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Baþyazý

Deðerli Dostlar,

ülke ise Çin ve Japonya'dýr.

Bildiðiniz üzere 1 Ekim 2015 tarihinde,
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin beþincisi
için TOSB Workinn Otel'de bir araya
geleceðiz.

Geliþmiþlik seviyemiz ayný olmamakla
beraber benzer sorunlarý biz de yaþamaktayýz.
Türkiye'nin yüksek katma deðere sahip
üretim oraný sadece % 5' tir. Amerika'da
ise bu oran % 25 seviyesindedir. AB
ülkelerinin ortalamasý ise % 20'dir.

Kalýp sektörünün deðer kattýðý sanayi
tedarik zincirinin tüm paydaþlarýnýn
üst düzey temsilcileriyle katýlacaðý
zirvenin öncelikli amacý sektörümüzün
bir anlamda SWOT analizini
yapmaktýr. Ana sanayiden en küçük
tedarikçiye kadar her kesimin farklý
bakýþ açýlarýyla yapacaklarý katkýlarýn
Türk kalýpçýlýðýnýn deðiþmesi ve
geliþmesi için oldukça önemli olduðunu düþünmekteyiz.
Türk kalýpçýlýðýnýn en önemli sorunu
karlýlýktýr. Karlýlýk için sistemin verimli
olmasý þarttýr. Verimin yüksek olmasý
için ilk yatýrýmýn doðru yapýlmýþ
olmasý, iþletme kaynaklarýnýn doðru
seçilmiþ ve doðru yönetiliyor olmasý
gerekir. Her türlü iþletme kaynaðýnýn
düzgün çalýþmasý da nitelikli insana
baðlýdýr.

Bu ülkelerde gençlerin fiziksel emeðin
de yoðun olduðu iþler yerine katma
deðeri çok daha yüksek olan yüksek
teknolojik sektörlere yönelmeleri
rasyonel bir durumdur.

Þamil ÖZOÐUL

Ancak ülkemizde oldukça az olan yüksek
teknoloji içeren, yüksek katma deðerli
üretimin ihtiyaç duyduðu istihdam
miktarýný, nitelik seviyesini ve iþsizlik
oranlarýný dikkate aldýðýmýzda, gençlerimizin kalýpçýlýk sektörünü tercih etmemelerini mantýklý gerekçelendirmek
mümkün deðildir.

Bu noktada, sorumluluk büyük oranda
gençlerimizde deðil, önce ülkenin
kalkýnma politikalarý doðrultusunda
hazýrlanmýþ stratejik plana uygun
çalýþmasý gereken eðitim sisteminde sonra da
ebeveynlerimizdedir.

UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný

Günümüzde geliþmiþlik seviyesine
göre deðiþmekle beraber neredeyse her ülkenin en büyük
sorunu iþe özel yetiþmiþ nitelikli personel eksikliðidir.

Amerikan Ýþ Kurumu'nun resmi verilerine göre kalýpçýlýk
sektörü, en yüksek saat ücretlerinin ödendiði iþ kollarýnýn
baþýnda gelmesine raðmen son on yýlda istihdam % 45,
firma sayýsý ise % 36 azalmýþtýr.
Ayný kurumun verilerine göre kalýp üreticilerinin % 80'i
nitelikli personel aramakta, ancak bulamamaktadýr.
Bu sorunun çözümüne yönelik yapýlan çalýþmalar
neticesinde kurumun yayýnladýðý raporun özeti þudur :
Sektörde çalýþan tecrübeli kalýpçýlar geliþen teknolojik
þartlara, CAD/CAM/CAE yazýlýmlarýnýn, CNC
tezgahlarýn kullanýldýðý yeni çalýþma ortamlarýna uyum
saðlayamamýþlardýr. Genç nesil ise fiziksel emeðin de
yoðun olduðu bu sektörde çalýþmayý tercih etmemekte,
yüksek ücretler söz konusu olsa dahi tecrübe kazanarak
o seviyeye ulaþmak için gerekli sabrý göstermeyi göze
almamaktadýrlar. Yeni nesil, katma deðeri daha yüksek
olan, uzay ve havacýlýk, savunma sanayi, biliþim ve finans
sektörlerini tercih etmektedirler. Gençleri kalýpçýlýk
sektörüne yönlendirmek ve kazandýrmak için yürütülen
birçok eðitim programý yeterli katýlým olmadýðý için iptal
edilmektedir. Bu durum neticesinde mevcut kalýp ihtiyacý
büyük oranda yurtdýþýndan tedarik edilmektedir.
Amerika'nýn son on yýl içinde kalýp ithalatýndaki artýþ
% 268 seviyesindedir. En yüksek ithalatýn yapýldýðý iki

Mevcut eðitim politikalarý ile ülkemizin geleceðinin
aydýnlýk olmasý mümkün deðildir.
Bilimsel bilgi ýþýðýnda eðitilmiþ yetkin ve nitelikli gençler
olmadan þirketlerimizin ve ülkemizin geliþmesi de
mümkün deðildir.
Ülke olarak zor günler geçirmekteyiz.
Hiçbir saati dahi kaybetmeye tahammülümüzün olmadýðý
bir dönem yaþamaktayýz.
Olabildiði kadar çabuk bir eðitim seferberliði içerisine
girerek ülkemizin geleceðini kurtarmak zorundayýz.
Toplumsal ve ekonomik sorunlarýn biran önce çözülmesi,
halkýmýzýn barýþ ve refaha kavuþmasý en önemli temennimizdir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðý, bütünlüðü ve
demokratik düzenin korunmasý için çalýþmýþ, þehit olmuþ,
baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan
evlatlarýmýzýn ruhlarý þad olsun.
Saygý ve Sevgilerimle...
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Birlik Faaliyetleri

Kalýpçýlar Yeni Dönem
Hedeflerini Belirlediler

UKUBun 14. Olaðan Mali Genel Kurul Toplantýsý 10 Nisan 2015 tarihinde Teknoloji ve
Eðitim Merkezinde gerçekleþtirildi.

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin
(UKUB) 14. Olaðan Mali Genel
Kurulu'nda sektörün yeni hedefleri
belirlendi. UKUB Baþkaný Þamil Özoðul,
Yalova Kalýpçýlar Vadisi çalýþmalarýnýn
hýzla ilerlediðini, eðitim merkezinin
eðitimlere baþladýðýný belirterek, þimdi de
Manisa Valiliði ile yeni bir proje
hazýrlýðýnda olduklarýný ve Ýhracatçý Birliði
kurma çalýþmalarýnýn da devam ettiðini
söyledi.
Derneðin Beþevler Sanayi Sitesi'ndeki
Teknoloji ve Eðitim Merkezi'nde
gerçekleþen 14. Olaðan Mali Genel
Kurulu'nda üyelere hitap eden UKUB
Baþkaný Þamil Özoðul, kalýp sektörüne
ilgiyi arttýrmak için bir dizi proje
yaptýklarýný vurguladý. Özoðul, UKUB'un
çalýþmalarý ile kalýpçýlýðýn Türkiye için
öneminin farkýna varýlmaya baþladýðýný
belirterek, "Geçmiþte bizi inþaat kalýpçýsý
zanneden kamu görevlileri bile vardý.
Þimdiyse katma deðeri yüksek bir sektör
olduðumuzu biliyorlar. Ancak kalýp
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sektörünün öneminin tam olarak
anlaþýlmasý için yapýlmasý gereken çok iþ
var" dedi.
Yüksek Teknoloji Üretimi Artmalý
Þamil Özoðul, günümüz dünyasýnda
standart üretim modellerinin önemini
hýzla yitirdiðini belirterek, Türkiye'nin son
yýllarda yüksek teknolojiye geçme
çabasýnda olduðunu söyledi. Türkiye'nin
toplam ihracatý içinde yüksek teknoloji
payýnýn sadece yüzde 4 seviyesinde
olduðuna vurgu yapan Özoðul, "Bu rakam,
25 yýl önceki Kore'nin rakamýdýr. Kore,
geçen 25 yýlda toplam ihracatýnda yüksek
teknoloji payýný yüzde 25'e yükseltti. Biz
de bu payý arttýrmalýyýz." diye konuþtu.
Kalýpçýlýðýn katma deðerinin oldukça
yüksek olduðuna vurgu yapan Özoðul,
sektörlerinin yýllarca göz ardý edildiðini
belirterek bu durumu ortadan kaldýrmak
için çaba harcadýklarýný ifade etti. UKUB
bünyesinde kurduklarý Teknoloji ve

Eðitim Merkezi'nde (UKEM) sektörün
ihtiyaç duyduðu nitelikli personel
ihtiyacýna çözüm ortaðý olmak için düzenli
eðitimlere baþladýklarýný söyleyen Özoðul,
"Sektörün ortak kullanýmýna sunduðumuz
Tersine Mühendislik Merkezi, Analiz,
Simülasyon ve Optimizasyon Merkezi
hizmet vermeye baþladý. Ulusal Kalýp
Yarýþmasý ile Meslek Lisesi öðrencilerini
kalýpçýlýða özendiriyoruz. Yalova'da Kalýp
Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi)
faaliyete geçmek üzere. Her yýl Ulusal
Kalýpçýlýk Semineri düzenliyoruz. Kalýp
Avrasya Fuarý'na öncülük ediyoruz" dedi.
Þimdi de, Kalýp Ýhracatçýlarý Birliði kurmak
için de çaba harcadýklarýný belirten Þamil
Özoðul, "Bir sivil toplum kuruluþu olarak
sektörümüzün geliþmesi için üzerimize
düþen her þeyi yapýyoruz. Çalýþmalarýmýza
BEBKA, KOSGEB ve TÜBÝTAK'tan da
destekler alýyoruz. Sektörümüzün
hakkettiði yere gelmesi için çalýþmaya
devam edeceðiz" dedi.

Makale

Ýmalatýn Yapý Taþý Ýki Kardeþ Sektör:
Takým Tezgahý ve Kalýp

Ý
Hakan AYDOÐDU
TÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný

lk üretim biçimlerini ve mekaniðin tarihini
incelediðimizde, insanoðlunun çok eski çaðlardan beri kalýp takýmýnýn farkýnda
olduðunu rahatlýkla görebiliriz. Hatta tarihi
bulgular, tunç ve demir devri öncesi zaman
diliminde taþtan oyma bile olsa kalýplarýn, basit
biçimlendirme araç ve mekanizmalarýnýn
kullanýldýðýný gösteriyor. Ýlkel biçimi, Tunç Devri
ve Demir Devri gibi tarih öncesi dönemlere
uzanan kalýpçýlýk kadar eski olmasa da; Takým
Tezgahý olarak adlandýrýlabilecek aletlerin 12.
Yüzyýlýn baþlarýna kadar dayandýðýný
söyleyebiliriz. Ancak her iki sektörün de
fonksiyonlarý ve öneminin anlaþýlabilmesinde,
18. Yüzyýl'da yaþanan Endüstri Devrimi
belirleyici olmuþtur. Dünyadaki tüm üretim
biçimlerini deðiþtiren Endüstri Devrimi'nden
bugüne kadar yaþanan 300 küsur yýl içerisinde
gerçekleþen iki büyük dünya savaþýnýn da çýkýþ
sebepleri içerisinde, geliþen sanayilere
hammadde ve Pazar arayýþý ilk sýrada yer aldý.
Bu sebep, siyasal olduðu kadar ekonomik
gerekçelere dayandýrýlmýþtý. Endüstri
Devrimi'nden yüzyýlýmýza kadarki süreçte
yaþanan savaþ ve uluslararasý geliþmelerde,
savunma sanayisinin en az diplomasi kadar
önemli olduðu kanýtlandý. Savunma sanayisinin
üzerinde kurulduðu sektörler arasýnda Takým
Tezgahý ve Kalýpçýlýk ön sýralarda yer almaktadýr.
Bugün, her iki sektör için sadece savunma
sanayisinin deðil, "Ýmalat sanayisinin yapýtaþý"
olduðu gerçeði gündemdedir.
Kalýp sektörünün imalat için önemi
Almanya, Ýngiltere, Japonya gibi geliþmiþ
ülkelerin imalat sanayisi ve kalýpçýlýk konusunda
yüzlerce yýllýk bir geçmiþi var. Ancak bugün,
üçüncü dünya ülkeleri ve bugüne kadar isimleri
sanayileþmeyle birlikte hiç anýlmamýþ olan ülkeler
bile Kalýplý Ýmalat Teknolojileri konusunda
varlarýný yoklarýný ortaya koymaktadýr. Kalýp
sektörü seri üretim için gereklilikten öte bir
zorunluluk olarak geliþme gösterdi. Zira insan
gücü ve emeði kullanýlarak kalýp olmadan yapýlan
üretim, hem maliyetli hem de enerji israfýyla ve
yüksek hata paylarýyla gerçekleþecektir.
Takým Tezgahý sektörü ve Kalýp Sektörünün
ortak paydalarý
Ýmalatta iki sektör de birbirinden baðýmsýz gibi
görülebilir ancak kalýp sektörünün ilkel süreçten
sýyrýlýp sanayinin ve seri üretimin bir parçasý
haline gelmesi Takým Tezgahlarýnýn kullanýmýyla
gerçekleþti. Yani Kalýpçýlýk, Takým Tezgahlarýnýn
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kullanýmý ve geliþmesine paralel olarak
ilerlemektedir.
Türkiye'de satýlan Takým Tezgahlarýnýn yaklaþýk
yüzde 25'i kalýp imalatýna yöneliktir. 3 Eksen
Ýþleme ve Tornalama yaygýn olarak kullanýlmakla
birlikte 5 Eksen Ýþleme ve Ýleri Teknolojik Dalma
Erezyon kullanýmý dünya ortalamasýnýn maalesef
çok gerisindedir.
Türkiye'de Kalýp ve Takým Tezgahý
sektörünün ortak sorunlarý
Ülkemizde endüstriyel kalkýnma sürecine 50 yýl
gibi kýsa bir zaman önce dahil olan bu iki
sektörün ortak ve bilindik sorunlarý var.
Türkiye'de Kalýp ve Takým Tezgahý sektöründe
faaliyet gösteren firmalarýn iþ tecrübeleri
ortalama olarak 40 yýl civarýndadýr. Bu süreç,
sektörel bir uzmanlaþma olduðunun
göstergesidir ancak mevcut uzmanlaþmaya
oranla katma deðeri yüksek üretim için hayati
önem taþýyan nitelikli teknik eleman eksikliðini
de yaþamaktayýz. Aslýnda Ulusal Kalýp Üreticileri
Birliði (UKUB) ve Takým Tezgahlarý Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði (TÝAD), bu problemin
ciddiyetine karþý ataða geçti ve dernekler kendi
bünyesinde eðitim faaliyetlerine baþladý. Zira
nitelikli teknik eleman sorunu devam ederse, her
iki sektör de beþ yýl sonra çalýþtýracak eleman
bulamayacak.
TÝAD'ýn ana görevlerinden birisi de üyelerine
ve üyelerinin müþterilerine eðitim saðlamaktýr.
Geçtiðimiz Mayýs ayý itibariyle TÝAD Akademi
olarak CNC Tezgah operatörlüðü eðitimlerine
baþladýk. Ayrýca TÝAD Mesleki Test Merkezi
(TÝAD MTM) sýnavlarýmýza da baþladýk. TÝAD
MTM olarak CNC Tezgah, Elektrik, Mekanik
ve Uygulama konularýnda "Yeterlilik Belgesi"
veriyoruz ki bu da sektöre bir standart getirecektir.
Her iki sektörde eðitim þart!
Eskiden Türkiye sanayisinin bir parçasý olan
firmalarda usta-çýrak iliþkisi söz konusuydu ve
sanayimizin temel taþýný "alaylý" olarak tabir
edilen bu kemik kadro oluþturdu. Ancak ikinci
ve üçüncü kuþak makineciler, eðitim sürecine
doðrudan dahil oldular ve "alaylý" ibaresinin yaný
sýra "mektepli" olmanýn avantajlarýný da elde
ettiler. Eðitime profesyonel eller tarafýndan
verilecek destekle ve nitelikli staj imkanlarýyla,
sektörümüzdeki hem teorik hem pratik bilgiler
birlikte kullanýlacak ve sektörün sorunlarý
aþýlacaktýr.

Makale
Eðitim konusunda, sektöre yönelik hazýrlanan
her düzeydeki örgün eðitim ve meslek içi eðitim
programlarý konusunda, sanayi kuruluþlarýnýn
görüþ ve önerilerinin alýnmasý büyük önem arz
ediyor. Zira kamu ve üyeleri arasýnda köprü
vazifesi gören endüstriyel sivil toplum
kuruluþlarý, Türkiye sanayisine doðrudan
müdahildir ve bu dernekler faaliyetlerinin
ciddiyetine göre, alýnan yönetmelik ve kararlarda
belirleyici olma özelliðine sahiptir. Günümüz iþ
dünyasýnda sayýsýz sektör, faaliyet alanlarýný bir
ya da birden fazla örgütle destekliyor. Bunun en
önemli sebebi, etkileþim kurularak, ilgili
konulardaki deðiþimi ve geliþimi, tek çatý altýndan
yönetme avantajý olarak da gösterilebilir.

