduk. 10. kuruluþ yýl
dönümüzü kutladýðýmýz gün Kalýpçýlar Vadisi
Kooperatifi'ni kurduk. Ardýndan da Kalýpçýlar Vadisi
Projesi'nin ilk etabýna Yalova'da baþladýk. Sizlerden
aldýðýmýz güç ile ayný tempo ile çalýþmaya devam
ediyoruz." dedi.
Divan Baþkanlýðýný Þahap Aktaþ'ýn yaptýðý Mali Genel
Kurul'da yapýlan oylamalarda Yönetim ve Denetim
Kurullarý ibra edildi.

ÇELÝK

ARAS
BAYÝLERÝMÝZ

ÇELÝK

MARMARA BÖLGE BAYÝÝ
www.arascelik.com.tr

ATABEY METAL

ÇUKUROVA BÖLGE BAYÝÝ
www.atabeymetal.com.tr

EKOLÇELÝK

ESKÝÞEHÝR-BÝLECÝK-KÜTAHYA
BÖLGE BAYÝÝ

ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI BAYÝÝ
www.ekol-celik.com

www.ascelik.com.tr

Bursa Þube : T: 0 224 482 40 20 F: 0 224 482 43 20
DES Karaali Mahallesi 12. Sokak No.13 Çalý Nilüfer - Bursa

EGE BÖLGE BAYÝÝ
www.vulcan.com.tr
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Lazer Teknolojisinin Endüstriyel Alanda Kullanýmý
Lazer teknolojisinin oluþum
sürecine göz atmadan önce,
Alseko Metal ve Alseko Enerji
olarak sektördeki
konumumuzdan ve lazer
sistemleri ile ilgili
vizyonumuzdan bahsetmek
yerinde olacaktýr. 1992
yýlýnda inþaat ve otomotiv
sektöründe ticaret hayatýna
baþlayan Alseko Metal, 2002
yýlýnda Türkiye'de kendi
sektöründe lider olan Assab
Þebnem AYIRAN-Alseko ENERJÝ Çelik A.Þ. ve Böhler Sert
Satýþ Sorumlusu
sebnem.ayiran@alsekoenerji.com.tr Maden A .Þ firmalarýnýn
Bursa Bölge bayiliklerini
alarak, Bursa ve bölgesinde tüm otomotiv ve imalat
sanayilerine, hizmet vermeye baþladý. 2006 yýlýnda
Assab A.Þ ve Alseko Metal ortak çalýþmalarý sonucu
Assab Isýl Ýþlem tesisi Bursa'da faaliyetine baþladý. Alseko
Enerji olarak, 2011 yýlý içerisinde Lazer makineleri üretici
firmasý dünya devi Sisma Lazer Sistemleri firmasý ile
Türkiye distribütörlüðü anlaþmasý yapýlmýþtýr. Bu anlaþma
ile birlikte, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak
isteyen Alseko Enerji, lazer markalama ve lazer kaynak
makine satýþýnýn yaný sýra mobil fason uygulamalarýný
de kendi bünyesinde gerçekleþtirebilecek altyapýya
sahiptir. Lazer; Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, yani uyarýlmýþ radyasyon
salýnýmlarýyla ýþýðýn kuvvetlendirmesi söz öbeðinin
kýsaltýlmasý olarak Ýngilizceden türemiþ bir kelimedir.
1960 yýlýnda ABD'de Theodore H. Maiman tarafýndan
keþfedilmiþ ve 40 yýlý aþkýn bir geçmiþe sahip lazer,
keþfedildiði günden bugüne kadar birçok sektörde
uygulama alaný bulmuþtur. Gittikçe geniþlemekte olan
bu alanlara örnek olarak makine sanayiinde malzeme
iþleme teknikleri, elektronik, týp, biyoloji, kimya,
metroloji, medikal sektörü gösterilebilir.
Malzeme iþleme tekniklerine göz atacak olursak metal
saclarýn kesi lmesinde, kaynatýlmasýnda
m a r ka l a n m a s ý n d a ku l l a n ý m ý g ü n g e ç t i kç e
yaygýnlaþmaktadýr. Bu iþlemlerde, lazer teknolojisinin
kullanýlmasýnýn nedenlerine baktýðýmýzda, aþaðýdaki ana
sebeplerden dolayý, lazerle kaynak iþleminin dünya
çapýnda çok geniþ bir þekilde uygulanmaktadýr;

