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Birlik Faaliyetleri

Kalýpçýlar Vadisi OSB kuruluyor.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB), 2002 yýlýndan bu yana Türk kalýpçýlýk sektörünü bir çatý altýnda
toplamak, derinlemesine uzmanlaþmýþ firmalar yaratmak ve sektörün katma deðerini artýrmak için
çalýþmalarýný sürdürüyor. UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul, Kalýpçýlar Vadisi hayata geçtiðinde
sektör ihracatýnýn 2 milyar dolara yükseleceðini umut ettiklerini söylüyor.
Ýlk olmasý ve Bakanlar Kurulu kararýyla kurulmasý
sebebiyle kalýpçýlýk sektörünün en üst temsilcisi
durumunda olan UKUB, sektöre hizmet veren firmalar
için tam anlamýyla bir cazibe merkezi haline gelmek
için çalýþmalarýný sürdürüyor. Birlik, eðitim
çalýþmalarýndan, 2016da hayata geçirecekleri OSBde
Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kurmaya dek çaðdaþ
ve katma deðeri yukarýlara taþýyacak projeler
yürütüyor. UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil
Özoðuldan birliðin yapýsý ve son dönem çalýþmalarýyla
ilgili bilgi aldýk. Kalýpçýlýðýn artýk son teknolojiyi kullanan
bir sektör olduðunun altýný çizen Özoðul; Tecrübenizi
teknoloji ile birleþtirirseniz dünyayla aranýzda fark
kalmaz diyor.
Kalýpçýlýk, bilimsel bilginin kullanýldýðý teknolojik
bir sektör. Tabii ki tecrübe çok önemli, insan faktörünün önemini hiçbir sektörden çýkaramazsýnýz. Siz
tecrübenizi, ustalýðýnýzý teknoloji ile birleþtirirseniz dünyayla aranýzda fark kalmaz.

Öncelikle kuruluþ aþamasýndan günümüze kýsaca UKUBu tanýyabilir miyiz?
UKUB, Bursanýn önde gelen sanayicilerinin
önderliðinde 2002 yýlýnda Bursada kuruldu. Birliðimiz
Bakanlar Kurulu kararýyla kurulan ilk birlik olmasý
dolayýsýyla Türkiyede kalýpçýlýk sektörünü temsil
eden en üst kurum durumunda. Bundan sonra kalýp
sektöründe kurulacak herhangi bir dernek ya da
birlik doðrudan UKUBa baðlý olacak. Sektörümüzün
bölünmeden, parçalanmadan tek çatý altýnda bir
araya gelmesi gücümüze güç katýyor.
Bizim öncelikli amacýmýz üyelerimize, sektörümüze,
ülkemize fayda saðlayacak
fikirleri ortaya koymak, bu
fikirleri gerçekleþtirmek
üzere projeler
geliþtirmek ve bu
p ro j e l e r i h ay a t a
geçirmektir. Biz bu
p ro j e l e r i h ay a t a
geçirebildiðimiz
takdirde ortaya çýkacak
sinerji UKUBu,
sektörümüzde faaliyet
gösteren firmalarýn
kendiliðinden gelip üye olacaðý bir