Ülkemizde hem Kalýpçýlýk hem de Takým
Tezgahý baðlamýnda azýmsanmayacak nitelikte
ve nicelikte uzmanlaþmýþ mühendisler mevcut.
Ayný zamanda kalýp konusunda yüksek seviyede
tasarým ve analiz gerçekleþtirebilecek mühendislik hizmetleri de faaliyete geçmiþtir. Bu noktada
da yetiþmiþ, nitelikli insan gücü çok önemli bir
ölçüt. Ancak kalifiye eleman olmadýkça nitelikli
mühendislere raðmen sektör bir kýsýr döngünün
içinde bocalanacaktýr. Bu durumun önüne
geçmek için, beklenen devlet teþvikinin yaný sýra
müteþebbislere de, eðitime ve uygulamaya dahil
olmak adýna büyük sorumluluk düþmektedir.
TÝAD'ýn mevcut kalite politikasý hakkýnda
Takým Tezgahlarý ve aksesuarlarý sektörünün
geliþmesine yönelik olarak derneðimizin mevcut
bir Kalite Politikasý da var. Bu Kalite Politikasý;
TÝAD Dernek Tüzüðü çerçevesinde tanýmlanmýþ hizmetleri en iyi þekilde sunmak ve söz
konusu hizmetlerin sürekli olarak iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarda bulunmak; Mesleki
etik deðerlere baðlý bir hizmet anlayýþý ile kamu
kurumlarý ve TÝAD üyeleri baþta olmak üzere
özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve eðitim
kurumlarý da dahil tüm paydaþlarýn memnuniyetini en üst düzeye çýkartmak; ticari faaliyetlerin
ve ikili iliþkilerin geliþtirilmesine yönelik olarak,
ilgili ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlar
ile stratejik iþbirlikleri geliþtirip gerçekleþtirerek
ülke ekonomisine katký saðlamak; ihtiyaçlar
doðrultusunda kamu kurum ve kuruluþlarý ile
görüþerek takým tezgahlarý baþta olmak üzere
tüm sanayi sektörlerinin ve KOBÝ'lerin önünü
açacak politikalarýn oluþturulmasýna yönelik
çalýþmalarda bulunmak; küresel, bölgesel ve
ulusal düzlemlerdeki siyasi ve teknolojik
geliþmeleri sürekli takip ederek TÝAD üyeleri
baþta olmak üzere tüm ilgili paydaþlarýný
potansiyel iþ alanlarý ve olasý riskler hakkýnda
bilgilendirmek, takým tezgahlarý sektörü baþta
olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin yaþadýðý
sorunlarýn kaynaðýna ve geleceðinin yapýlandýrýlmasýna yönelik uygulamalar geliþtirmek;
mevcut imkanlarý, üye/müþteri memnuniyetinin

ve þeffaf yönetimin saðlanabilmesi için kullanmak
ve gerekirse yeni imkanlar yaratýlmasýna yönelik
projeler üretmek ve bu projeler çerçevesinde
ülke refahý için somut adýmlar atmak; sosyal
sorumluluk projelerinde yer alarak örnek bir sivil
toplum kuruluþu modeli oluþturmak þeklinde
sýralanýyor.
2015'in sonunda sektörün geneli için
büyüme trendi yaþanacak
TÝAD olarak, Takým Tezgahlarý sektörünün
doðrudan belirleyici olan MAKTEK Avrasya
Fuarý'nýn da destekçisiyiz. MAKTEK Avrasya
Fuarý'nda Takým Tezgahlarý, Metal-Sac Ýþleme
Makinalarý, Tutucular-Kesici Takýmlar, Kalite
Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM
Yazýlýmlarý ve Üretim Teknolojileri'nin yer
aldýðýný düþünürseniz, TÝAD üyeleri için çok
uygun bir fuar platformu olduðunu da tahmin
edersiniz. Hazýrlýklarýna baþladýðýmýz MAKTEK
Avrasya 2016 Fuarý, sektör genelinde büyümeye
ön ayak olacaðýný öngörüyoruz.
Sektörümüzde yýllýk yaklaþýk 3 bin 500 CNC
kontrollü Takým Tezgahý satýldýðýný tahmin
ediyoruz. 2014 yýlýnda Türkiye'de Takým
Tezgahý kullanýmý yýllýk 1,23 milyar dolardýr.
Kullanýmda, 31,7 milyar dolarla Çin'in en baþta
yer aldýðý dünya sýralamasýný Türkiye, 12'inci
sýradan takip etti. Takým Tezgahý üretiminde ise
yine Çin 23, 8 milyar dolar ile ilk sýradadýr.
Türkiye ise 722 milyon dolarla 12'nci sýradadýr.
8.98 milyar dolarla dünyada Takým Tezgahý
sektörü ihracat sýralamasýnda ilk sýrayý Almanya
aldý. Türkiye ise 484 milyon dolar ile bu
sýralamaya 15'inci sýradan dahil oldu. Takým
Tezgahý ithalatýnda 11,2 milyar dolarla baþý Çin
çekerken, Türkiye 989 milyon dolarla 8'inci
sýrada yer aldý.
2015 yýlýnýn ilk yarýsýna baktýðýmýzda TÜÝK
verilerine ve sektörümüzün durumuna göre
tahmini öngörüler paylaþabiliriz. Yýlsonunda
Takým Tezgahý sektörünün kullanýmda %2,5,
ithalatta %2, imalatta %2,5 ve ihracatta %1
oranýnda büyüyeceðini öngörüyoruz. Sektörün
geneli için büyüme trendi olacaðýný tahmin
ediyoruz. Özellikle kullanýmda, yýlsonu geldiðinde 1,3 milyar dolar seviyesine ulaþabiliriz.
Takým Tezgahý sektörü baðlamýnda Türkiye
aslýnda, dünya sýralamasýnda ilgi çeken bir
konuma sahip. Ayný zamanda sektörümüzün,
dünyayla kýyaslandýðýnda istikrarlý bir pazar
olduðu da gözlemlenebilir. Çünkü, bizim
pazarýmýz 2009 global kriz haricindeki her yýl
büyümeye devam etti. Dolayýsýyla 2015 yýlý,
Takým Tezgahlarýna talebin daha da artacaðý bir
yýl olarak deðerlendirilebilir. Ancak 2016'da
gerçekleþecek olan MAKTEK Avrasya 2016
Fuarý'nýn pazarý daha da hareketlendireceði
aþikardýr.

Özgeçmiþ
TÝAD Yönetim Kurulu
Baþkaný Hakan Aydoðdu
1972'de Sivas'ta doðdu.
2000 yýlýnda Ýstanbul
Üniversitesi Ýktisat
Fakültesi'nden mezun oldu.
2000 yýlýndan bu yana
TEZMAKSAN MAKÝNA
SAN. ve TÝC. A.Þ.'de Genel
Müdür olarak görev
yapmaktadýr. 20 yýlý aþkýn
bir süredir Takým Tezgahý
sektöründe tecrübe sahibi
olan Hakan Aydoðdu,
TÝAD'ýn 17. ve 18.
dönemlerinde Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý
görevini icra ettikten sonra
19. dönemde Yönetim
Kurulu Baþkaný seçildi.
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Birlik Faaliyetleri

Japon Kalýpçýlar UKUB'un Projelerine
Büyük Ýlgi Gösterdiler

UKUB
Yönetim
Kurulu
Baþkan
Yardýmcýsý
Levent
Ganiyusufoðlu
15-18 Nisan
2015
tarihlerinde
düzenlenen
Intermold
Tokyo
Fuarýný
UKUBu
temsilen
ziyaret etti.
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aponya'da 15-18 Nisan 2015 tarihlerinde yapýlan Intermold Kalýp Fuarý'nda gerçekleþen
seminerde, Japon Kalýpçýlar Birliði (JDMA)
üyeleri, Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB)
yöneticilerince Türkiye kalýp sektörü hakkýnda
bilgilendirildi. Japon kalýpçýlara yaklaþýk 2 saatlik bir
sunum yapan UKUB Baþkan Vekili Levent
Ganiyusufoðlu, sektörün Türkiye'deki genel
durumunu ve UKUB'un faaliyetlerini anlattý.
Uzakdoðu'nun En Büyük Kalýp Fuarý
Türkiye'ye döndükten sonra Tokya'da yapýlan
Intermold Fuarý ve fuar sýrasýnda gerçekleþen seminer
hakkýnda bilgi veren Levent Ganiyusufoðlu,
Intermold Tokyo 2015'in (Japonya Uluslararasý Kalýp
& Kalýp Üretim Teknolojileri Fuarý) yaklaþýk 20 bin
metrekare alanda düzenlendiðini ve yaklaþýk 50 bin
kiþi tarafýndan ziyaret edildiðini söyledi.
200 dolayýnda Japon ve 150 dolayýnda da farklý
ülkeden gelen firmalarýn ürünlerini sergilediði fuarýn
Uzakdoðu'nun en önemli kalýp fuarlarýndan biri
olduðuna dikkat çeken Ganiyusufoðlu, "Fuar bir yýl
Osaka, bir yýl Tokyo'da yapýlýyor. Japonya'nýn yaný
sýra Uzakdoðu'daki farklý ülkelerden de katýlým oluyor.
Henüz Türkiye'den katýlan firma yok. Fuarýn
düzenleyicilerinden JDMA'dan gelen davet üzerine

UKUB'u temsilen gittik ve hem ülkemizdeki kalýp
sektörünü hem de UKUB'un faaliyetlerini aktarma
fýrsatý bulduk" dedi.
UKUB'un Çalýþmalarýný Büyük Dikkatle
Dinlediler
JDMA üyesi 25 dolayýnda Japon kalýpçýya hitap
ettiðini belirten Levent Ganiyusufoðlu, seminer
süresince Türkiye'deki kalýp sektörünün mevcut
durumunu anlattýðýný söyledi. Ganiyusufoðlu, "Yalova
Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi) projemiz
büyük ilgi gördü. UKUB Teknoloji ve Eðitim
Merkezi, Ulusal Kalýp Yarýþmasý, Tersine Mühendislik
Merkezi, Analiz Simülasyon ve Optimizasyon
Merkezi çalýþmalarýmýzý da çok beðendiler. Kalýp
Avrasya Fuarý hakkýnda da bilgi aktardýk. JDMA
Baþkaný Toshikiyo Makino ve dernek üyelerini
çalýþmalarýmýzý yerinde görmeleri için Türkiye'ye
davet ettik" dedi.
Seminerde Japonya'daki Türk Ticaret Ataþesi Mete
Özbalaban'ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðýný söyleyen
Levent Ganiyusufoðlu, Özbalaban'ýn da Türkiye
ekonomisi hakkýnda Japon meslektaþlarýna bilgi
aktardýðýný ve yatýrým için Türkiye'ye davet ettiðini
sözlerine ekledi.

Makale

Talaþlý Ýmalat Süreçlerinin Kararlýlýðý
ve Takým Tezgah Dinamiði
Özet

T

alaþlý imalat, imalat sanayiinde en yaygýn
kullanýlan üretim yöntemlerinin baþýnda
gelmektedir. Diðer endüstriyel iþlemlerde
olduðu gibi, amaç en hýzlý ve en ekonomik
biçimde gereken kalitedeki üretimi gerçekleþtirmektir. Son yýllarda artmaya devam eden
yüksek iþ mili devirleri ve hassasiyet saðlayan
tezgahlar sayesinde üretim kapasitelerinde de
önemli artýþlar mümkün hale gelmiþtir. Ancak
baþta týrlama tipi titreþimler nedeniyle, süreçte
meydana gelen bazý sorunlar üretim kapasitelerinin verimli olarak kullanýlmasýný
engellemektedir. Týrlama olarak adlandýrýlan
kendinden kaynaklý titreþimler; iþlenen yüzeyi,
takýmý ve tezgahý olumsuz etkilediði için
kaçýnýlmasý gereken bir durumdur. Endüstriyel
uygulamalarda genel olarak kullanýlan deneme
yanýlma metodu yerine kararlýlýk diyagramlarý
gibi bilimsel tabanlý yöntemler kullanýlarak
týrlama tipi titreþimlerden kaçýnýlabilinir.
Sistemin kesici takým ucundan frekans tepki
fonksiyonu (FTF) þeklinde alýnan sistemin
dinamiði bilgisi, kararlýlýk diyagramlarýnýn elde
edilmesinde ve ayný zamanda tezgah
kararlýlýðýnýn belirlenmesinde gerekli temel
kaynaktýr. Bu bildiride, çeþitli talaþlý imalat
süreçleri sýrasýnda karþýlaþýlan týrlama tipi
titreþimleri etkileyen parametreler üzerine
yapýlan çalýþmalar anlatýlmýþ ve bu tip titreþimleri
saptamak için geliþtirilen matematik modeller
ile deneysel çalýþmalar sunulmuþtur.

gösterilmiþtir. Takým geometrisinin ve özel
frezeleme takýmlarýnýn süreç dinamiði ve týrlama
titreþimlerine olan etkileri gösterilmiþ olup daha
sonra takým tezgahý ve parça dinamiðinin
týrlamaya olan etkileri incelenmiþtir.
2. 5-Eksen Frezeleme Süreç Kararlýlýðý

Prof. Dr. Erhan Budak
Üretim Araþtýrma Laboratuvarý
Sabancý Üniversitesi

5 eksen frezeleme, 3 eksen frezelemeye ek olarak
gelen iki ek döner eksen yardýmýyla daha
karmaþýk parçalarýn iþlenmesini saðlar. Ýþ parçasýnýn tüm yüzeylerinin iþlenebilmesi ile katma
deðeri olmayan parça sökme ve tekrar baðlama
süreçleri ortadan kaldýrýlýr.
5-eksen frezelemenin kararlýlýðý konusunda sýnýrlý
sayýda çalýþma yapýlmýþtýr. Öztürk ve Budak [1]
tekli frekans yöntemini kullanarak 5-eksen
frezelemenin kararlýlýðýný formüle etmiþlerdir.
Daha sonra çoklu frekans etkilerini de hesaba
katmak için çoklu frekans yöntemini 5-eksen
frezelemeye uygulamýþlardýr [1] Bu süreçlerde
kullanýlan küresel uçlu takým geometrisi
nedeniyle, çoklu frekanslarýn kararlýlýk limitlerini
önemli ölçüde deðiþtirmediðini göstermiþlerdir
[1] Budak ve diðerleri [2] geliþtirilen bu
modellerin sonuçlarýný bir türbin kanadýnýn
üretimine uygulamýþtýr.

Anahtar Kelimeler: Týrlama, tezgah dinamiði,
kararlýlýk diyagramlarý
1. Giriþ
Týrlama titreþimleri talaþlý imalat süreçlerinde
karþýlaþýlan en büyük sorunlardan bir tanesidir.
Týrlama titreþimleri sonucunda takýma gelen
yüksek dinamik kuvvetler sonucu oluþan kabul
edilemez derecedeki yüzey pürüzlülüðü, hem
tezgah hem de ürün kalitesi açýsýndan
istenmeyen sonuçlara yol açmaktadýr. Bu
çalýþmada farklý bir çok talaþlý imalat süreçlerinde
karþýlan týrlama titreþimlerinin üstünde
durulmuþtur. Sýrasýyla 5 eksen frezeleme
operasyonlarýnda karþýlaþýlan týrlama sorunu ve
çözümlerine yer verilmiþ olup, ardýndan süreç
sönümlemesi titreþimlerine yer verilmiþtir.
Ardýndan eþ zamanlý talaþlý imalat operasyonlarýndan olan paralel tornalama ve frezeleme
süreçlerinde týrlama titreþiminin analitik olarak
çözümlenmesi ve etki eden parametreler

Þekil 1. Eðilme ve yatma açýlarý

5-eksen frezelemede eðilme ve yatma açýlarý
kesici takýmýn yüzey normaline göre doðrultusunu belirler. Eðilme açýsý, kesici takýmýn yüzey
normaline (N) göre C ekseni etrafýndaki açýsal
dönüþüdür. Yatma açýsý ise kesici takýmýn yüzey
normaline (N) göre F ekseni etrafýndaki açýsal
dönüþünü ifade eder (Þekil 1).
Küresel takým geometrisi, eðilme ve yatma
açýlarýnýn etkisi nedeniyle, takým ve iþ parçasý
arasýndaki kesim bölgesi ve lokal talaþ kalýnlýðýnýn
modellenmesi 3-eksen frezeleme süreçlerine
göre daha karmaþýktýr. Bunlarýn belirlenmesi
sürecin mekaniði ve dinamiðinin modellenmesi
için önemlidir. Verilen süreç parametreleri için
talaþ kalýnlýðý ve kesim bölgesi, sýrasýyla [1] ve
[3]'de sunulduðu þekilde hesaplanabilir.