* Lazerin temiz bir enerji kaynaðý olmasý,
* Kaynak iþlemini dolgu malzemesi kullanmadan /
kullanýlarak gerçekleþtirebilmesi,
* Yüksek oranda en boy deðiþimi olan ve dar bir alanda
uygulanabilmesi,
* Yüksek hýzlý olmasý,
* Ayný ve/ veya farklý metallerin kaynatýlabilmesi,
malzeme ile ayný kompozisyonda sonuca ulaþýlmasý,
* Otomasyona yönelik olmasý
* Kaynak bölgesinin düzgün ve temiz olmasý,
* Kaynak sonrasý temizleme iþlemleri gerektirmemesi.
Alseko Enerji olarak, lazer teknolojisinin, sanayicimizin
kullaným alanýna yaygýn olarak girdiðinde, zaman
içerisinde ülkemizin kaliteli mamül ihracat potansiyelini
önemli ölçüde arttýracaðýný, iç piyasaya yönelik düþük
maliyetinin yanýnda yine standarda uygun mamüllerin
üretilmesini mümkün kýlacaðýný düþünüyoruz. Lazer
sistemlerinin üretim sürecini kolaylaþtýracaðýný
öngörüyor, Türkiye distribütörlüðünü yaptýðýmýz SISMA
Lazer Sistemleri ile bu alanda verdiðimiz hizmet kalitesini
en üst seviyede tutmak gayemizi koruyoruz.
1961 yýlýnda faaliyetine baþlayan SISMA, 1992 yýlýnda
lazer teknolojileri alanýnda yaptýklarý yatýrým ve AR-GE
çalýþmalarý neticesinde lazer makineler ve sistem
yazýlýmlarý konusunda lazer sistemleri üretici firmasý
olarak sektördeki yerini almýþtýr.