cazibe merkezi haline getirecektir. Kýsaca amacýmýz
Ulusal Kalýpçýlar Birliðini bir cazibe merkezi haline
getirmektir. Bunu da kýsmen saðlayabildik diye
düþünüyorum. Türkiyenin önde giden kalýp
firmalarýnýn tamamý þu an üyemiz. Biz 2008te
yönetimi devraldýðýmýzda 74 üyemiz vardý, bugün
219. Þu an tek üzüntümüz
daha küçük ölçekli
firmalarýn üye olmamasý, bu konuda eksiklerimiz,
hatalarýmýz var. Belki de biz onlara yeterince
ulaþamadýk, birliðimizi yeterince iyi anlatamadýk.
Yoðun iþ temposu içerisinde kafalarýný kaldýrýp bu
tür sosyal sorumluluk projelerine, sektörel sivil
toplum örgütlerine katýlamýyorlar. Küçük; ama kaliteli
kalýp firmalarýný da artýk birliðimizde katýlýmcý üye
olarak görmek istiyoruz. Bu arada biz üyelerimizden
cüzi bir aidat ücreti dýþýnda hiçbir maddi destek
beklemiyoruz. Birliðin kasasýný teslim aldýðýmýzda da
eksideydik. Birliðin rutin faaliyetlerini yürütmesi için
bile yeterli parasý yoktu. Yönetim kurulu üyeleri,
birliðe baðýþta bulundu ve ilk faaliyetlere öyle
baþladýk. Sonrasýnda sponsorluk sistemini geliþtirerek
b i r l i ð e f i n a n s a l kay n a k s a ð l a d ý k , f u a r
organizasyonlarýndan maddi destekler aldýk, birçok
farklý kaynaklar yaratarak UKUBu tüm üyelerimizin
de katkýlarýyla bugünlere getirdik.
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Birliðe gelir saðlayacak ticari
faaliyetleri yürütmek üzere UKUB
Ýktisadi Ýþletmesini kurduk.
Ýþletmeyi kurduktan sonra
KOSGEB, BEBKA, AB gi bi
kurumlarýn saðladýðý maddi
desteklerden faydalanmak üzere
projeler geliþtirdik ve aldýðýmýz
maddi desteklerle UKUB Ýktisadi
Ýþletmesi bünyesine kalýpçýlýða
özel bir çok yazýlým ve ekipman
kazandýrdýk. Birliðe gelir saðlayacak ticari faaliyetleri
yürütmek üzere UKUB Ýktisadi Ýþletmesini kurduk.
Ýþletmeyi kurduktan sonra KOSGEB, BEBKA, AB gibi
kurumlarýn saðladýðý maddi desteklerden faydalanmak
üzere projeler geliþtirdik ve aldýðýmýz maddi desteklerle
UKUB Ýktisadi Ýþletmesi bünyesine kalýpçýlýða özel bir
çok yazýlým ve ekipman kazandýrdýk.
Kalýpçýlar Vadisi Projesi Kapsamýnda Kurulacak Olan
Ar-Ge Merkezi ve Ortak Kullaným Merkezinin Sektöre
Ne Gibi Faydalar Saðlýyacaðýný Düþünüyorsunuz?
Ýktisadi iþletmemizin saðladýðý gelir ile yeni projeler
geliþtirerek hayata geçiriyoruz. UKUB þu an tam
anlamýyla proje kültürüne sahip bir kurum haline geldi.
Planladýðýmýz tüm faaliyetleri projelendirerek,
bütçelendirerek tek tek hayata geçiriyoruz. Þu an
yürüttüðümüz önemli bir projemiz, Kalýp Teknolojileri
Ar-Ge Merkezinin kurulmasýdýr. Göreve geldiðimiz 2008
yýlýndan bu yana Kalýpçýlar Vadisi adýný verdiðimiz bir
OSB kurmayý planlýyoruz. Bu vadi içerisinde de bir Kalýp
Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kuracaðýz. Bu merkezin
içerisinde üyelere hizmet verecek birçok birimin olmasýný
tasarladýk. Bu birimlerden bir tanesi Tersine Mühendislik
Merkezidir (TMM). Bu birimde bulunan geliþmiþ lazer
tarama cihazý ve modelleme yazýlýmlarý ile hassas 3B
tarama, ölçüm ve modelleme hizmeti sunulmasý
planlanmýþtý. Ýlk projemizi bu birimi hayata geçirmek
üzere geliþtirdik ve BEBKAya (Bursa, Eskiþehir, Bilecik
Kalkýnma Ajansý) sunduk. Kabul edilen projemize
BEBKAdan aldýðýmýz destekle tüm cihazlarý ve yazýlýmlarý
satýn aldýk, çalýþma ortamý için gerekli olan yatýrýmlarý
yaptýk, makine mühendisi istihdamýmýzý gerçekleþtirdik.
Bu destekler kapsamýnda da UKUB Tersine Mühendislik
Merkezini kurduk. Þu an faal durumda ve birliðin
kasasýna para getiriyor.
Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi bünyesinde hizmet
verecek alt birimlerden bir diðeri olan Analiz, Simülasyon
ve Optimizasyon Merkezi (ASOM) kurulumuna yönelik
geliþtirdiðimiz projemiz de BEBKAdan onay aldý. ASOM
projesinin tamamlanmasýyla birlik üyelerine plastik

enjeksiyon proses analizi, metal form
verme proses analizi, düþük ve yüksek
basýnçlý döküm proses analizi, 3D
lazer iþleme ve termal kamera
konularýnda hizmet sunacaðýz.
OSBde kuracaðýmýz Ortak
Kullaným Merkezi, Kalýp Deneme
Merkezi ve Teknoloji Ar-Ge
Merkezi firmalarýn hem
teknolojik hem de maddi
güçlerini arttýracak.