Alptunç ÇOMAK,
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Emre Özlü,
Orkun ÖZÞAHÝN,
Erdem ÖZTÜRK,
Taner TUNÇ,
Emre UYSAL,
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Makale
Kesim bölgesi takým sýnýrlarý boyunca
deðiþtiðinden, kararlýlýk formulasyonunu
uygulamak için, küresel uçlu freze kendi
ekseni boyunca yüksekliði z olan disk
elemanlara bölünür. Bu sayede, kararlýlýk
formulasyonu her bir disk için uygulanabilir. Ýlk olarak, dinamik kesme kuvvetleri
ifade edilir [1]. l numaralý disk elemanýn
üzerindeki bir diþ j için, belirli bir dalma
açýsý j'de, x, y ve z yönlerinde oluþan
dinamik kesme kuvvetleri Þekil 2 (a)'da
gösterilmiþtir.
[1]'de açýklanan adýmlardan sonra her bir
disk elemanýnýn formulasyona etkisi katýlýr
ve bir özdeðer problemi elde edilir. Bu
özdeðer probleminin çözümü sonucunda
kararlýlýk diyagramlarý elde edilir.

Þekil 2. (a) j no'lu diþ ve l no'lu disk elemaný üzerinde
x, y, z yönlerindeki dinamik kesme kuvvetleri (b)
Ayrýk yükseklikler z, a ve A

Þekil 3'de eðilme ve yatma açýlarýnýn
mutlak kararlýlýk limitine olan etkisi örnek
bir durum için gösterilmiþtir. Kesici
takýmýn X ve Y yönlerinde ölçülen frekans
tepki fonksiyonlarý da þekilde sunulmuþtur. Grafikten görüldüðü üzere eðilme
ve yatma açýlarýnýn mutlak kararlýlýk
limitleri üzerinde önemli etkileri olduðu
hesaplanmýþtýr. Bu etkiyi doðrulamak için
farklý eðilme ve yatma açýlarýndaki mutlak
kararlýlýk limitleri deneysel olarak
belirlenmiþ ve bu deðerler Þekil 3 üzerinde
gösterilmiþtir. Genel olarak deneyler ve
modelin sonuçlarý arasýnda makul
derecede yakýnlýk olduðu görülmüþtür.

yüzeydeki týrlama titreþimini engellediði
açýkça görülmektedir.
3. Süreç Sönümlemesi
Ýþlenebilirlik açýsýnda kolay olan,
Alüminyum vb. malzemelerde yüksek
kesme hýzlarý kullanýlabilse de özellikle
havacýlýk sanayiinde kullanýlan ve
iþlenebilirliði düþük olan Titanyum,
Inconel gibi malzemeler düþük kesme
hýzlarýnda iþlenmektedir. Böyle durumlarda kesici takým ve iþparçasý yüzeyi
arasýndaki etkileþim (bkz Þekil 4) süreç
titreþimini sönümleyici bir etki
göstermektedir ve kararlý kesme limitleri
kesme hýzý azaldýkça artmaktadýr.
3.1. Süreç Sönümlemenin Analitik
Hesaplanmasý
Budak ve Tunç [4] önerdikleri yöntemde
ortalama süreç sönümleme katsayýlarýný
farklý hýzlarda deneysel olarak elde edilen
kararlý kesme limitlerinden hesaplamýþlardýr. Ancak ortalama süreç sönümleme
katsayýlarý takým geometrisi ve eþitli süreç
parametrelerine baðlýdýr. Her durumda
test yapmaya gerek kalmadan genel bir
model geliþtirebilmek içinse hesaplanan
ortalama süreç sönümleme katsayýlarý
daha sonra titreþim enerjisi denklemi
kullanýlarak daha genel olarak batma
katsayýlarýnýn elde edilmesinde kullanýlmýþtýr. Dik tornalamada süreç sönümleme
ve kararlýlýk limitleri arasýnda analitik bir
denklem bulunduðundan süreç sönümleme katsayýlarý deneysel kararlýlýk limitleri
cinsinden açýkça elde edilmiþtir. Ancak
frezelemede böyle bir açýk denklem elde
edilemediðinden iteratif bir yaklaþým ile
deneysel olarak elde edilen kararlý kesme
limitini saðlayacak ortalama süreç sönümleme katsayýlarý hesaplanmýþtýr.
Þekil 4. Takým ve iþparçasý
arasýndaki etkileþim.

Þekil 3. Eðilme ve yatma açýlarýnýn mutlak
kararlýlýk limitlerine etkisini

Kesme derinliðinin 2 mm, eðilme ve
yatma açýlarýnýn her ikisinin de 0 derece
olduðu ve eðilme açýsýnýn 15, yatma
açýsýnýn 0 derece olduðu iki durum için
yüzey fotolarý Þekil 3'de sunulmuþtur. 15
derece eðilme açýsý uygulamasýnýn
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3.2. Kesme parametrelerinin ve takým
geometrisinin süreç sönümlemeye
etkisi
Önceki bölümde özetlenen model
kullanýlarak farklý þartlar altýnda süreç
sönümlemesi ve kararlý kesme limitleri

benzetimi yapýlýp kesme parametrelerinin
ve takým geometrisinin süreç sönümleme
üzerine etkisi incelenmiþtir. Örneðin kesici
takým üzerinde boþluk açýsý, kesici kenar
yuvarlama yarýçapý ve kesme hýzýnýn
ortalama süreç sönümleme üzerine olan
etkileri Þekil 5'te gösterilmiþtir.

(a) Boþluk açýsý

(b) Kesici kenar
yuvarlama yarýçapý
Þekil 5. Takým geometrisi
ve kesme hýzýnýn süreç
sönümlemeye etkisi.

Þekil 5'te görüldüðü gibi süreç
sönümlemesi ve dolayýsýyla da düþük
hýzdaki kararlý kesme limitleri çeþitli
parametrelere oldukça baðlýdýr. Örneðin,
kesici takýmdaki boþluk açýsý azaldýkça
takým ve iþparçasý arasýndaki etkileþim
arttýðýndan süreç sönümleme artmaktadýr.
4. Paralel Ýþlemlerin Kararlýlýðý
4.1. Paralel Tornalama
Paralel tornalama süreçlerinde ayný anda
birden fazla kesici takým bir iþ parçasýndan
talaþ kaldýrabilir; bu sayede tek kesicili
tornalama süreçlerine göre verimlilik artýþý
saðlanabilmektedir. Bununla birlikte,
takýmlar arasýndaki dinamik etkileþimden
dolayý ek kararlýlýk problemleri ortaya
çýkabilir.
Bu yüzden süreç parametrelerinin
kararlýlýk problemlerine yol açmayacak
þekilde seçilmesi çok önemlidir.
Tornalama kararlýlýðý konusunda birçok
çalýþma olmasýna raðmen, paralel
tornalama süreçleri hakkýnda sadece bir
kaç çalýþma yapýlmýþtýr [5-8].
Bu makalede farklý taretler üzerindeki
tornalama takýmlarýnýn dinamiði
incelenmiþtir(Þekil 6).Takýmlar bu
durumda ayný yüzeyi kesmektedirler fakat
kesme derinlikleri farklý olabilir. Modelde
kullanýlan gösterim sistemine göre, daha
yüksek kesme derinliði alan takým ikinci
takým (Þekil 6) olarak adlandýrýlýr. Dik
kesme sürecinden dolayý sadece Z
yönündeki esneklikler hesaba
katýlmaktadýr. Ýþ parçasý takýmlara göre Z
yönünde nispeten rijid olduðu için, iþ
parçasýnýn esnekliði göz ardý edilir.

Makale
Takýmlar arasýnda dinamik baðlantý olmamasýna
raðmen, iþ parçasý yüzeyinde bir takým tarafýndan
býrakýlan titreþim dalgalarý diðer takým üzerindeki
dinamik talaþ kalýnlýðýný etkiler.

Özgeçmiþ
Erhan Budak makina
mühendisliðindeki lisans ve
yüksek lisans derecelerini
Orta Doðu Teknik
Üniversitesi'nden aldýktan
sonra doktorasýný 1994
yýlýnda Kanada'nýn British
Columbia Üniversitesi'nde
tamamladý. 1994-2000
yýllarý arasýnda üretim
geliþtirme mühendisi olarak
Kanada'nýn Montreal ilinde
Pratt & Whitney Canada
þirketinde çalýþtý.
2000 yýlýnda Sabancý
Üniversitesi'ne katýlarak
Üretim Araþtýrma
Laboratuvarý'ný kurdu.
2003 yýlýnda frezeleme
süreçlerinin mekaniði ve
dinamiði alanýnda yaptýðý
çalýþmalardan ötürü
Uluslararasý Üretim
Mühendisliði Araþtýrma
Akademisi CIRP tarafýnda
Taylor Madalyasý'na layýk
görüldü. 2008'de talaþlý
imalat ve takým tezgahlarý
uygulamalarý için çözümler
geliþtiren Maxima Ýmalat
Ar-Ge firmasýný kurdu.
Maxima hali hazýrda deðiþik
havacýlýk, savunma,
otomotiv, makine, kalýp vb.
alalýndaki firmalara hizmet
vermektedir. Dr. Budak'ýn
talaþlý imalat ve takým
tezgahlar üzerine 200'e
yakýn bilimsel yayýný ve
konferans bildirisi
bulunmaktadýr. Ýlgi alanlarý
arasýnda talaþlý imalat ve
takým tezgahlarý, süreç
modelleme ve tezgah
dinamiði bulunmaktadýr.
Erhan Budak üretim
mühendisliði alanýnda
uluslararasý olarak önde
gelen birkaç derginin
editörlüðünü ve yardýmcý
editörlüðünü de
yapmaktadýr.
Sayfa 14 Basmakalýp

Þekil 7. Ýki limitli kararlýlýk diyagramý (a2=1.5mm)

Verilen örnekte, ikinci takýmýn derinliði ile birinci
takýmýn kararlýlýk limiti arasýnda karmaþýk bir
iliþki olduðu görülmüþtür. Simülasyon ve
deneysel sonuçlar bir takýmýn derinliði
arttýrýldýðýnda diðer takýmýn kararlýlýðýnýn
azalmadýðýný göstermiþtir. Bu karmaþýk iliþki
paralel tornalamada yüksek kararlýlýk koþullarýnýn
belirlenmesi için kullanýlabilir. Bunun için,
frekans modeli ve zaman kümesi modeli farklý
a2 deðerleri için birinci takýmýn kararlýlýk
sýnýrlarýný belirlemek için kullanýlmýþtýr
(Þekil 8).
Þekil 6. Ayný yüzeyde paralel tornalama

(1)Her iki takým üzerindeki dinamik kuvvetlerden dolayý (F1 ve F2), dinamik deðiþtirmeler
(z1 ve z2) oluþur. Bu yer deðiþtirmeler dinamik
talaþ kalýnlýðýný etkiler ve her iki takým üzerindeki
dinamik kesme kuvvetleri denklem (1)'de
gösterilmiþtir.
Burada Kf ilerleme yönündeki kesme kuvvet
katsayýsýný, ho dönüþ baþýna ilerlemeyi, ise
dönüþ periyodunu ifade etmektedir. Diðer
kararlýlýk modellerinde olduðu gibi bir özdeðer
probleminin çözümü ile kararlýlýk diyagramlarý
elde edilir. Detaylar [8]'de anlatýlmýþtýr.

a1 (kesme derinliði) için kararlýlýk diyagramý
verilen farklý a2. deðerleri için hesaplanýr. a2
deðeri tek aracý iþlemi için ikinci takýmýn kararlýlýk
sýnýrýndan (yani ikinci takýmýnýn tek çalýþtýðý
durumdaki kararsýz bölgeden seçildiðinde) daha
yüksek seçildiðinde, a1 kararlýlýk diyagramýnda
iki kararlýlýk limiti görülmektedir. Bu durum Þekil
7'de gösterilmektedir. Bu iki sýnýr arasýnda,
paralel iþlem kararlý, aksi takdirde kararsýzdýr.
Frekans modeli ile bu tahminler zaman kümesi
çözümleri ile 3 nokta için karþýlaþtýrýlmýþtýr.
Beklendiði gibi nokta d ( a1 = 0.5) ve nokta
f ( a1 = 1.5 mm) kararlý; nokta e (a1 = 1) ise
kararsýzdýr.

Þekil 8. 2100 dev/dak'da hesaplanan alt ve üst kararlýlýk
limitleri ve deneysel sonuçlar

Alt ve üst sýnýrlar ile çevrili alan istikrarlý süreç
parametre kombinasyonlarýný gösterir ve kararsýz
alanýndan ayýrmak için gri ile vurgulanýr. Bu
þekilde bir kaç özel bölge vardýr. a2 0.6mm'den
az olduðunda, alt kararlýlýk limiti sýfýr olarak
görülmektedir. Bu nedenle, bu bölgede kararlýlýk
diyagramýnda sadece üst kararlýlýk sýnýrý vardýr.
a2 0.6mm'den daha büyük olduðunda, alt
kararlýlýk limiti sýfýr dýþýnda deðerler almaya baþlar
ve iki kararlýlýk limiti görülür. a2 deðeri daha da
arttýrýldýðýnda, alt ve üst kararlýlýk limitleri
birbirine yakýnsar ve a2 3.1 mm olduðunda
2mm'de birbirine eþitlenirler. Daha yüksek a2
deðerleri için, süreç a1'in deðerinden baðýmsýz
olarak kararsýz olur.
Sonuç olarak, süreç planlayýcý bu benzetimler
yardýmýyla kararlýlýk sorunlarý yaþanmayacak en
verimli kesme koþullarýna seçebilir.
* Makalenin devamý bir sonraki sayýda
yer alacaktýr.

Makale

Elinden Gelmeyeni Yap,
Kalýplarýn Dýþýna Çýk

T

Özgen TURASÝ
ARÇELÝK
Satýnalma Grup Yöneticisi

elevizyonda bir sporcumuzun müsabakasýný izliyordum. Yarýþtýðý bireysel spor
dalýnda finale çýkmanýn gururunu
yaþýyordu. Ama final için fazla umutlu deðilmiþ
gibi görünüyordu. Rakibini iyi tanýdýðýný,
müsabakaya çýkýp elinden gelenin en iyisini
yapacaðýný söyledi. Öyle ya, o elinden gelenin
en iyisini yapacaktý. Eðer þansý yaver giderse ve
mesela rakibi o gün hastaysa, müsabakayý
kazanabilirdi.
Çalýþtýðýmýz ve yönettiðimiz ekiplerde en sýk
karþýlaþtýðýmýz kliþedir 'elinden geleni' ya da
'elinden gelenin en iyisini yapmak'. Kimse
elinden gelenin daha iyisini yapmaya çalýþmaz
gibi görünür.
1989 yýlýndan beri mühendis olarak çalýþýyorum.
O tarihten bu yana geçen 25 yýlý aþkýn zamanda
deðiþik görevlerde bulundum. Ama ilk
þirketimdeki patronumdan edindiðim bazý
deneyimleri, aldýðým dersleri kendime düstur
edindim. Bunlardan en önemlisi yaptýðým iþle
ilgili olarak elimden geleni deðil elimden
gelmeyeni yapmaya çalýþmaktý. Ekibimdeki ve
çevremdeki çalýþma arkadaþlarýma, aileme,
dostlarýma, kýsacasý beni dinleme nezaketinde
bulunan herkese yeri geldikçe bu tavsiyemi
aktarýyorum ve 'kalýplarýn dýþýna' çýkmalarýný
öðütlüyorum.
Ülke olarak hepimiz elimizden geleni yapmaya
devam ettikçe olduðumuz yerde sayýyoruz.
Ülkemizdeki okur yazar oraný artmakla beraber
okuyan, okuduðunu anlayan ve araþtýran,
kendisini geliþtiren sayýsý ayný oranda artmýyor.
Elimizden gelenler de kýsýtlý olduðu için bir türlü
istenen ve hedeflenen geliþmeyi gerçekleþtiremiyoruz.
Ne yazýk ki çok baþarýlý bazý istisnalar dýþýnda,
ülkemizdeki sanayi ve buna paralel olarak da
kalýpçýlýk sektörü benzer bir durumun içerisinde
bulunuyor. Arçelik olarak baþta plastik ve sac
olmak üzere birçok alanda yerli kalýpçýlarla
çalýþýyoruz. Önceleri hemen hemen sadece
Avrupalý kalýpçýlarla çalýþýrken bugün bu iliþki
neredeyse sýfýrlanmýþ durumda. Avrupa'nýn
yerini son yýlarda kendilerini özellikle teknoloji
ve maliyet konularýnda geliþtiren Uzakdoðulu
kalýpçýlar aldý.
Önceleri basit kalýplarla baþlayan bu iliþki,
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firmalarýn teknik ve üretime yönelik
kapasitelerinin büyümesine paralel olarak geliþti.
Artýk ihtiyacýmýz olan ve zorluk derecesi yüksek
her türlü kalýbý Uzakdoðulu tedarikçilerden alýr
hale geldik. Burada hepimizin dikkatini çekmesi
gereken nokta ise; son 15 yýl içinde Uzakdoðulu
firmalarýn kendi artý ve eksilerini deðerlendirip,
eksilerini artýya çevirme yönünde çaba
harcamalarýdýr. Ýlk baþlarda Avrupalý tedarikçileri kopyalamakla baþlayan bu çabalar, artýk
yerini elektronik baþta olmak üzere bazý
alanlarda sektörde lider konuma geçmeye
býraktý.
Bu tespitler aslýnda Sayýn Rahmi Koç'un þu
çalýþma prensibiyle de paralellik gösteriyor:
Kimsenin yapamadýðýný yapacaksýn yahut
herkesin yaptýðýný çok iyi yapacaksýn.
Biz de hem kiþisel, hem sektörel hem de ülkesel
geliþimimiz için elimizden gelmeyeni yapmaya
çalýþýp, kimsenin yapmadýðýný yapmaya,
'kalýplarýn dýþýna çýkmaya' gayret etmeliyiz. Bu
sayede yerli iþ ortaklarýmýzla sürdürdüðümüz
iliþkimizi daha büyük ve rekabetçi bir boyuta
taþýyabiliriz.
Hepimize bu yolda baþarý dileklerimle...