Lazer Markalama Yeni OEM Serisi 10-12-20-40 ve 50W
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SISMA, Fransa, Ýspanya, Rusya, Çin, Dubai, Meksika ve Brezilya
bayilikleriyle dünyanýn dört bir yanýnda lazer teknolojileri kullanarak
markalama, kaynak ve kesim uygulamalarýnda hizmet vermektedir.
SISMA lazer sistemleri tarafýndan üretilen lazer makineleri CE
sertifikalýdýr ve Avrupa güvenlik standardýna uyumlu olarak
kullanýcýlarýna maksimum güvenlik sunmaktadýr. Lazer markalama
ve yüzey iþleme operasyonlarýnda fiber ve diyot teknolojiye sahip
makineler Class IV güvenlik sistemleri yönetmeliðine uygun OEM
gruplar, Class I güvenlik sistemleri yönetmeliðine uygun kabinli
gruplar ve müþterinin isteðine göre döner tabla sistemli yada seri
üretim hatlarýna entegre edilebilmesi için özel olarak tasarlanan
gruplar olarak satýþa sunulmaktadýr.
SISMA Lazer Sistemleri ile markalanabilen malzemeler arasýnda
metal, plastik, ahþap, flexiglass, folyo, grafit gibi malzemeler yer
almaktadýr. Markalama makinesi kontrolü SISMA firmasý tarafýndan
özel olarak geliþtirilen SLC programýyla yapýlmaktadýr. Vektörel
çizimler, Inkscape programý ile oluþturulur; kod ve sembol tasarýmý
yapýlabilmektedir.
Lazer kaynak sistemleri grubunda da, SISMA LM-D 60 (60W) ve LMD100 (80W) manuel kaynak
uygulamalarýnda kullanýlan
modellerden; SWA-150, SOW
ve SWB gibi kalýp tamiri ve
kaynaklý birleþtirme
uygulamalarýnda kullanýlabilen,
taþýnabilir sistemlerle
kullanýcýlarýna geniþ ürün
seçenekleri sunmaktadýr.
Endüstriyel pazarda, SWA-150
SWA kalýp ve kalýp
birleþenlerinin kaynakla
onarýmý için aktif çözümler
sunmaktadýr. Güç ve soðutma
ünitesi bir arada olan tekerlekli
portatif lazer makinede
üretilen enerji fiber optik
OEM 10W-20W-30W-50W-60W kabloyla iletilmektedir. Bu
Lazer markalama makineleri
sayede lazer ýþýný güç kaybýna
uðramadan kaynak atýþý
yapýlacak noktaya kadar ilerler. Üreteçten çýkan fiber optik kablo
kaynak baþlýðýna baðlanmaktadýr. Bu kaynak baþlýðý 10x stereo
mikroskop, 3 eksen motorlu hareketi, koruyucu optik LCD pencere
(güvenlik standartlarýnda öngörülen þekilde) özelliklerine sahiptir.
Optik kafa 3 motorlu ekseni olan oynar kolun ucunda
konumlandýrýlmýþtýr ve lensin yerinde pozisyon almasýný saðlayan
dördüncü bir manuel eksen ile kontrol edilmektedir.
Makinenin tüm kontrolleri uzaktan kumanda konsolu aracýlýðý ile
yapýlmaktadýr. Otomatik eksen hareketleri ile güç, zaman, frekans
ve kaynak çapý gibi tüm parametreler bu kumanda paneli ile
ayarlanmaktadýr.
Alseko Enerji olarak, müþteri talepleri doðrultusunda proje
üretebilecek, özel dizayn talebi durumunda müþteriye özel spesifik
üretim yapabilecek altyapý ve esnekliðe sahip SISMA'nýn
distribütörlüðünü yapmanýn avantajý ile kalite ve hizmet anlayýþý
çerçevesinde satýþ sonrasý teknik destek aðý ve yazýlým güncellemeleri
ile servis sunabileceðimizi öngörüyor, sertifikalý yedek parçalarýnýn
teslimatýný zamanýnda ve hýzlý gerçekleþtirerek müþterilerin üretim
sürecini aksatmadan çalýþmalarýna devam edebilmelerini garanti
ediyoruz.

ALSEKO ENERJÝ SAN VE TÝC A.Þ.

Üçevler Mh.Küçük San.Sitesý 27.Blok No:55 / Nilüfer-Bursa/Türkiye
Tel:+90 (0224) 441 84 00 (pbx) Fax:+90 (0224) 441 84 47
www.alsekoenerji.com.tr
alseko@alsekoenerji.com.tr
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Kalýpçýlar Vadisi Yalova'da OSB statüsünde kuruluyor

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Yönetim Kurulu'nun
2008 yýlýndan beri devam ettirdiði Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas
OSB'nin ilki Yalova'da kurulacak. UKUB tarafýndan yapýlan
açýklamada, Yalova'da 13 yýl önce Biliþim OSB olarak
tahsis edilen 342 dönümlük arazinin, Kalýpçýlar Vadisi
Ýhtisas OSB olarak, UKUB' a tahsis edildiði belirtildi.
2016 yýlýnda tamamlanmasý hedeflenen OSB'de 70 kalýp
firmasý yer alacak, 3 bin kiþiye istihdam saðlanacak ve
OSB yaklaþýk 350 milyon dolara mal olacak.
"Sektörümüz ve ülkemiz adýna mutluyuz."
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Yönetim Kurulu olarak
Kalýpçýlar Vadisi Projesi'ni 2008 yýlýnda baþlattýklarýný
söyledi. Yazýlý bir açýklama yapan UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul, yola çýkarken toplu iþ yeri kooperatifi yapmayý
hedeflediklerini belirterek, "Bu konuda önemli giriþimler
yaptýk. Marmara Bölgesi'nde otomotiv ve yan
sanayilerine yakýn 3 bölgede yer arayýþýmýz oldu.
Sonunda Yalova kent merkezine 2 kilometre uzaklýkta
bulunan ve 13 yýl önce Biliþim OSB olarak tahsis edilen
fakat atýl bekleyen arazi için yaptýðýmýz baþvuru olumlu
sonuçlandý. Sektörümüz ve ülkemiz adýna çok mutluyuz."
dedi.
Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB projesi için Yalova Valiliði,
Yalova Belediyesi ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odasý
yetkilileri ile görüþtüklerini belirten Þamil Özoðul,

"Yapýlan görüþmeler ve baþvurular neticesinde arazi
UKUB'a tahsis edildi, Kalýpçýlar Vadisi OSB için ilk arazi
alýmý Haziran ayýnda yapýldý. 2016 yýlý sonunda bölgenin
hizmete girmesini hedefliyoruz." diye konuþtu.
"Sektörün önü açýlacak"
UKUB Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB'de fabrikalarýn yaný
sýra Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, Kalýp Deneme
Merkezi, Kalýpçýlýk Meslek Lisesi ve Çýraklýk Eðitim
Merkezi ile sosyal tesislerin de yer alacaðýný vurgulayan
Þamil Özoðul, örnek bir proje hazýrladýklarýný söyledi.
Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB'nin hayata geçmesi ile kalýp
sektörünün önünün açýlacaðýný da vurgulayan Þamil
Özoðul geliþmenin ülke sanayisi için de büyük fayda
getireceðini belirterek þunlarý söyledi:
"Önümüzde 2023 hedefleri var. Hepimiz 10 yýl içinde
Türkiye'nin dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri
olmasýný istiyoruz. Bu amaca ulaþmak için imalat
sanayiinin güçlü bir alt yapýya sahip olmasý gereklidir.
Türkiye'de kalýp sektörü yýllarca ihmal edilmiþti. Oysa
kalýp sektörü üretimin bel kemiðidir. Dýþarýdan kalýp
getirerek üretimimizi geliþtiremeyiz. UKUB olarak her
fýrsatta bu gerçeðe dikkat çekiyoruz. UKUB'un giriþimleri
ile kurulacak Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB sektöre doping
etkisi yapacak. Giriþimlerimizin olumlu sonuçlanmasý
mutluluk verici."
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Bursa Milletvekili Matlýdan
Kalýpçýlar Vadisine tam not
UKUB Baþkaný Þamil ÖZOÐUL ile Yönetim Kurulu üyelerinden
Ahmet KOÇ ve Ayhan DEMÝRKOL, AK Parti Bursa Milletvekili
Önder MATLIyý TBMMdeki ofisinde 14.06.2012de ziyaret
ettiler.
Türkiye'de kalýp üretimi yapan firmalarýn son yýllarda teknolojiye
büyük yatýrýmlar yaptýðýnýn altýný çizen Özoðul bu yatýrýmlardan
makine sektörünün de pay aldýðýný belirterek þöyle konuþtu:
"Kalýp sektörünün yaptýðý üretimin yüzde 70'i otomotiv
sektöründe kullanýlýyor. Ancak kalýp kulaným alanlarý her geçen
gün artýyor. Sektörün Türkiye'de doðru yapýlanmasý için UKUB
olarak bir dizi çalýþma yapýyoruz.
Üyelerimizin daha saðlýklý alanlarda teknoloji destekli üretim
yapabilecekleri bir üretim bölgesi kurmak için kollarý sývadýk.
Matlý'dan tam destek
AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlý da konuþmasýnda
Türkiye'nin doðal kaynaklarýnýn yetersiz olduðunu bu yüzden
üretim yapmaktan baþka çaresi bulunmadýðýný belirterek, "AK
Parti Türkiye'ni üretiminin ve ihracatýnýn artmasý için canla
baþla çalýþan bir siyasi partidir. AK Parti iktidarýnda üretim ve
ihracatta rekorlar kýrýlýyor" diye konuþtu.
Kalýp sektörünün son yýllarda büyük bir atlým içinde olduðunu
bu atýlýmda UKUB'un payýnýn yüksek olduðunun altýný çizen
Önder Matlý, "Kalýpçýlar Vadisi sektöre ivme kazandýracak bir
proje. Teknik Lise, eðitim salonlarý ve sosyal donatý alanlarý ile
örnek bir çalýþma hazýrlamýþsýnýz. Bu projenin gerçekleþmesi
için elimden gelen desteði vermeye hazýrým" diye konuþtu.