Özgeçmiþ
Özgen Turasi, 1969 Ýstanbul
doðumludur.
Lisans eðitimini 1991 yýlýnda Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliði Bölümünde, Yüksek Lisans eðitimini
ayný üniversitenin Endüstri Mühendisliði
Bölümünde tamamlamýþtýr.
1993 yýlýndan beri Arçelik bünyesinde
iþ hayatýna devam etmektedir. Arçelik'
de çeþitli görevlerde bulunmanýn
ardýndan 2011 yýlýndan bu yana
Satýnalma Grup Yöneticisi-Yatýrýmlar &
Endirekt Alýmlar görevini yürütmektedir.
Evli ve bir kýz çocuk babasýdýr.

Birlik Faaliyetleri

UKUB Türk Kalýp Sektörünün
Yurtdýþý Tanýtýmýna Hýz Verdi

UKUB 5-8 Mayýs tarihlerinde Almanya Stuttgart'ta ilk kez
düzenlenen Moulding Expo 2015'te stant açtý.

T

ürk kalýp sektörünün geliþmesi için
yoðun çalýþmalar yapan Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB),
sektörün uluslararasý alanda da tanýtýmýna
hýz verdi. Nisan ayýnda Japonya'da
düzenlenen Intermold Kalýp Fuarý'nda
Japon Kalýpçýlar Birliði (JDMA) üyeleriyle
buluþan UKUB yönetimi, þimdi de 5-8
Mayýs tarihlerinde Almanya Stuttgart'ta
ilk kez düzenlenen Moulding Expo
2015'te (Uluslararasý Kalýp Fuarý 2015)
stant açtý.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, bu yýl ilk
kez düzenlenen Moulding Expo Fuarý'nda
UKUB üyelerinin stant açmalarý yönünde
Almanya'dan davet aldýklarýný söyledi.
Özoðul, UKUB üyeleri olarak genel bir
katýlýmla bu daveti kabul ettiklerini

belirterek, yönetim kurulu üyeleri
Ahmet Koç, Ayhan Demirkol, Levent
Ganiyusufoðlu ve birlik üyeleri ile birlikte
Moulding Expo Fuarý'na giderek Türk
kalýp sektörünün tanýtýmýný yaptýklarýný
söyledi.
Fuarda, önümüzdeki yýllarda kullanýlacak
ileri kalýp teknolojilerinin sergilendiðini
ifade eden Baþkan Özoðul, "Standýmýza
ilgi yüksek oldu. Ülkemizdeki kalýp
sektöründeki geliþmeleri uluslararasý
alanda tanýtma fýrsatý bulduk. Verimli
görüþmeler gerçekleþtirdik ve bizler de
dünyadaki kalýp sektörünün geldiði
aþamayý gözlemledik. Bunun yaný sýra
Mercedes Almanya fabrikasý ve müzesi de
ziyaret edildi" diye konuþtu.

Çalýþmalarýmýzýn Meyvesini Alýyoruz.
Türkiye'de kalýp sektörünün uzun yýllar
ihmal edildiðini vurgulayan Baþkan Þamil
Özoðul, kalýp sektörünün Türkiye'de
geliþmesine yönelik UKUB'un yaptýðý
çalýþmalarýn meyvelerini vermeye
baþladýðýna dikkat çekti. Özoðul,
Türkiye'de katma deðeri yüksek üretim
modellerine geçilmesi için yürütülen
çalýþmalara destek verdiklerini de ifade
etti. Kalýp sektörünün yüksek katma
deðeriyle tüm dünyada öneminin arttýðýna
da deðinen Þamil Özoðul, "Standart
üretim modelleriyle Türkiye'nin
uluslararasý pazarda rekabet þansý düþüktür. Türkiye'de ileri teknolojiye önem
verip bunlarý üretmek ve uluslararasý
pazarlara sunmak zorundayýz." dedi.
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Makale

Gelecek,
Transfer Kalýp Teknolojisinde

O

EM'lerin artan üretim adetlerini karþýayacak yüksek hýzda üretim yapacak
kalýplarýn imalatý otomotiv sektöründe
transfer kalýp imalatý yapacak kalýpçýlarýn
önemini her geçen gün artýrmaktadýr.
Gürsel UZUNOÐLU
TOYOTETSU
Kýdemli Müdür

Özgeçmiþ
Gürsel Uzunoðlu, Orta
Doðu Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliðinden
mezun olduktan sonra
çalýþma hayatýna otomotiv
sektöründe OtoyolIvecoda mühendislik
bölümünde baþladý.
Otomotivde edindiði
tasarým deneyimi sonrasý
Toyotetsu'nun
kuruluþunda bulundu ve
kalite bölümünde göreve
baþladý. Toyotetsu, Toyota
için pres ve kaynaklý gövde
parçalarý ile montaj
parçalarý üreten yan
sanayidir. Toyota'nýn
Türkiye, Fransa, Ýngiltere
ve Çekoslovakya
fabrikalarýnda üretimi
yapýlan araçlarýn
projelerinde ve seri üretim
çalýþmalarýnda bulundu.
Toyotetsuda Kalite, Kalýp
Bakým ve Kalýp Ýmalat
bölümlerinde görev aldý.
2010 yýlýnda baþladýðý kalýp
imalat çalýþmalarý ile
ülkemizdeki kalýpçý yan
sanayilerin kapasitesinide
kullanarak, Toyotetsu'nun
ihtiyacý olan transfer
kalýplarýn yapýlabildiðini
göstermiþ oldu. Bunun
sonucu Japonyadaki ana
fabrika kalýp fabrikasý
yatýrýmýný onayladý ve
gelecek yýl üretime
geçmesi planlanmaktadýr.
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Ülkemizdeki OEM'lerin geçmiþ yýllardaki
üretim adetlerinin düþük olmasýndan dolayý
Tandem kalýplarýnýn imalatý yapýlmaktaydý.
Üretim adetlerinin artmasý ile Progresif kalýplarýnýn imalatý önem kazanmaya baþladý.

itibaren pres üretimini yoðunlukla transfer
preslerde yapan Toyota'nýn önemli yan
sanayisidir. 2010 yýlýna kadar transfer kalýplarýnýn tamamý Japonya daki ana firmamýzdan
gelmekteydi. 2010 yýlýnda baþladýðýmýz
yerelleþtirme çalýþmalarýnda, bugün kalýp
tasarýmýndan pres altýnda uygun parça üretecek
yapýmýzý her geçen gün geliþtirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda
transfer kalýp imalatý yapacak kalýp fabrika
yatýrýmýmýz 2016 yýlýnýn ikinci yarýsýnda üretime

Transfer Kalýp Hattý

Parçalarýn þekillerinden dolayý her parça
Progresif kalýp imalatý için uygun olmamakta.
Bu durumda yüksek üretim hýzýnda üretim
yapacak transfer kalýplarý önem kazanmaktadýr.
Transfer kalýplarýnýn kullanýlacaðý transfer
presler ülkemizde son yýllarda yan sanayiler
tarafýndan tercih edilmeye baþlandý. Bu durum
transfer kalýplara olan talebin artmasýna neden
oldu.

baþlamasý planlanýyor.

Transfer kalýplarýn tasarým ve imalatý
ülkemizdeki kalýp sektörü için yeni, öðrenmeye
ve geliþmeye açýk bir konudur. Japon firmasý
olarak Toyotetsu kurulduðu 2001 yýlýndan

Ülkemizde Kalýpçý Yan sanayilerimizin de
desteði ile kalýp sektörünün geliþmesine katký
saðlayarak kalýp ihracatýnýn artmasýný hedefliyoruz.

Transfer Kalýp imalatý yapacak olan Kalýpçýlar
için önemli konular;
1. Transfer Kalýp Tasarým Yetkinliði
2. Transfer Kalýp Teknolojisi
3. Eðitimli Teknik Eleman (Bilgi ve Beceri)
4. Transfer Kalýbýn Maliyet Yönetimi

Röportaj

Yurtdýþý Ziyaretçisi Ýçin Dünya
Fuarlarý Takip Ediliyor

U
Ýlhan ERSÖZLÜ
TÜYAP Bursa Fuarcýlýk Genel Müdürü

KUB Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði ve
Prestij Yayýncýlýk iþbirliði ile 10 - 13 Aralýk
tarihleri arasýnda 8. kez düzenleyeceðimiz
Kalýp Avrasya Fuarý'nýn hazýrlýklarý tüm hýzý ile
devam ediyor. Tüm dünyada sanayileþme sürecini
tamamlamýþ ülkelerin büyük önem verdiði kalýp
sektöründe marka haline gelen Fuar, Türkiye'nin
kalýp sektöründeki tek fuarý ve en büyük
buluþmasýdýr.
Kalýp Avrasya Fuarý; geçtiðimiz yýl olduðu gibi
bu yýl da kalýp, makine, otomasyon, imalat
endüstrisine hitap eden Bursa Endüstri Zirvesi
içinde, "Metal Ýþleme Teknolojileri, Sac Ýþleme
Teknolojileri, Otomasyon, Ýþ ve Ýþçi Güvenliði,
Saðlýðý ve Ekipmanlarý ve Demir Çelik Fuarý" ile
eþ zamanlý düzenlenecektir. Kalýp ve yan sanayi
yaný sýra metal iþleme, sac iþleme, elektrik,
elektronik, otomasyon, hýrdavat ve iþ güvenliði
konularýndaki geniþ kapsamý ile dikkat çeken ve
bu yýl da 7 ayrý salonda düzenlenecek Fuarlarýn;
45 binin üzerinde ziyaretçi rakamýna ulaþmasýný
hedeflemekteyiz.
Düzenlendiði her yýl bir önceki yýla oranlar hem
ziyaretçi hem de katýlýmcý sayýsýný arttýran Kalýp
Avrasya Fuarý'nýn yurtdýþýnda daha da geniþ
coðrafyalara ulaþmasý için çalýþmalar devam
ediyor. Bu çalýþmalarýn baþýnda; sektörün önde
gelen Fuarlarýna gerek stand ile gerekse ziyaret
edilerek katýlým saðlanmasý gelmektedir. Bu
fuarlardan bazý örnekler vermek gerekirse,
 5 - 8 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Stuttgart'ta
düzenlenen Moulding Expo Fuarý'nda Tüyap
Bursa Fuarcýlýk A.Þ. olarak stand ile yer aldýk ve
Fuarýn katýlýmcý ve ziyaretçiler ile birebir buluþmasýna vesile olduk.
Intermold 2015 Fuarýndan

 Japonya'nýn Tokyo kentinde 15 - 18 Nisan tarihlerinde düzenlenen Intermold 2015 Fuarý'na da
stand ile katýlým saðladýk.
16 - 20 Haziran 2015 tarihleri arasýnda
Almanya'nýn Düsseldorf ilinde düzenlenen
GIFA, METEC, Thermprocess, Newcast fuarlarýnda da Kalýp Avrasya Fuarý'nýn hazýrlanmasýnda
iþbirliði yaptýðýmýz Prestij Yayýncýlý firmasýnýn
standýnda fuar tanýtýmlarý yapýlmýþtýr.
Katýlým saðlanan Fuarlarýn yanýnda katýlým
saðlanacak Fuarlar hakkýnda da bilgi vermek
istiyorum; 22 - 25 Eylül tarihleri arasýnda
Almanya'nýn Düsseldorf kentinde düzenlenecek
Euromold Fuarý'nda ve 17 - 20 Kasým'da yine
Almanya'nýn Frankfurt kentinde düzenlenecek
Formnext Fuarý'nda da bulunarak Fuarýmýzý lider
firmalarýn katýldýðý platformlarda tanýtmaya
devam edeceðiz.
Yurt dýþýndan Bir Çok Kýtadan Alým Heyetleri
Organize Ediliyor
Farklý coðrafyalardaki sektör temsilcilerini bir
araya getirmek için köprü iþlevi yapan ticari
oluþumlar olan Fuarlar; katýlýmcý firmalar için son
teknolojileri kullanarak ürettiði ürünleri
sergileyebilecek bir platform, ziyaretçiler için ise
sektördeki en son geliþmelerin tümünü topluca
bulabilecekleri bir ortamadýr. Kalýp Avrasya
Fuarý'nýn da bu köprü görevini görmesi için
dünyanýn çeþitli coðrafyalarýndan gelen iþ
adamlarýnýn Fuarý ziyaret etmesi için
organizasyonlarý yapmaktayýz. Tüyap yurtdýþý
ofisleri, geçtiðimiz günlerde güçlerimizi
birleþtirdiðimiz Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý ve
T.C. Ekonomi Bakanlýðý'nýn da destekleri ile
Almanya, Belçika, Birleþik Arap Emirlikleri, Bosna
- Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas,
Güney Kore, Gürcistan, Hýrvatistan, Hollanda,
Ýran, Ýspanya, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kosova,
Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Mýsýr,
Romanya, Rusya, Portekiz, Sýrbistan, Suudi
Arabistan, Suriye, Tunus, Türkmenistan,
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan organize
edilen iþ adamlarýný aðýrlayacaðýz. Bu etkili
çalýþmalarýn neticesinde 8 yýldan beri büyük
emeklerle hazýrlanan fuarýmýz her geçen gün
büyümekte, ulusal ve uluslararasý arenada
sektördeki yerini saðlamlaþtýrmaktadýr.
Moulding Expo Fuarýndan
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Birlik Faaliyetleri

UKEM 2. Dönem Eðitim Planý Belirlendi
Eðitim Adý

Eðitim Tarihi / Yeri

Eðitmen

Geometrik Boyutlandýrma ve Toleranslandýrma Eðitimi

9 Ekim 2015 Cuma / BURSA
12 Ekim 2015 Pazartesi / GEBZE

Nazmi AKMALI
UKUB

Bilgisayar Destekli Talaþlý Ýmalat Teknolojileri (CAM) Eðitimi

16-17 Ekim 2015 Cuma-Cumartesi / BURSA
23-24 Ekim 2015 Cuma-Cumartesi / GEBZE

Selim AYYILDIZ
B PLAS

Kesici ve Tutucu Takýmlar Eðitimi
Delik Delme Teknolojileri

30 Ekim 2015 Cuma / BURSA
6 Kasým 2015 Cuma / GEBZE

Atilla Sinan SAYGINER
EMUGE FRANKEN

Plastik & Metal Enjeksiyon ve Metal Form Verme
Kalýplarýnda (PVD) Kaplamalar ve Uygulama Örnekleri Eðitimi

13 Kasým 2015 Cuma / BURSA
20 Kasým 2015 Cuma / GEBZE

Olcay AKBULUT
OERLIKON

Lazer Teknolojilerinin Kalýpçýlýk Sektöründeki
Uygulama Alanlarý

25 Kasým 2015 Çarþamba / BURSA
27 Kasým 2015 Cuma / GEBZE

Andrea TAGLIAPIETRA
SISMA

Kauçuk ve Kauçuk Kalýpçýlýðý Eðitimi

4 Aralýk 2015 Cuma / GEBZE

Burhan ÞEKER

Kalýp Malzemeleri ve Isýl Ýþlem Eðitimi

15 Aralýk 2015 Salý / GEBZE

Bilgi ÇENGELLÝ
BODYCOTE ISTAÞ

Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý Eðitimi

25 Aralýk 2015 Cuma / BURSA

Mustafa BÝNTAÞ
MUBÝTEK

* UKUB eðitim tarihi, yeri ve saati konusunda deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir.
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Birlik Faaliyetleri

UKUB'un Teknik Eðitimleri Sektöre
Can Simidi Oluyor

UKUB
tarafýndan,
sektörün
yaþadýðý teknik
personel
sorununa
çözüm ortaðý
olmak amacýyla
kurulan
UKEM'de
düzenlenen
eðitimler büyük
ilgi görüyor.
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S