"S.S. UKUB Kalýpçýlar Vadisi Toplu Ýþyeri Yapý
Kooperatifi" kuruldu
Gebze 7. Noter'de kooperatif kurulum
iþlemlerinin yapýlmasýnýn ardýnan Tekiþ
firmasýnda bir araya gelen UKUB Yönetim
Kurulu Üyeleri kooperatif kurulumu için
imzalarý attý. 06.07.2012 tarihinde "SS UKUB
Kalýpçýlar Vadisi Koopertatifi" noter onayýyla
kurulmuþ bulunmaktadýr. Kooperatif
kurulumunun ardýndan talep toplama
iþlemlerine devam eden UKUB, Kalýpçýlar
Vadisi için yer araþtýrmalarýna hýz vermiþtir.
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UKUB Heyeti, KOSGEB Baþkaný
Mustafa Kaplaný ziyaret etti
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri KOSGEB Baþkaný
Mustafa Kaplan'ý ziyaret ederek kalýp sektöründeki
kuruluþlara destek vermesini istediler.

Ziyarette konuþan UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Türkiye'de kalýp
sektöründeki firmalarýn büyük bölümünün KOBÝ düzeyinde olduðunu
belirtip KOSGEB'in sektöre gereken desteði vermesi halinde Türkiye'nin
dýþ pazarda rekabet gücünün daha da artacaðýný söyledi.
Kaplan; "Gereken desteði vereceðiz "
KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan, UKUB heyetinin ziyaretinin kalýp
sektörünün ülke sanayii için önemini anlama yönünde kendileri
açýsýndan büyük faydasý olduðunu söyledi. KOSGEB olarak Türkiye'deki
KOBÝ iþletmelerinin küresel pazarda söz sahibi olmasý için çalýþtýklarýný
vurgulayan Kaplan,  Kalýp sektörüne faaliyet gösteren KOBÝlerin,
KOSGEB desteklerinden azemi ölçüde faydalanmasý gerekiyor. UKUB
ile ortak bir çalýþma içine girerek, sektördeki iþletmelerin verdiðimiz
desteklerden azemi ölçüde yararlanmasý için gerekenleri yapmaya
hazýrýz. þeklinde konuþtu.
KOSGEB birimi kurulacak
Öte yandan KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan UKUB tarafýndan kuruluþ
çalýþmalarý devam eden Kalýpçýlar Vadisi OSB'de kuruma yer tahsis
edilmesi halinde, 'KOSGEB Hizmet Birimi' kuracaklarýný da söyledi.
Böyle bir birimin Kalýpçýlar Vadisi OSB içinde yer almasýnýn kalýp
üreten iþletmeler ile KOSGEB arasýndaki iliþkileri güçlendireceðini
vurgulayan Kaplan, "Sektöre büyük katkýsý olacaðýna inandýðým
Kalýpçýlar Vadisi OSB'de KOSGEB Hizmet Birimi bulunmasý sektöre
büyük fayda getirecektir." diye konuþtu.
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S.S. UKUB Kalýpçýlar Vadisi Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi
Genel Kurulu 23.03.2013 tarihinde gerçekleþtirildi
Kalýpçýlar Vadisi Kooperatif üyelerine 26.01.2013 tarihinde TOSB seminer salonunda bilgilendirme toplantýsý
gerçekleþtirildi. Ardýndan 23.03.2013 tarihinde BUTGEM binasýnda Kalýpçýlar Vadisi Kooperatifi Genel Kurulu tüm
kooperatif üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Üyelerimize gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Yalova Kalýpçýlar Vadisi OSB Müteþebbis Heyet
Toplantýsý Vali Esengül CÝVELEK baþkanlýðýnda yapýldý
Yalova Kalýpçýlar Vadisi ihtisas OSB Müteþebbis Heyeti ilk toplantýsý Vali Esengül CÝVELEK
baþkanlýðýnda Yalovada gerçekleþtirildi.
Yalova Belediye Baþkaný Yakup KOÇAL,
Yalova Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Celal ÖZEL, Ulusal Kalýp Üreticileri
Birliði Baþkaný Þamil ÖZOÐUL ve UKUB
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katýldýðý
toplantýda, Müteþebbis Heyet Baþkaný
ve Baþkan vekili, yönetim kurulu,
denetim kurulu asil ve yedek üyeleri
belirlendi.
Vali Esengül CÝVELEK, Yalova Biliþim ve
Kalýpçýlar Vadisi ihtisas OSB'nin Yalova
için katma deðer yaratacaðýný, istihdam
saðlayacaðýný, Yalova'nýn geliþiminde
önemli rolü olacaðýný ifade etti.
Müteþebbis heyetinin ilk toplantýsýna
baþarý dileklerini iletmek üzere
katýlan,Yalova Milletvekili Temel
ÇOÞKUN, söz konusu ihtisas OSB'nin
Yalova'nýn sosyo-ekonomik geliþmesine
katký saðlayacaðýný belirtti.
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Birlik Faaliyetleri