Sektörün nitelikli personel sýkýntýsýný azaltmayý
hedefleyen eðitimler uygulamalý ve teorik olarak
yapýlýrken, eðitim sonunda da katýlýmcýlara
sertifika veriliyor.
Teknik Ara Personel Bulmakta Zorlanýyoruz
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul son çeyrek asýrda Türk
eðitim sistemine yapýlan yanlýþ müdahaleler yüzünden
imalat sanayisinin büyümek için en çok ihtiyaç duyduðu
nitelikli personel kaynaðýnýn tükenme noktasýna
getirildiðini söyledi. Özoðul, "Hangi sektöre baksak,
hangi firmaya sorsak, ne yazýk ki en önemli ortak
sorunun nitelikli teknik personel olduðunu görmekteyiz, duymaktayýz" dedi.
Kalýpçýlýk gibi ileri teknoloji kullanarak tasarým ve imalat
yapan, yüksek katma deðer üreten sektörlerin geliþmesi,
büyümesi için sorunun çözülmesinin hayati önem
taþýdýðýna dikkat çeken Özoðul, "Mevcut eðitim sistemi
bugün deðiþtirilse dahi somut sonuçlarýn 5-6 yýldan

önce alýnmasý mümkün deðildir" dedi. UKUB olarak
sektörlerinin önündeki bu büyük engelin bir an önce
aþýlmasý için plan yaptýklarýný söyleyen Özoðul, Bursa
Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý (BEBKA) ve Küçük
ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme
Ýdaresi Baþkanlýðý'na (KOSGEB) baþvurarak kaynak
saðladýklarýný ve UKEM'i kurduklarýný söyledi. UKUB
üyelerinin de baðýþlar yaparak UKEM'e hayat
verdiklerini vurgulayan Özoðul, "Düzenlediðimiz
eðitimlere gösterilen ilgi bizi çok sevindiriyor. Doðru
bir iþ yaptýðýmýzý gösteriyor" diye konuþtu.
UKUB tarafýndan Yalova'da kurulacak Kalýp Ýmalatý
Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi) çalýþmalarýnýn da hýzla
sürdüðünü vurgulayan Þamil Özoðul, UKEM'de verilen
eðitimlerin Kalýpçýlar Vadisi'nde istihdam edilecek
nitelikli personellerin yetiþtirilmesinde de büyük katký
saðlayacaðýný söyledi. Özoðul, "Kalýpçýlar Vadisi'nde
eðitimli personel ihtiyacýmýz daha da artacak.
Baþlattýðýmýz eðitimlerle bu açýðý þimdiden kapatmayý
amaçlýyoruz" dedi.

Röportaj

Moulding Expo - Stuttgart Almanya
 Moulding Expo Fuarý hakkýnda bilgi
alabilir miyiz?
Þu anda Almanya'nýn kalýp piyasasý çok
hareketli. Geçtiðimiz yýllarda Frankfurt'ta
çok önemli kalýp fuarlarý gerçekleþtirildi.
2015'te Almanya'da kalýp sektörü ile ilgili
toplam üç tane fuar düzenlenecek. Messe
Stuttgart için daha doðrusu eyalet Baden
Württemberg için kalýp fuarý çok faydalý ve
önemlidir. Moulding Expo 2015 Fuarýný
düzenlemeden önce Messe Stuttgart'ýn fuar
beklentisi çok düþüktü. Toplamda iki hol ve
yaklaþýk 200 katýlýmcý planlanmýþtý. Fuar
baþladýðýnda ise üç hol ve 600 katýlýmcýdan
fazla firmanýn Moulding Expo'da ürünleri ve
hizmetleri sergilendi.

Christoph SCHOELLHAMMER
Landesmesse Stuttgart GmbH Proje Müdürü

 Fuarýn bundan sonraki yýllarda
düzenlenmesi ile ilgili
düþünceleriniz nelerdir?
2015'te Moulding Expo Fuarý ilk kez yapýldýðý
için bu fuarý gözlemlemek istedik. Fuar nasýl
olacak? Katýlýmcý ve ziyaretçi memnun
kalacak mý? Aldýðýmýz geri dönüþlere bakýlýrsa
fuar çok faydalý ve baþarýlý geçti. 2017 için
kesinlikle daha fazla yabancý katýlýmcý ve
ziyaretçi kazanmak istiyoruz.
 Türkiye'den firmalarýn ve Türk
kalýpçýlarýnýn bu fuara katýlýmlarý
konusundaki görüþleriniz nelerdir?
Türkiye'nin otomotiv, otomotiv yedek parça,
kalýp ve makine sektörleri oldukça güçlüdür.
Özellikle bu doðrultuda 2017 için Türkiye'yi
konuk ülke ve UKUB'u partner olarak
görmek planlarýmýz içerisinde.
 Katýlýmcý firmalara ne gibi olacaklar
saðlanýyor?
Türkiyeden gelecek katýlýmcýlar için UKUB
ile görþmelerimiz devam ediyor. Bireysel ve
milli katýlým seçenekler arasýnda. UKUB ile
yapýlacak görüþmeler neticesinde olabilecek
en iyi fýrsatlarý Türkiye firmalarýna sunmak
istiyoruz.
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Makale

Türk Kalýpçýlarýna
Güven Artýyor

B
Can OKATAN
TOFAÞ Yan. San. Geliþtirme ve
Kalite Müd. Kalýp / Teçhizat Yöneticisi

Özgeçmiþ
Can Okatan, 1975 Ýstanbul
doðumludur. Lisans
eðitimini ÝTÜ Makine
Mühendisliði Bölümü'nde
(1999), Yüksek Lisans
eðitimini Ýstanbul
Üniversitesi Yönetim
Muhasebesi ve Finansal
Kontrol Bölümü'nde
(2004) tamamlamýþtýr.
Meslek hayatýna Beko
Elektronik A.Þ.'de baþlamýþ
olup 1999 - 2011 yýllarý
arasýnda plastik enjeksiyon
kalýplarý özelinde kalýp
üretim metot planlama /
kalýphane üretim kaynaklarý
planlama / yan sanayi kalýp
kalite konularýnda görev ve
sorumluluk almýþtýr.
2006 yýlýnda davet edildiði
Tofaþ Türk Otomobil
Fabrikasý A.Þ.'de 2011
yýlýnda Yan Sanayi
Geliþtirme ve Kalite
Müdürlüðü bünyesinde
Yan Sanayi Kalýp/Teçhizat
Yöneticiliðini kurmuþ ve
halen yöneticiliðini
yapmaktadýr.
Evlidir. Fransýzca, Ýtalyanca
ve Ýngilizce bilmektedir.
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irlikte Baþardýk
Deðerli arkadaþlarým, bu yýl beþincisi
yapýlan Ulusal Kalýpçýlýk Seminerlerinin
ilki, OSD'de (Otomotiv Sanayicileri Derneði)
sorulan bir sorunun neticesinde UKUB ile
OSD'nin tanýþma sürecinin meyvesi olmuþtu.
Peki, o soru ne idi? "Türkiye'de büyük hacimli
plastik parça kalýbý yaptýrýlabilir mi?". Çoðunuzun yüzünde hafif bir tebessüm belirdi bile. Zira
hali hazýrda ya bu kalýplarý tasarlamakta, ya imal
etmekte, ya bu kalýplarýn çeliklerini tedarik
etmekte kýsaca öyle ya da böyle bir þekilde zaten
bu kalýplarý ve bu kalýplarýn alt sistemlerini
üretmekte ya da bu kalýplar için hizmet vermektesiniz.
Sadece beþ yýl içinde Türkiye'de daha önce
yapýlmayan ve yapýlamayan plastik enjeksiyon
kalýplarý yapýlmaya baþlandý. Sadece "yapýlamayan" demiyorum, "yapýlmayan" da diyorum,
çünkü bu kaliteli iletiþim ortamý ve bilinçli
sorumluluk paylaþýmý yaklaþýmý daha önce oluþsa
idi büyük plastik parça kalýplarýnýn birçoðu daha
önce de Türkiye'de yapýlabilirdi.
Elbette "yapýlamayan" kalýplar da Türkiye'de
yapýlmaya baþlandý, büyük çift malzemeli
enjeksiyon kalýplarý, özel know-how'ý olan
tampon kalýplarý, ardýþýk post prosesleri tek
çevrimde, bir kalýpla kalýplama uygulamalarý
Bu süreçte Tofaþ bünyesinde sizlerle hangi
baþarýlara imza attýk, kýsaca bahsetmek istiyorum.
Türkiye'de ilk binek araç plastik enjeksiyon
tampon kalýbýný sizlerle ürettik. Sadece yurt
dýþýndan ithal edilen çift malzemeli kalýplarýn,
artýk yerli kalýpçý alternatifleri ile de çalýþmaya
baþladýk. Fiat dünyasýnda, ilk defa Fiat'tan tüm
sorumluluðu alarak, torpido grubu ürün
tasarýmýný Tofaþ'ta yaptýk ve kalýplarýný da direkt
olarak Türk kalýpçýlarýmýza sipariþ ettik, þu anda
sizler imal etmektesiniz.
Kapý panel gruplarý, konsol gruplarý, iç direk
giydirmeleri, kapý eþik çýtalarý gibi araç iç
mekânýnda yer alan, yüksek görsel ve fonksiyonel
performans beklenen, büyük plastik parça
kalýplarý dâhil artýk hiçbir büyük plastik
enjeksiyon kalýbýný ithal etmemekteyiz. Tümünü
siz ulusal kalýp firmalarýmýzdan tedarik
etmekteyiz.
Bugün bu büyük kalýplarý yapan kalýpçýlarýmýz
bu kalýplarýn ara denemelerini yapabilecek

enjeksiyon presi yatýrýmlarý yapmaktalar, ileri
teknolojili özel tezgahlara yatýrým yapmaktalar
ve yerli pazar ile sýnýrlý kalmayýp bu tip kalýplar
ile ihracatlarýný arttýrmaktalar. Yine bu kalýplarýn
doðasýnda olan etkin alt tedarikçi kullanýmý
ihtiyacý ile küçük ve orta boyutlu kalýpçýlarýmýza
da iþ yükü yaratýlmaktadýr. Bu kalýpçýlarýmýz da
OEM kalite standartlarýný karþýlar þekilde kalýp
tasarým ve imalat kabiliyeti kazanma konusunda
büyük kalýpçýlarýmýz ile birlikte geliþmektedirler.
Tüm bu geliþmelerin arka planýnda ana sanayi
ve yan sanayilerin etkin sorumluluk paylaþýmý
ve risk analizleri göz ardý edilmemelidir.
Önceki paylaþýmlarýmda da dile getirdiðim
üzere, kalýpçý firmalarýmýzýn geliþime açýk yönleri
bulunmaktadýr. Bunlarýn en baþýnda yabancý
dilde iletiþim becerisi ve etkin proje yönetimi /
raporlamasý gelmektedir. Bu konuda artýk ortak
bir bilinç geliþmiþtir, OEM ne istiyor sorusu
kalýpçýlarda nettir.
Öte yandan, yan sanayi firmalarýmýzýn da en kýsa
sürede kapatmasý gereken geliþime açýk noktasý
"kalýp sipariþ etme" bilincini, yetkinliðini
kazanmak ve sorumluluk üstlendikleri kalýp
hacmini yönetebilecek yeterlikte ekip
oluþturmaktýr. Hâlâ kalýp sipariþi ve devreye
alýnmasý aþamasýnda tüm sorumluluðun
tedarikçiye býrakýldýðý durumlarda ciddi
problemler yaþanabilmektedir. En azýndan kalýp
kalitesi hususunda UKUB'un "Türk Kalýp
Standartlarý"'ný hazýrlamasý ve hayata geçirmesi
önemli bir destek olabilir.
Beþ yýl içinde büyük yol aldýk. Bu geliþimin
devamý ana ve yan sanayilerin yerli kalýpçý
firmalarý tercih etmeleri ve desteklemeleri ile
gelebilecektir. Bugün Tofaþ projelerinde, iki ana
sebeple yurt dýþýndan kalýp ithal edilmektedir.
Ya yerli kalýpçý parkýnýn otomotiv sektörünün
ihtiyacý olan adette eþ zamanlý kalýp tasarým ve
üretim kapasitesine sahip olmamasý yüzünden
kalýpçý bulamadýðýndan, ya da proje gereði kalýp
teslim süresi itibariyle sadece ve özellikle uzak
doðulu kalýpçýlardan kalýp tedarikinin mümkün
olabilmesidir.
Deðerli arkadaþlarým, büyük çoðunluðunuzu
geçtiðimiz beþ yýldan daha öncesinde de tanýyor
ve sizlere güveniyordum. Sizlerle baþladýðýmýz
yolculukta bu güvenimi boþa çýkartmadýðýnýz
için hepinize teþekkür ediyorum. Çok iþimiz var,
baþarýlarýmýzýn devamý için hepimize kolay
gelsin

Teknik Makale

Millutensil'den
Yenilikçi Bir Çözüm
Millutensil Kalýp Alýþtýrma Tezgahlarý, döner tabla uygulamasý ile, çoklu bileþenli
kalýplarda 3 farklý malzemeye kadar güvenli ve kýsa sürede test imkaný sunuyor.
Model BV30E/R-G - 2 veya
3 bileþen için döner
tablalý model

Millutensil, çoklu bileþenlerden oluþan ürünler için kalýp sektörünün güçlü bir þekilde
geliþmekte olduðunun farkýndadýr (aydýnlatma sektörü v.b.) ve bu tarz kalýplarýn
uygulamasýný kolaylaþtýrmak için yenilikçi bir çözüm önermektedir. Millutensil
BV28E/R-G ve BV30E/R-G Kalýp Alýþtýrma presleri ile 3 bileþenli kalýplarýn düzeltilmesi
de artýk mümkündür.
3 bileþenli kalýplarýn temel özelliði, ilk bileþen/renk üretim sýrasýnda kalýba enjekte
edilir. Sonrasýnda kalýp ayrýlýr, döndürülür, kapanýr ve sonra ikinci bileþen enjekte edilir.
Son olarak kalýp tekrar ayrýlýr, 120' döndürülür, kapatýlýr ve 3. son bileþen enjekte edilir.
Sonuç olarak, 3 bileþenli kalýplar ayrýca 0' den 120' ye kadar olan 3 pozisyonda ve bunu
takip eden 120' lik dönme pozisyonunda spesifik ayara ihtiyaç duyar. Tabii ki entegre
edilmiþ döner tabla, 2 bileþenli kalýbýn 0' ve 180' pozisyonlarýnda ayarlanmasýný
kolaylaþtýrýr. Hatta kalýp alýþtýrma presine entegre edilme avantajýný verir ve bu da
kalýbýn sabitlenmesi için tüm tablanýn kullanýmýný saðlar. Bu durum ciddi bir zaman
kaybý yaratan entegre edilmemiþ tablalara göre fark yaratýr. Kalýplar her geçen gün daha
karmaþýk olduðu için, bu yenilik Millutensil'in Kalýp Alýþtýrma preslerindeki yeni
ihtiyaçlarý tespit etmedeki özel ve süregelen dikkatini göstermektedir.

Model MIL 163 - 2 bileþen
için döner tablalý model

Size en uygun modeli seçmek için Tandem Takým Tezgahlarý firmasý ile irtibata geçebilirsiniz.
www.tandem.com.tr
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Birlik Faaliyetleri

Kalýp Sektörü UKUB Ýftar Yemeði'nde Buluþtu

M

erkezi Bursa'da bulunan Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin
geleneksel iftar yemeði, Yalova Marina'daki Tike Restoran'da gerçekleþtirildi. Böhler Türkiye sponsorluðunda
gerçekleþtirilen yemekte UKUB Baþkaný Þamil Özoðul ve
Yönetim Kurulu Üyeleri iftara katýlan tüm üyelerle yakýndan
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ilgilendiler. Ýftar yemeðinde bir araya gelen sektörün öncü
kuruluþlarý ve sektör temsilcileri, bol bol sohbet ederek iþ
yoðunluðunun stresini attýlar. UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, bir
arada olmaktan oldukça keyif aldýklarý geleneksel iftar yemeðinde
adeta moral ve motivasyon depoladýklarýný söyledi.

Makale

Ýþ Sözleþmesinin Feshinde Ýþverence
Uygulanmasý Gereken Prosedür

K

onu oldukça geniþ ve ayrýntýlý olmakla
birlikte iþ sözleþmesinin feshinde iþveren
tarafýndan dikkat edilmesi gereken
hususlarý ana hatlarýyla sizlerle kýsaca paylaþmak
isterim.

Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile birlikte fesih iþlemine
yeni bir düzenleme getirilmiþtir. Bu süreçle birlikte
otuzdan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde en az altý
ay belirsiz süreli iþ sözleþmesi ile çalýþanlarýn iþ
sözleþmesi son derece sýký þekil ve esas þartlarýna
uyulmak suretiyle feshedilebilmektedir. Bu
þartlara uyulmadan fesih yapýlmasý halinde
açýlacak bir iþe iade davasý neticesinde iþverenin
sekiz aydan on iki aya kadar ücret tutarýnda
tazminat ödemesi yapmasý söz konusu
olabilmektedir. Belli baþlý ilkelerden yola çýkarak
fesih sürecinin kanunun aradýðý ve objektif þekilde
yönetilmesi saðlanabilir.
Öncelikli olarak fesih bildirimin yazýlý ve fesih
sebebinin açýk olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Sebep ve gerekçesi belirtilmeyen, sadece Kanun
maddesinin tekrarý niteliðinde olan fesihler
geçersizdir.
Fesih sebebi olarak belirtilen hususun iþçinin
davranýþlarý, yetersizliði, iþletmesel sebep gibi
objektif bir niteliðe dayanmasý gerekmektedir.
Eðer iþ sözleþmesi davranýþ veya yetersizlikten
kaynaklanan bir nedenle feshediliyorsa, öncelikle
aleyhindeki iddialara karþý iþçinin savunmasýnýn
alýnmasý zorunludur. Ýþ kanununda savunma
alýnmasýnýn nasýl yapýlacaðý hususunda bir usul
belirtilmemiþ ise de, Yargýtay içtihatlarý uyarýnca
aleyhindeki iddialarý çalýþana teblið etmek ve
makul bir süre vermek kaydýyla iþçiden savunma
vermesi istenmelidir. Çalýþanýn savunma talep
bildirimini teblið almak istememesi halinde, bu
durumun bir tutanakla tespiti gerekmektedir.
Ýþveren iþletmesel kararla (örnek: kadro iptali,
organizasyon deðiþikliði, ekonomik kriz gibi) fesih
kararýndan önce iþletmede fazla çalýþmalar
kaldýrýlmalý, çalýþanýn rýzasý ile esnek çalýþma
biçimleri düþünülmeli, çalýþana meslek içi eðitime
tabi tutarak baþka iþte çalýþtýrma denenmeli kýsaca
ifade etmek gerekirse; fesih en son çare olarak
görülmelidir. Ýþletmesel sebeplerle yapýlacak
fesihlerde savunma alma mecburiyeti yoktur.
Davranýþ veya yetersizlik nedeniyle yapýlacak
fesihlerde savunma alýnmamasý, baþlý baþlýna
feshin geçersizliði sonucuna doðuracaktýr.
Çalýþan tarafýndan verilen savunma dikkatli ve
samimi bir þekilde incelenmeli, çalýþanýn
savunmasýnda belirttiði konular hakkýnda gerekli
araþtýrmalar yapýlmalýdýr. Sýrf savunma almak için
savunma alýnmamalýdýr.
Çalýþanýn haksýz devamsýzlýk yapmasý, amirlerine

Sayfa 32 Basmakalýp

ve diðer çalýþanlara sataþmasý, kavga etmesi,
tacizde bulunmasý veya iþyerinde güveni suistimal
gibi Ýþ Kanunu 25/II'de belirtilen hallerin
varlýðýnda iþ sözleþmesinin haklý nedenle derhal
feshi gündeme gelebilecektir. Bu tür durumlarda
her ne kadar savunma alma zorunluluðu
bulunmasa da, yaþanan olayýn açýklýða kavuþmasý
ve herhangi bir þüpheye yer vermemek adýna
çalýþanýn savunmasýnýn alýnmasýnýn yerinde
olacaktýr. Ayrýca Ýþ Kanunu Madde 26 uyarýnca
yukarýda belirtilen sebeplerle yapýlacak fesih hakký
iþçinin bu çeþit davranýþlarda bulunduðunu
iþverenin öðrendiði günden baþlayarak altý iþ günü
geçtikten ve her halde fiilin gerçekleþmesinden
itibaren bir yýl sonra kullanýlamayacaktýr. Eðer
iþçi fiili neticesinde maddi menfaat elde ettiyse
bu bir yýllýk süre iþlemeyecektir. Bu süreler
geçirildikten sonra yapýlacak fesihlerde kýdem ve
ihbar tazminat ödemelerinin yapýlmasý gündeme
gelebilecektir.
Performans nedeniyle yapýlacak fesihlerde,
iþverenin performans kriterlerini iþçiye teblið
etmesi diðer ifadeyle iþçinin bu kriterlere önceden
vakýf olmasý gerekmektedir. Söz konusu deðerlendirmenin çalýþana tebliði ve varsa deðerlendirme
hakkýndaki yorum ve savunmasýnýn alýnmasý
yerinde olacaktýr. Yargý kararlarýnda sadece tek
bir performans deðerlendirmesi ile feshin geçerli
olduðu sonucuna gidilmemekte, çalýþana
yetersizliklerini gidermesi konusunda süre
verilmesi, hatta gerekirse bu konuda eðitime tabi
tutulmasý eðer yine benzeri anlamda yetersizlikleri
sürüyorsa bu durumda feshin yapýlabileceði ilke
olarak kabul edilmiþtir.
Davranýþtan kaynaklý fesihlerde ise, iþ iliþkisinin
iþveren tarafýndan devamýnýn artýk kendisinden
beklenemeyeceði durumlarý dikkate almak
gerekmektedir. Ýþçinin uyarýlara raðmen sýk sýk
iþe geç gelmesi, iþini gereði gibi yapmamasý,
çalýþma arkadaþlarý ve amirlerine karþý agresif bir
þekilde davranmasý bir fesih sebebi olarak
nitelendirilebilir. Burada altýný çizmek istediðim
konu, fiil ve davranýþlarýn iþyeri düzenini bozucu
nitelikte olup olmadýðýdýr. Ancak bu sebeplerin
her birisini kendi içerisinde deðerlendirmek, uyarý
veya ihtar verilerek düzeltilebilecek bir fiil ise
öncelikle bu yola baþvurmak eðer düzelme
olmuyorsa fesih cihetine gitmek kanýmca doðru
yol olacaktýr.
Fesih sübjektif ve keyfi nedenlere dayanmamalýdýr. Ayrýca her olayýn içeriðine göre deðerlendirme yapmak da saðlýk olacaktýr. Salt iþçi
çýkarmak için fesih yapýlmamalý, feshi gerektiren
bir durumun varlýðý ciddi bir þekilde ortaya
konmalýdýr. Feshin geçerli nedenle yapýldýðýnýn
ispatý iþverene ait olduðu asla unutulmamalýdýr.
Ancak bu þekilde yürütülen bir fesih sürecini
objektif, doðru ve gerçekçi nitelikte olacaktýr.

Birlik Faaliyetleri

Kalýpçýlar Vadisi Kooperatifi
Genel Kurulu Gerçekleþtirildi
S.S UKUB Kalýpçýlar Vadisi Toplu Ýþ Yeri Yapý Kooperatifi 2015 Olaðan Genel Kurulu
30.05.2015 UKUB Beþevler Genel Merkez'de gerçekleþti.

Le Monde Türkiye Temsilcisi UKUB
Yönetim Kurulu Üyesi Ýle Röportaj Yaptý

F

ransa'nýn en yüksek tirajlý gazetelerinden olan Le Monde Türkiye temsilcisi
Bayan Marie Jego UKUB Yönetim
Kurulu Üyemiz Ahmet Koç ile röportaj
yaptý. Ahmet Koç, UKUB'un projelerini
paylaþtý ve sektör hakkýnda bilgi aktardý.
Görüþmede Basýn Danýþmanýmýz Ýbrahim
Çoban da hazýr bulundu.

Makale

Ekonomi Bakanlýðý Eðitim Desteði

E

konomi Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'de sýnai
ve/veya ticari faaliyette bulunan þirketler ile yazýlým
sektöründe faaliyet gösteren þirketlerin uluslararasý
pazarlarda rekabet gücünü arttýrmaya yönelik eðitim
giderleri desteklenmektedir. Bu baðlamda destekten
yararlanacak þirketlerin yýllýk toplam 20.000 ABD dolarýný
aþmamak üzere, program bazýnda süresi 60 (altmýþ) saati
geçmeyen yurtiçi eðitim giderlerinin %70'ine hibe desteði
verilmektedir.

Ahmet YAVUZ

Bu destekten Türk Ticaret Kanunu'nunda belirtilen sýnai UKUB Proje Geliþtirme Danýþmaný
ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazýlým sektöründe
faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif þirketleri
yararlanabilmektedir. Her bir eðitim programýna, bir þirketten en fazla 3 (üç) kiþi
katýlabilmektedir.
Destekten yararlanmak isteyen þirketlerin 2010-8 sayýlý Uluslararasý Rekabetçiliðin
Geliþtirilmesinin Desteklenmesi programý kapsamýnda Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan
"Eðitimci" statüsü verilmiþ firmalarýn, yine Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ
eðitim programlarýna katýlým saðlamalarý gerekmektedir. Diðer bir ifade ile destekten
yararlanmak isteyen þirketler, sadece Ekonomi Bakanlýðý'nýn onayladýðý eðitimci firmalarýn
onaylanan eðitimlerine katýlým saðladýklarýnda destekten yararlanabilmektedirler.
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Birlik Faaliyetleri

Manisa Valisi Bektaþ
UKUB'un Çalýþmalarýna Tam Not Verdi

M

anisa Valisi Erdoðan Bektaþ, kentteki kalýpçýlarla birlikte UKUBun Bursadaki Teknoloji ve Eðitim Merkezinde inceleme yaptý.
Vali Bektaþ, kalýpçýlýðýn ülke sanayisi için büyük
öneme sahip olduðunu belirtip, Manisada sektörün
geliþmesi için yapýlanlarý anlattý ve yürütülen
çalýþmalar için UKUBtan destek istedi.
Birlik Baþkaný Þamil Özoðul ve Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafýndan UKUBun Beþevler Sanayi
Sitesindeki Teknoloji ve Eðitim Merkezinde
karþýlanan Manisa Valisi Erdoðan Bektaþ, kalýp
sektörünün öneminin her geçen gün daha iyi
anlaþýldýðýný söyledi. Vali Bektaþ, katma deðeri yüksek
olan bu sektörün güçlü bir sanayiye sahip olan
Manisada da konuþlanmasýný istediðini vurguladý.

Manisa Valisi
Erdoðan Bektaþ
ve MAKÝM
Yönetim
Kurulu ve
üyeleri
UKUBu
ziyaret ettiler.
Birlik
faaliyetleri,
projeler ve
eðitim
faaliyetleri
ile ilgili
görüþmeler
gerçekleþtirilidi.
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Manisadaki kalýpçýlarý bir araya getirip Manisa Kalýp
ve Makine Ýmalatçýlarý Birliðinin (MAKÝM)
kurulmasýna öncülük ettiðini vurgulayan Bektaþ,
UKUBun ülke kalýpçýlýðýnýn önünü açan
çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Yapýlanlarý
kentimizdeki kalýpçýlarla birlikte yerinde görmek
istedik. Sizlerden Manisadaki kalýpçýlara
tecrübelerinizi aktarmanýzý ve önderlik etmenizi
istiyorum dedi. Vali Bektaþ, Yalovadaki Kalýp
Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi) Projesini de
çok önemsediðini, hem Teknoloji ve Eðitim
Merkezinin hem de Kalýpçýlar Vadisinin Manisada
da kurulmasýný arzuladýðýný belirterek bu amaçla
Manisada çalýþma yürüttüklerini anlattý.
Kalýpçýlýk Türkiyeyi Kalkýndýrýr
Kalýp sektörüne verdiði önem için Vali Erdoðan
Bektaþa teþekkür eden UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul, sektöre verilecek desteðin Türkiyenin
kalkýnmasýna ivme kazandýracaðýna vurgu yaptý.
MAKÝM üyelerinin bir kýsmýnýn UKUB üyesi
olduklarýnýn altýný çizen Özoðul, Dinamik bir
ekibimiz var. Hedefimiz kalýp sektörünün ülkemizde
geliþmesidir. Manisa Valliðinin sektörümüze
öncülük etmesinden büyük mutluluk duyduk.

Çalýþmalarýnýza katký yapmaya hazýrýz dedi.
Yalovada kuruluþ çalýþmalarý devam eden Kalýpçýlar
Vadisi Projesinin sektördeki firmalarý kümelenme
mantýðý ile bir araya getireceðinin altýný çizen Þamil
Özoðul, 3 yýldýr devam eden projede son
aþamadayýz. Kamulaþtýrmalar biter bitmez
tesislerimizi yapmaya baþlayacaðýz dedi. Özoðul,
geçen yýl hizmete giren UKUB Teknoloji ve Eðitim
Merkezinde de sektörün ihtiyacý olan nitelikli
personellerin yetiþtirilmesine katký saðlamak
amacýyla eðitim verdiklerini söyledi. Eðitimlerin
önceden belirlenen takvime göre yapýldýðýný
vurgulayan Baþkan Özoðul, merkezde sadece teorik
bilgiyle yetinmediklerini kursiyerlerin uygulama da
yapabilmeleri amacýyla makine ve teçhizatlar
aldýklarýný vurguladý.
Üyeleri için Tersine Mühendislik hizmeti verdiklerini
de söyleyen Þamil Özoðul, bunun için gerekli olan
tarama cihazý ve ekipmanlarý aldýklarýný ve teknik
ekibin bu cihazla firmalara giderek de hizmet
verdiðini ifade etti. Her yýl Ekim ayýnda Ulusal
Kalýpçýlýk Zirvesi düzenlediklerini, yurt içi ve
dýþýndaki fuarlara iþ gezisi organizasyonlarý
yaptýklarýný, TÜYAP ile ortaklaþa Kalýp Avrasya
Fuarý düzenlediklerini anlatan Þamil Özoðul,
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri
arasýnda da Ulusal Kalýp Yarýþmasý düzenliyoruz.
Yarýþmada dereceye giren okullara bilgisayar
laboratuvarý kuruyoruz, yarýþma birincilerini yurt
dýþýnda fuarlara götürüyoruz. Böylece gençleri teþvik
ediyoruz diye konuþtu.
Þamil Özoðul, UKUB olarak Manisa Valiliðinin
çalýþmalarýna her türlü katkýyý yapmaya hazýr
olduklarýný da belirterek, Sektörümüzün geliþmesi
için kurumlarla ortak çalýþma yapmaya devam
edeceðiz. Manisada bir kýsmý üyelerimiz olan
meslektaþlarýmýza bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaya
hazýrýz. Sektörümüze verdiðiniz destek için teþekkür
ederiz dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Vali
Bektaþ ve beraberindekilere UKUB Teknoloji Eðitim
Merkezindeki teknik cihazlar tanýtýldý ve Tersine
Mühendislik çalýþmalarý uygulamalý olarak anlatýldý.

Birlik Faaliyetleri

Turgay Durak 5. Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nde
Ýþ Yaþamýndaki Deneyimlerini Anlatacak

K

oç Holding'in eski CEO'su Turgay Durak, Ulusal Kalýp
Üreticileri Birliði tarafýndan düzenlenecek 5. Ulusal
Kalýpçýlýk Zirvesi'nde konuþmacý olacak. Halen çok sayýda
þirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan iþadamý Durak'ý Ýstanbul'da
ziyaret eden UKUB Yönetim Kurulu üyeleri, zirvede konuþma
yapmasýný talep ettiler. Turgay Durak davete olumlu cevap verdi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Ganiyusufoðlu, Ahmet
Kuru ve Cüneyt Özumar iþadamý Turgay Durak'ý Haziran ayýnda
Ýstanbul'daki ofisinde ziyaret ettiler. Ziyarette UKUB'un yürüttüðü
Yalova Kalýp Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi), Ulusal Kalýp
Yarýþmasý, UKUB Eðitim Merkezi (UKEM) projesi ve Ulusal
Kalýpçýlýk Zirvesi hakkýnda Turgay Durak'a bilgi verildi.
UKUB heyetini dikkatle dinleyen Ýþadamý Turgay Durak,
Türkiye'nin katma deðeri yüksek üretime geçmesinde kalýp
sektörünün önemli bir kilometre taþý olduðunu söyledi. Durak,
yapýlacak zirveye konuþmacý olarak katýlmasýnýn talep edildiðini
belirterek, "Kalýp üreticileriyle deneyimlerimi paylaþmaktan onur
duyarým. UKUB çalýþmalarýyla ülkemizin katma deðeri yüksek
üretime geçmesinde önemli bir rol üstleniyor. Bu özverili
çalýþmalara destek olmaya hazýrým" dedi.

Kalýpçýlýk Zirvesi Yine Çok Konuþulacak
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, daha önce 4 kez gerçekleþtirdikleri
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin bu yýl daha da yüksek katýlýmla ve
zengin bir içerikle yapýlmasý için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi.
Her geçen yýl daha etkili olan zirvenin, Türkiye'deki kalýp
sektörüne yön vermeye baþladýðýný vurgulayan Baþkan Özoðul,
"Bu yýlki zirvede de sürpriz konuklarýmýz olacak. Ülkemizin en
büyük kuruluþlarýndan biri olan KOÇ Holding'de CEO olarak
baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtiren Sayýn Turgay Durak davetimize
olumlu cevap verdi. Ekim ayýnda yapýlacak zirve için baþka
sürprizlerimiz de olacak" diye konuþtu.