Asiamold Çin 2012 - Euromold Almanya 2012
Fuar Gezileri

2012 yýlýnda AsiaMold Çin 2012 ve EuroMold Almanya 2012 fuarlarý KOSGEB desteði ile organize edilmiþtir.
Gerçekleþtirilen iþ gezisi sýrasýnda meslek kuruluþlarý ile toplantý, fabrika gezileri ve fuar ziyaretleri gerçekleþtirilmiþtir.
Sektördeki geliþmeler yerinde incelenmiþtir. Fuarda bazý firmalar ile iþbirliði yapýlabilecek konular hakkýnda
görüþülmüþ, firmalar Türkiye'ye davet edilmiþtir. Önümüzdeki dönemde Çin'deki ve Almanya'daki kalýp üreticilerinin
Türkiye'ye gerçekleþtirecekleri bir ziyaret ile iþbirliði için daha somut görüþmelerin yapýlabileceði konusunda
hemfikir olunmuþtur.

KOSGEB akreditasyonlu EÞMER Bilgilendirme
Toplantýsý gerçekleþtirildi
KOSGEB akreditasyonlu Amerika Eþleþtirme
Merkezi Temsilcisi Eray ÜTÜCÜ ile bilgilendirme
toplantýsý 08.03.2013 tarihinde TOSB seminer
salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda Eþleþtirme
Merkezi hakkýnda genel bilgilendirmenin ardýndan
KOSGEB eþleþtirme desteklerinden bahsedildi.
Amerika'da iþ yapma esaslarý hakkýnda bilgi aktaran
Eray ÜTÜCÜ, geçmiþ dönemde Amerika'daki
firmalar ile yapýlan iþ birliði projelerinden örnekler
verdi. Haziran ayýnda yapýlacak AmeriMold ve
firma ziyaretleri ile ilgili bilgi aktarýldý.

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Teknik Üniversitesi
Rektörü Ali SÜRMEN'i ziyaret etti
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu
Üyeleri 22.03.2013 tarihinde Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali SÜRMEN ile bir
araya geldi. Toplantýda Üniversite - Sanayi
iþbirliðinde Bursa Teknik Üniversitesi ile ne gibi
çalýþmalar yürütülebileceði görüþüldü. Bu iþbirliði
çerçevesinde BTÜ'nün de iþtirakçý olduðu
UKUB'un 18.03.2013 tarihinde BEBKA'ya
baþvurusunu yaptýðý yeni projesi hakkýnda Rektör
Ali SÜRMEN'e detaylý bilgi verildi. Üniversite Sanayi iþbirliðinin önemini vurgulayan Ali
SÜRMEN ziyaretten dolayý teþekkürlerini iletti.