Üyelerden Haberler

Buderus Edelstahl Yeni Satýþ Organizasyonu ile
Türkiye'de Hizmetinizde!

D

ünyanýn en büyük takým çeliði üreticilerinden Buderus Edelstahl, 1 Nisan
2015 tarihinden itibaren Türkiye'deki
faaliyetlerine yeni satýþ organizasyonu ile
devam etme kararý verdi. Buderus'un da baðlý
olduðu Voestalpine grubunun Türkiye'deki
takým çelikleri ve ýsýl iþlem ile desen hizmeti
veren kuruluþu Böhler Uddeholm Çelik A.Þ.
bünyesinde Buderus Türkiye olarak plastik
kalýp çeliði satýþlarýna baþlandý.
Buderus Edelstahl' in 1 Nisan 2015 tarihinden
itibaren Böhler Uddeholm Çelik firmasý ile
devam edeceðini belirten Buderus Türkiye
Direktörü Gamze Baþkan, Türkiye'de yeni
organizasyonu ile Buderus'un daha da
büyüyeceðini, ilk yýl için hedeflerinin çok
yüksek olduðunu bildirdi.
Buderus'un Böhler Uddeholm Çelik ile birleþmesi ile birlikte, tüm
Avrupadaki satýþ organizasyonlarý ile ayný yapýya kavuþtuklarýný
söyleyen Gamze Baþkan, bu sayede Buderus'un, Türkiyede de
hem takým çeliði hem de ýsýl iþlemi hizmeti verebilecek bir yapýya
kavuþtuðunu vurguladý.

Gamze Baþkan 'Yüksek kalitede çelik üretiminde
uzmanlaþmýþ neredeyse 300 yýllýk Alman takým
çeliði üreticisi Buderus Edelstahl'i rakiplerinden
ayýran en büyük özelliði, çelik üreten bir firmaya
göre oldukça esnek olabilmesidir, 3 tondan 190
tona kadar geniþ aralýktaki ingot stoðumuz,
müþterilerimizin ihtiyaçlarýna hýzlý cevap verebilmemizi saðlýyor. Ergitmeden son ürüne kadar tüm
üretimin ayný çatý altýnda olmasý, hem standart
ürünlerde, hem de özel üretimler için, verimli ve
güvenilir bir iþ ortaðý olmamýzýn en temel
unsurlarýdýr.' dedi.
Gamze Baþkan, Türkiye'deki öncelikli hedef
pazarlarýnýn plastik enjeksiyon kalýpçýlýðý olduðunu
belirtirken, sektörün, bu alandaki ölçü çeþitliliði ve
yüksek kalite beklentilerine cevap verebilecek
niteliklere Buderus Edelstahl' in sahip olduðunu,
özellikle, otomotiv sektörü için önemli olan tampon, çamurluk,
IP panel vb. hacimli kalýplarda tüm dünyadaki en büyük
tedarikçilerinden biri olduklarýný ve otomotiv sektörünün yaný
sýra, beyaz eþya, ambalaj, züccaciye vb. yani plastik enjeksiyon
kalýpçýlýðýnýn var olduðu neredeyse tüm sektörlere hitap
edeceklerini vurguladý.
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Üyelerden Haberler

Grup Otomasyon ENOVIA PLM Günü

G

rup Otomasyon firmasýnýn 27 Mayýs tarihinde Hilton
Bursa Otelde gerçekleþtirdiði "Enovia PLM Günü" büyük
ilgi gördü. Yerli yabancý konuþmacýlarýn olduðu PLM
günün de açýlýþ konuþmasýný firmanýn Genel Müdürü Ayhan
Çýkýn yaparak CAD/CAM/CAE/PLM sektöründe bu yýl 20.
yýllarýný kutlamaktan büyük mutluluk duyduðunu, 20 yýldýr
müþterilerine çözüm oluþturduklarýný ve çözüm oluþturmaya
devam edeceklerini belirtti.
Enovia PLM Gününde gerçekleþtirilen sunum baþlýklarý sýrasýyla;
 Enovia PLM' e genel bakýþ baþlýðý altýnda, Grup Otomasyon
PLM Sorumlusu Uður Alpay Enovia hakkýnda temel
bilgilendirme yaptý.
 Artizone firmasýndan Zachi Gat' ýn sunumuyla SmarTeam
yeni versiyon yenilikleri anlatýldý.
 Türkiye'nin insansýz hava aracý (IHA) üreticisi Baykar Makina
Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafýndan, Taktik ÝHA projesinde PLM uygulamasý katýlýmcýlara anlatýldý.

 Dassault Systemes Türkiye ofisinden Hakan Dadaðlýoðlu ve
Þahin Kaya' nýn birlikte sunduðu 3D Experience Platform
sunumu ile Dassault Systemes'ýn 3D EXPERIENCE platformu
ve kazanýmlarý hakkýnda bilgi verildi.
 Dassault Systemes Strateji Uzmaný Stephanie Meuret'in sunumuyla ana sanayilerden gelecek V6 kullanýmý talebinde V5 sistemimizi V6ya güncellemek için uygulanan yaklaþýmlar anlatýldý.
 CATIA PLM EXPRESS konfigürasyonlarý hakkýnda Grup
Otomasyon Satýþ Þefi görevini yürüten Alper Erken katýlýmcýlara
bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Özetle;
Düzenlenen etkinlikte PLM' nin (Product Lifecyle Management)
önemine vurgu yapýldý. Firmalarýn verileri yönetmekde büyük
zorluklar yaþadýðýný (versiyon takipleri, revizyonlar, iþ akýþlarý,
Bom) bunun için Enovia PLM' nin oluþturduðu çözüme dikkat
çekildi.

Üyelerden Haberler

Kema Makina Yüksek Teknolojik Makinalarýn
Seri Üretimine Baþlýyor

K

EMA MAKÝNA, 2011 yýlýndan bu yana üzerinde yoðun
olarak çalýþtýðý Havacýlýk, Otomotiv ve Makine sanayinde
kullanýlan 5 eksen yüksek hýzlý köprü tipi frezeleme
merkezinin prototip imalatýný 2014 yýlýnýn sonunda tamamlamýþtýr.
Bu makinalarýn seri imalatýna geçen KEMA MAKÝNA Ticaret
Müdürü Sn. Ýbrahim Keser, yurtdýþýndan özellikle Avrupa'dan
yoðun ilgi olduðunu belirtti. Ayrýca, KSR-3300 modeli makinanýn
tasarýmdan üretime tamamýyla yerli olduðunu, ayrýca bu tip
makinalarýn en önemli ve teknolojik parçasý olan 5 eksen kafanýn
da tamamýnýn kendi tasarým ve üretimleri olduðunu özellikle
vurguladý.
"Pek çok müþterimiz, KSR-3300 modelini ahþap ve yat üretiminde
kullanýlan 5 eksen router tarzýnda bir makine olduðunu sanýyor.
Fakat makinayý gördüklerinde tam anlamýyla þok yaþýyorlar. Zira,
takým tezgahlarý sektöründe yüksek teknolojik makine olarak
bilinen ve dünyada üreticisinin de oldukça az olduðu bu makinayý
Türkiye'de üretebilmenin imkansýz olduðunu düþünüyorlardý.
Ayrýca makinalarýmýzýn yerli malý olduðunu tasdiklemek için "
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Yerli Malý Belgesi"ni alabilmek için baþvurumuzu gerçekleþtirmiþtik.
KESSER markalý CNC takým tezgahlarýna 23.07.2015 tarihi
itibariyle de "YERLÝ MALI BELGESÝ" alarak bir ilki
gerçekleþtirdik." Makine þu anda yoðun olarak, müþterimiz
KARMOD firmasýnda büyük ebatlý otomotiv kalýplarý iþlemede
kullanýlýyor.

Üyelerden Haberler

RTC Baðlantý Elemanlarý A.Þ.
"China Plast 2015" Fuarýnda

A

kýþkanlar için Hýzlý Baðlantý Elemanlarý üreten "RTC TEC
Baðlantý Elemanlarý San. Tic. A.Þ." firmasý 20-23 Mayýs
2015 tarihlerinde "CHINA PLAST 2015" fuarýna katýldý.

Sergilenen ürünler fuara gelen sektör temsilcilerinin yoðun ilgisini
çekti. Çin pazarýndaki tüm zorluklara ve maliyet rekabetine

raðmen RTC ürünlerinin "kalite - fiyat dengesi" olumlu bulundu.
Çin'in çok büyük bir pazar olduðunu ifade eden RTC Genel
Müdürü Kenan Ersözlü; Hýzlý Baðlantý Elemanlarý için Çin'de
büyük fýrsatlar gördüklerini, fuar sýrasýnda Çinli firmalardan gelen
yoðun bayilik talepleri karþýsýnda Çin'de organize olmak için
çalýþmalara baþladýklarýný ifade etti.

Üyelerden Haberler

 Renault Tedarikçi Kalite Ödülü 
Ak Pres Otomotiv'in
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85 yýlýndan beri Datatech Þirketler Grubu'nun bünyesinde,
otomotiv yan sanayinde, otomobil gövde þasi ve mekanizma
parçalarý üreten Ak Pres Otomotiv, "Renault Tedarikçi Kalite
Ödülü"nü aldý.
Oyak Renault Otomobil Fabrikalarý ile geliþen iþ hacmi nedeniyle 1990
yýlýnda, daha çevik çözümler üretebilmek adýna Ýstanbul'daki fabrikasýný
Bursa'ya taþýyan Ak Pres Otomotiv, Renault'nun Avrupa'daki tüm
tedarikçileri arasýndan sýyrýlarak Renault Tedarikçi Ödülü'nün sahibi
olan tek Türk markasý oldu. Kurulduðu günden bu yana Renault
tarafýndan tercih edilen Ak Pres Otomotiv, ürettiði ürünlerde, milyonda
bir hata seviyesini saðlayarak Renault Tedarikçi Ödülünü almaya hak
kazandý.
16 Haziran tarihinde, Paris'te yapýlan törende ödülü alan Ak Pres
Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuzhan Küçükoðlu, kurulduklarý
günden bu yana Renault tedarikçisi olarak bu ödülü almaktan onur
duyduklarýný dile getirerek, ödülün alýnmasýna katkýda bulunan tüm
çalýþma arkadaþlarýna teþekkür etti. Küçükoðlu, "firma olarak her zaman
çevreye, topluma duyarlý kalarak, insana saygý ve sürekli iyileþtirme
prensiplerimiz çerçevesinde, koþulsuz müþteri memnuniyeti hedefiyle
üretimimizi gerçekleþtiriyoruz. Bu hassasiyetimizin ödül olarak bize
dönüþü gurur verici bir sonuç" diye konuþtu. Sürdürülebilirlik
çalýþmalarýyla ön plana çýkan Ak Pres Otomotiv, 2013 yýlýnda da kalite,
maliyet ve sevkiyat konularýnda gösterdiði üstün performans
neticesinde, Renault'dan "En Baþarýlý Yan Sanayici" ödülünü almýþtý.
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Üyelerden Haberler

Alseko Kaliteden Ödün Vermiyor

A

lseko Group bünyesinde 2015 yýlý
kalite kontrol denetimleri yapýlýyor.
Enerki ve Metal firmalarý daha
önceden aldýklarý ISO 9001:2008 kalite
sertifikalarýný yenilemek, makine firmasý ise
ilk defa Kalite Belgesi almak üzere denetime
girdi. Yapýlan denetim ve çalýþmalar
sonucunda 3 firma da denetimleri baþarý ile
tamamlayýp kalite belgelerini aldýlar. Alseko
Group, amacýnýn her zaman müþteri
memnuniyeti olduðunu önemle vurguluyor.
Alseko Group bünyesinde yapýlan
yapýlan denetim ve kontroller sonucunda
aldýklarý kalite belgeleri;

Alseko Metal; Kalite Yönetim Sisteminin
Metal Ürünlerin Satýn Alým, Kesim ve
Satýþýnda,
Alseko Enerji; Maden Kesme Ürünleri,
Lazer Markalama, Lazer Kaynak Makinalarý
ve Aksesuarlarý Pazarlamasý, Satýþý ve Satýþ
Sonrasý Servis Hizmetleri alanýnda,
Alseko Makina; Metal Yüzeylerin Mekanik
Yöntemler ile Frezeleme ve Taþlama
Ýþlemleri, Gönyeleme, Ürün Geliþtirme ve
Tasarým Faaliyetleri alanýnda ISO
9001:2008 kalite belgelerini almýþtýr.

Üye Tanýtýmlarý

Bodycote Istaþ
Isýl Ýþlem San. ve Tic. A.Þ.

B

odycote PLC ile 2006 yýlýnda ortaklýk kurarak güçlerini
birleþtiren ISTAÞ; Türkiye'de BODYCOTE ISTAÞ olarak
Ýzmir (Kemalpaþa OSB), Bursa (NOSAB) ve yeni KocaeliGebze (Dilovasý ÝMES OSB) fabrikalarý ile Otomotiv sektörü baþta
olmak üzere; Havacýlýk & Savunma, Makina Ýmalat, Tarým ve Ýþ
Makinalarý, Kalýp Ýmalat, Medikal & Týbbi Cihazlar ve Genel
Endüstri alanlarýnda müþterilerine kaliteli, güvenilir ve zamanýnda
ýsýl iþlem hizmeti vermektedir.
Ýleri teknoloji ve kapasitedeki atmosfer kontrollü kamaralý
fýrýnlarýmýz, vakum fýrýnlarýmýz, bantlý fýrýnlarýmýz, nitrasyon
fýrýnlarýmýz ve indüksiyon cihazlarýmýz ile müþterilerimizin ihtiyaç
duyduðu tüm ýsýl iþlem proseslerini yetkin ve tecrübeli kadrolarýmýz
ile Türkiye'nin Endüstriyel bölgelerinde yer alan fabrikalarýmýzda
uygulamaktayýz.
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Isýl Ýþlem Hizmetlerimiz
Vakum altýnda sertleþtirme
Vakum altýnda yaþlandýrma
Vakum altýnda sert lehimleme
(Brazing)
CORRR-I-DUR
ARCOR
Nitrasyon / Nitrokarbürizasyon
Karbonitrasyon
Sementasyon
Islah
Normalizasyon
Ýzotermal Tavlama
Gerilim GÝderme
Ýndüksiyonla Sertleþtirme

GEBZE

BURSA

ÝZMÝR

Üye Tanýtýmlarý

Güras Kalýp Plastik Makina
Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti.

10

yýlý aþan plastik kalýp imalatý ve plastik enjeksiyon deneyimimizi güncel teknoloji ile bütünleþtirip geliþtirerek,
müþterilerimize daima kazandýrmayý ve kaliteli hizmet
vermeyi önceliðimiz olarak görmekteyiz.

kapasitesine kadar enjeksiyon plastik üretimi, Solidworks ve
Edgecam destekli kalýp tasarýmý ile 1000x500 ebatlarýnda 2500
kg kadar kalýp imalatý, bakým ve tadilatýný firma bünyemizde
gerçekleþtirmekteyiz.

Beþevler Küçük Sanayi sitesinde bulunan firmamýz, 400m² kapalý
alanda 25 kiþilik deneyimli personeliyle kalýp imalatý ve
enjeksiyon üretimi hizmetleri vermektedir.

Verdiðimiz hizmetler
Plastik kalýp tasarýmý
Plastik Kalýp imalatý
Plastik Enjeksiyon üretimi

120 tondan 470 tona kadar enjeksiyon makinalarý ile 1500 gr

MUBÝTEK Tasarým Biliþim
Mak. San. Tic. Ltd. Þti.

M

ubitek, yaklaþýk 20 yýllýk otomotiv sac kalýp ve Bilgisayar
Destekli tasarým (BDT) tecrübesi ile Uçak ve Yüksek
Makine Mühendisi Mustafa Bintaþ tarafýndan 2005
yýlýnda kurulmuþ olup kalýp tasarýmý, ürün tasarýmý, akýllý tasarým
programý yazýlýmlarý alanlarýnda müþteri odaklý hizmet
vermektedir.
Faaliyetine ilk olarak Tofaþ için Linea tavan kalýplarý tasarýmý ile
baþlamýþ olup ikinci müþteri olarak Ford Otosan'a hizmet
vermiþtir. Baþarýlý çalýþmalar sonucu ülkemizin ilk kalýp tasarým
ihracatýný 2007 yýlýnda Ýspanya Matrici firmasýna yapmýþtýr.2014
yýlýnda ise Ýtalya SST Engineering firmasýna otomotiv kalýplarýnda
en büyük parça olan yan çerçeve (Body Side, Fiancate) tasarým
hizmetini vererek ülkemizin en büyük tasarým ihracatýný
gerçekleþtirmiþtir.

Müþteri odaklý vermiþ olduðu hizmetlerle bugünkü çaðdaþ
yapýlaþmasýna ulaþan Mubitek, tüm paydaþlarý için deðer üretmeye
ve geleceði kolaylaþtýracak Ar-Ge, inovasyon çalýþmalarý yapmaya
devam etmektedir. Bu kapsamda 2007 yýlýnda baþladýðý akýllý
kalýp tasarým programý (AKTAP) Ar-Ge çalýþmalarý sonucunda
DIAS ve ISEDA Kalýp Tasarým Asistan Programlarýný
geliþtirmiþtir. Söz konusu programlar otomotiv ana ve yan
sanayileri tarafýndan 2010 yýlýndan bu yana kullanýlmaktadýr.
Kalýp Tasarým Asistan Programlarý geliþtirme sürecinde edindiði
bilgi birikimleri ile 2009 yýlýnda ülkemizin ilk Firmaya Özel
Bilgisayar Destekli Tasarým Programý yazýlýmý Ar-Ge çalýþmalarýna

baþlamýþtýr. Bu çalýþmalar sonucunda 2014 yýlýnda ÇÝZEN
programý elde edilmiþ ve ilk lisans satýþlarý gerçekleþmiþtir. Bugüne
kadar sektörüne kazandýrdýðý ilk'ler ve en'lerle anýlan Mubitek,
marka deðerini yýldan yýla arttýrmýþ olup saðladýðý istihdam,
çalýþanlarýna kazandýrdýðý mesleki tecrübe ve inovasyon temelli
iþ hacmi açýsýndan sektördeki rakiplerine göre büyük farklar
yaratmýþtýr.
Mubitek, ülkemizin vizyon 2023 stratejilerinde yer alan otomotiv
sektörü hedeflerine paralel olarak Ar-Ge, inovasyon çalýþmalarýna
önem vermiþtir. Bu baðlamda 2014 yýlýnda Ýzmir Ýnovasyon
"Microsoft Özel Ödülü"nü almaya hak kazanmýþ, TÝM'in
düzenlediði ÝnovaLÝG'de "Türkiye 10.su" olmuþ, 2015 yýlýnda da
Bilgi-Ýletiþim Teknolojileri kategorisinde "Türkiye 1.lik" ödülünü
almýþtýr. Mubitek gelecek dönemde de Ar-Ge faaliyetlerine devam
etmeyi, otomotiv sanayinin yaný sýra savunma ve havacýlýk
sanayilerine hizmet vermeyi hedeflemektedir.
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Üye Tanýtýmlarý

Emuge Franken Hassas
Kesici Takým San. Ltd. Þti.

E

MUGE ve FRANKEN firmalarý Almanya merkezinde
görevli 1.300'ü aþkýn tecrübeli personeli ile dünyanýn 44
ülkesindeki müþterilerine diþ çekme, mastar ile diþ tolerans
kontrolü, takým ve iþ parçasý tutucu sistemleri ve frezeleme
konusunda 95 yýldýr ileri teknoloji ürünleri ile hizmet vermektedir.
Talaþ kaldýran kýlavuzlar, ovalama (ezme) kýlavuzlarý, diþ katerleri
(matkap kombine ve freze kombine), paftalar, geçer ve geçmez
mastarlar, azdýrma çakýlarý, kýlavuz tutucular ve ataçmanlarý, takým
tutucular ve iþ parçasý tutucu sistemleri EMUGE FRANKEN'in
ürün yelpazesi içinde yer almaktadýr. EMUGE ve FRANKEN
firmalarýnýn diþ çekme takýmlarý, tutucu sistemleri ve freze
takýmlarýndaki icatlarý ve yenilikleri artan teknoloji ile birlikte
devam etmektedir. Aðýrlýklý olarak otomotiv ve otomotiv yan
sanayi, genel mühendislik ve havacýlýk sanayinde bulunan
müþterilerimize diþ açma takýmlarý olarak kýlavuz (talaþ kaldýran,
ovalama), ezme rulolarý ve diþ açma frezeleri ile, freze takýmlarý
olarak karbür parmak frezeler ve azdýrma çakýlarý ile hizmet
vermekteyiz. Ayrýca müþterilerimizin ihtiyaçlarýna yönelik özel
çözümler üretiyor, bir takýmla birkaç operasyonu gerçekleþtirerek
hýzlanmalarýný saðlýyoruz. 24 Mayýs 2008 tarihinde kurulmuþ
EMUGE FRANKEN Hassas Kesici Takým Sanayi Limited Þirketi
%100 EMUGE sermayeli olup, EMUGE Almanya'nýn kardeþ bir
kuruluþudur. Müþterilerimize kendi alanýmýzda Türkiye'deki

hiçbir takým firmasýnýn sunamadýðý
teknik desteði sunmaktayýz. Özellikle
kalýp üreticilerinin
hizmetine sunduðumuz Soðuk
Hava Üfleci (Cold
Air Nozzle) ile
müþterilerimizde
yapmýþ olduðumuz
testlerde kullandýklarý freze takýmý
hangi marka olursa
olsun ömürlerinde
%250'ye varan performans artýþlarý elde ettik. Ýlave olarak standart
katalog kalemi olan ve TOOLOX44 gibi ön sertleþtirilmiþ kalýp
çelikleri yapýsal çelikler, bronz ve dökme demir iþlemeye uygun
Rekord B Multi ve ayný þekilde yapýsal çelikler, bronz ve dökme
demir iþlemeye uygun Enorm Multi kýlavuzlarýmýzda yapmýþ
olduðumuz kampanya çok büyük ilgi gördü. EMUGE ve
FRANKEN firmalarýnýn diþ çekme takýmlarý, tutucu sistemleri
ve freze takýmlarýndaki icatlarý ve yenilikleri artan teknoloji ile
birlikte devam etmektedir.

ER-EL Makina Ltd. Þti.

ER

-EL; 1989 yýlýnda Ýstanbul'da kuruldu. Her geçen
yýlda mevcut kapasitesini geliþtirmekle birlikte, 1998
yýlý sonrasý Baðlama Ekipmanlarý konusunda ürün
çeþitliliðini hýzlandýrdý. Kurulduðu günden bugüne baðlama
ekipmanlarýnda güven ve kalitenin simgesi haline geldi. Ar-Ge
faaliyetlerine büyük önem veren ER-EL; bugün itibari ile iþ parçasý
baðlama ve iþleme ekipmanlarýnda 2 bin 500 üzerinde ürün çeþidi
ile konusunda lider ve üretici firma olmanýn gururunu yaþýyoruz.
Firmamýz saðlanan güvenilirlik ve kaliteyi sürdürebilir olmak için
daima yenilikçi, tüm öneri ve eleþtirileri dikkate almaktadýr.
Sektörde iþimiz olan; Baðlama Ekipmanlarý konusunda geniþ bir
ürün/üretim yelpazesine sahibiz. Kullaným yerine göre her birinin
diðerine göre farklý avantajlarý olan Mekanik sistem Kombine
Baðlama Ekipmanlar, CNC Yatay iþleme kuleleri, Hidrolik
Komponentler, Pnömatik Sistem Baðlama Ekipmanlarýmýzdan
ER-EL ZeroClamp serileri, Mengene Gruplarý kendi içinde; Hassas
Mekanik, Hidrolik ve Pnömatik Mengeneler, Vakumlu tablalar
gibi standart ürünlerin yaný sýra ER-EL olarak ayrýca iþ parçasýna
özel proje bazlý mekanik, hidrolik, pnömatik sistemle çalýþan özel
fikstür üretimi de yapýyoruz,
YENÝ ÜRÜNÜMÜZ ; Blok Baðlama Aparatý 5-Eksen, Yatay
Ýþleme ve Dik Ýþleme Tezgâhlarýnda iþ parçasýnýn baðlanabilmesi
için mükemmel bir üründür. Bilindiði üzere operasyona tabi tutulaSayfa 40 Basmakalýp

cak iþ parçasýný öncelikle doðru bir þekilde
baðlanmasý gerekmektedir. Ancak
sabitlenen iþ parçasýna iþlem
yapýlýrken baðlama yaptýðýmýz
noktalar genelde bize engel teþkil
etmektedir. Blok baðlama sisteminde ise; iþ parçasý askýya alýnarak
sabitleme yapýldýðý için operasyon
sýrasýnda baðlamayla ilgili hiçbir
engeliniz kalmayacaktýr. Ýþ parçasý
alt yüzeyden baðlama yapýldýðý için
diðer tüm yüzeylerde iþlem yapma
olanaðý saðlar.
ER-EL olarak 26 yýldýr Türkiye'de
Seçkin Bayi aðýmýz ile sanayicilerimize hizmet vermekteyiz, ayrýca
Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere
18 ülkede 26 satýþ noktasýnda
EL markasýyla ürünlerimiz
satýlmakta ve her geçen
günde ihracatýmýz artarak
devam etmektedir.

Üye Tanýtýmlarý

SARIGÖZOÐLU A.Þ.

19

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

SCHUNK GmbH & Co. KG

S

CHUNK GmbH & Co. KG Lauffen/Neckar bir Alman aile firmasý
ve global pazarda büyük bir oyuncu. Firma, 1945'te Friedrich
Schunk tarafýndan mekanik atölyesinde kurularak, Heinz-Dieter
Schunk'un liderliðinde iþ baðlama teknolojisi ve tutucu sistemler
konusunda dünyada bir pazar lideri haline geldi. Þu anda firma, üçüncü
nesilden Henrik A. Schunk ve Kristina I. Schunk kardeþler tarafýndan
yönetiliyor. 8 tesiste 2300'den fazla çalýþaný, dünya üzerinde kendine
direkt olarak baðlý 30 merkezi ve 50'den fazla ülkede daðýtým ortaklarýyla
pazardaki güçlü varlýðýný devam ettiriyor. 2014 yýlýnda 325 milyon Euroluk
bir ciroya ulaþtý.
SCHUNK, 11000 standart içeriði ile dünyanýn en geniþ iþ baðlama
teknolojisi ve tutucu sistemleri çeþitliliðine sahip. Ayný zamanda, 2500
SCHUNK tutucusu ile de standart tutucularda en geniþ ürün çeþitliliðini
sunuyor. Tutucu sistemleri tam programý 4000'den fazla bileþenden
oluþuyor. Müþteri tabaný; makine mühendisliði, robotik, otomasyon ve
montaj taþýma, tüm ünlü otomotiv markalarý ve onlarýn tedarikçilerini
kapsýyor. 2012 yýlýndan bu yana aile firmasýnýn marka yüzü olan efsanevi
kaleci Jens Lehmann, SCHUNK takýmýnda hassas yakalama, güçlü ve
güvenli tutmayý temsil ediyor.
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Delta Kalýp Elemanlarý
San. ve Tic. A.Þ.
Stoklarýmýzda devamlý bulunan 3.700 çeþit ürün ile müþterilerimizin taleplerini karþýlamaktayýz. Piyasadan gelen talepler
doðrultusunda ürün çeþitliliðimizi sürekli geliþtirmekte ve
arttýrmaktayýz.
Firmamýzý öne çýkaran en önemli faktör; güçlü stok sahasý, ödün
vermediði kalite anlayýþý, hýzlý ve sorunsuz ürün teslimatýdýr.
Üretimde kullandýðý son teknoloji makinalarý, kaliteli hammaddesi, üretimin tüm aþamasýnda uyguladýðý kalite kontrol
sistemi ile üretimde kaliteyi standart hale getirmiþ ve bunu sürekli
kýlmýþtýr.

D

ELTA KALIP, 1993 yýlýnda kurucumuz Remzi Sakaoðlu
tarafýndan kurulmuþ olup, plastik ve metal kalýplarýnda
kullanýlan merkezleme elemanlarýnýn imalatýný
yapmaktadýr.
Delta kalýp; kuruluþunda 200 m² kapalý alan ile baþladýðý üretim
yolculuðuna, 5.000 m² açýk alan üzerine kurulu 4.000 m² kapalý
alaný olan, Dilovasý Mermerciler Sanayi Sitesindeki yeni
fabrikasýnda devam etmektedir.
Ürün gruplarý, plastik ve sac kalýp merkezleme elemanlarý olmak
üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Merkezleme kolon ve burçlarý, emniyet
ve taþýma elemanlarý, kamlar, gazlý yaylar, grafitli burçlar ve
sürtünme plakalarý her zaman stoklarýmýzda bulunmaktadýr.
Talep halinde standart dýþý özel ürünleri de üretmekteyiz.

Firmamýz; yurtiçi satýþlarýnýn aðýrlýklý kýsmýný, Türkiye geneline
yaygýn seçkin bayileri kanalý ile yapmakta olup, ana sanayi ve
büyük yan sanayi firmalarýna ise; direkt satýþ gerçekleþtirmektedir.
Onaylý olduðumuz ana sanayi firmalarý; FORD, FCA FIAT,
TOFAÞ, PSA PEUGEOT CITROEN, RENAULT, ARÇELÝK,
VESTEL vb.
Avrupa'nýn sayýlý firmalarýna yaptýðý, giderek artan ihracatý ile
kalitesini yurtiçi ve yurtdýþýnda kanýtlamýþtýr. Ýhracat pazarlarýna
yönelik araþtýrmalarýmýz da tüm hýzýyla sürmektedir.
DELTA; bugün itibariyle gerçekleþtirdiði teknolojik yatýrýmlar,
müþterilerine saðladýðý kalite, zaman ve maliyet avantajý, yarattýðý
istihdam ile kalýpçýlýk sektörünün lider ve aranan firmalarý arasýnda
yer almýþtýr.

Dalgýç Kalýp Metal ve Plastik San. Tic. A.Þ.
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15in ilk çeyreðinde kalýp üretim depart
manýmýzý daha modern bir tesis olan
Tuzla yerleþkesinde faaliyete geçirdik.
Hali hazýrda 3000 m² kapalý alanda kalýp
üretimlerimizi sürdürmekteyiz.

Aydýnlý K.O.S.B. Mahallesi Kimya Sanayi O.S.B.
Organik Cadde No: 37 34953 Tuzla/Ýstanbul
T: +90 216 504 15 20

www.dalgickalip.com.tr
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Ayhan Demir Çelik Metal Ýth.
Ýhr. Ýml. San. ve Tic. Ltd. Þti.

19

80 yýlýndan bugüne takým çeliði sektöründe olan firmamýz, güçlü yerli sermayesi ve stoðu, yüksek malzeme
kalitesi, direkt üreticilerden yapýlan ithalatýyla, Türk
sanayicisine hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda yaptýðý atýlýmlarla
TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemiyle kalitesini
belgelendirmiþ, kurumsallaþma yönünde büyük adýmlar atmýþtýr.
Sahip olduðu tecrübe, bilgi birikimi, donanýmlý teknik kadrosu,
güçlü makine parkurunun yaný sýra teknolojik geliþmeleri
yakýndan takip ederek sektör ihtiyaçlarýna hýzlý yanýt vermektedir.
Firmamýz "Güçlü kadro, hýzlý hizmet" anlayýþýyla müþterilerinin
ihtiyaçlarýný malzeme ve hizmet kalitesinden ödün vermeksizin
en kýsa sürede karþýlamaktadýr. Ýtalyan takým çeliði üreticisi
Lucchini RS S.p.A firmasýnýn Türkiye distribütörü olan firmamýz,
sektörde eksikliði duyulan yüksek kaliteli batý Avrupa takým
çeliklerini Türk sanayisiyle buluþturmaktadýr.

çaplarda Beylos® 2343 malzemesi de sürekli olarak stoklarýnda
bulundurmakta ve özel uygulamalara yönelik malzemeleri
müþterilerinin isteði doðrultusunda ürettirebilmektedir.
Sanayimize, sanayicimize ve sektörümüze duyduðu güvenle yeni
yatýrýmlarýný sürekli olarak hayata geçiren firmamýz, sektörde
öncü ve yenilikçi olmuþtur.

Merkezi Ýstanbul Avrupa yakasý Ýkitelli OSB' de, þubesi Gebze
Güzeller OSB' de bulunan firmamýz, 2000 tonun üzerinde takým
çeliði stoðu, 25 modern kesim tezgahý, 6 servis aracý ve konusunda
uzman kadrosuyla Türk sanayisine hizmet vermektedir. Geniþ
ölçü ve ürün yelpazesine sahip olan firmamýz, soðuk iþ ve yüksek
hýz takým çelikleriyle beraber Lucchini RS firmasýnýn Keylos®,
Beylos® ve Eskylos® olarak adlandýrmýþ olduðu konvansiyonel ve
patentli sýcak iþ takým çelikleri, plastik kalýp çeliklerini stoklarýnda
bulundurmaktadýr.
Ayný zamanda alüminyum ekstrüzyon sektörüne yönelik özel
olarak üretilmiþ, ön sertleþtirilmiþ olarak teslim edilen büyük
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