Bir sonraki projemiz Ortak Kullaným Merkezinin kurulmasý olacak. Bu
birim içerisinde ilk yatýrým ve iþletme maliyetleri çok
yüksek olan büyük ebatlý, çok eksenli CNC tezgahlar,
kalýp alýþtýrma ve deneme presleri, CMM cihazlarý ve
mühendislik yazýlýmlarý bulunacak. Amacýmýz ortak
kullaným mantýðý içerisinde üyelerimizi bu imkanlardan
minimum maliyetlerle faydalandýrarak, yatýrým ve
iþletme maliyetlerini düþürmek, hem teknolojik hem
maddi rekabet güçlerini artýrmak.
Eðitimin kalýpçýlýk sektöründeki önemi hakkýnda neler
söylersiniz?
Eðitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Düzenlediðimiz
Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý mesleki
eðitimin Türkiyedeki önemine dikkat çekmek için
yaptýðýmýz bir çalýþmaydý. Þu an Türkiyeye özellikle
Avrupadan iþ akýyor. Uzun süre Çine gittiler; ama artýk
Çin düþük maliyet avantajýný yitiriyor. Oradaki iþler
Avrupa üzerinden bize gelmeye baþladý. Kalýpçýlarda
iþler çok yoðun ama bu iþleri yapacak yeterli sayýda
nitelikli personel yok. Okullarýn sanayiden kopuk
olmasýnýn da bunda etkisi var. Bütün iþletmelerimizin,
üretim sanayinin her alanýnda en önemli sorun teknik
ara personel sorunudur. Kuracaðýmýz OSB bünyesinde
ilk etapta çýraklýk eðitim merkezi açmayý planlýyoruz.
Bir de uygun bir meslek lisesinde bir iki derslikte
ortaklaþa eðitim verebiliriz. Þunu da belirtmeliyim; bu
projelerin hiçbiri bizim icat ettiðimiz projeler deðil,
yurtdýþýnda uygulanmýþ, baþarýya ulaþmýþ ve bizim de
model aldýðýmýz çalýþmalardýr.
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Size göre sektörün geliþimini engelleyen handikaplar nelerdir?
Sektörün þu andaki en büyük açýðý, firmalarýn
derinlemesine uzmanlaþma gibi bir mantýk içerisinde
çalýþmýyor olmalarý. Bu sadece bizim sektörümüz için
deðil Türkiye genelinde geçerli bir durum. Dünyada
entegrasyon mantýðý artýk geçerli deðil. Çok özel
durumlarda entegre tesis olmak düþünülebilir; ama
kalýpçýlýkta bu mümkün deðil. Kalýpçýlýkta entegre tesis
mantýðý sadece sizin yatýrým ve iþletme maliyetlerinizin
yükselmesine neden olur. Bu da rekabetçiliði olumsuz
etkileyecektir. Türkiyede teknik ara personel sýkýntýsý
var zaten, entegre tesis mantýðýnda çok fazla sayýda,
farklý konularda uzmanlaþmýþ bir çok nitelikli personele
ihtiyacýnýz var. Türkiyeye özel, klasikleþmiþ bir þey vardýr;
kartvizitlerde yazar: Her türlü kalýp itinayla yapýlýr.
Böyle bir þey yok artýk. 40-50 tane farklý kalýp tipi var.
Böyle bir þeyi yapmak imkansýz; ama yaparým deyip
ellerine yüzlerine bulaþtýranlar var. Bu da sektörün
güvenilirliðini sarsýyor. Derinlemesine uzmanlýk bu
yüzden çok önemli. Belli bir konuda kendinizi
geliþtirmeniz gerekiyor. Herkes bir konuda uzman olmak
için uðraþsýn ve uzman olduðu konuda iþ yapsýn.
UKUB Kalýpçýlar Vadisi, resmi adýyla Yalova Kalýp Ýmalatý

Ýhtisas OSB dünyadaki muadilleri gibi kümelenme
mantýðýyla kurulduðu zaman biz derinlemesine
uzmanlaþmayý baþaracaðýz.
Net istatistiki bilgi olmamakla birlikte kendi yaptýðýmýz
çalýþmalara göre kalýp ihracatýnýn 350 milyon dolar gibi
bir ihracat rakamý var. Kalýpçýlar Vadisini 2016 sonuna
varmadan bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 sonuna kadar
da yüzde 100 doluluk oranýna ulaþacaðýmýzý
düþünüyoruz. O zaman 2 milyar dolara yakýn bir kalýp
ihracatýna ulaþmak mümkün. Çünkü kalýbýn katma deðeri
çok yüksek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat
Ergün de sýk sýk Katma deðeri yüksek projeler
yapmalýyýz diyor. Þu an Türkiyede düþük ve orta
seviyede katma deðere sahip projeler üretiliyor. Bunu
deðiþtirmeliyiz. Biz bugün Avrupadaki know-howu
kendi kendimize tecrübe ederek uzun sürede öðrenmek
yerine bir kýsmýný satýn alýp hemen hayata geçirirsek,
üstüne de kendi kuracaðýmýz Kalýp Teknolojileri Ar-Ge
Merkezinde araþtýrmalarý yapýp daha yüksek katma
deðer yaratacak kalýp tiplerini üretecek bilgi birikimi ve
teknolojiye kavuþursak o zaman yüksek katma deðer
yaratan, yükte hafif, pahada çok aðýr kalýplarý yapabiliriz.

Türk sanayisinin meþhur bir 2023 hedefi var. Bu süreçte kalýpçýlýk sektörünün hedefleri nelerdir?
En büyük hedefimiz tabii ki Yalovada çalýþmalarýný sürdürdüðümüz Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSByi hayata geçirmek.
O zaman derinlemesine uzmanlaþma, kümelenme ve ortak kullaným mantýðýyla maliyetleri düþürme, rekabet
gücünü arttýrma, katma deðer yaratma, kuracaðýmýz Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde katma deðeri yüksek
kalýplarýn yapýlmasýný saðlayacak teknolojileri geliþtirme, teknik ara personel ihtiyacýný gidermek için kuracaðýmýz
eðitim merkezi ve okullarda sürdüreceðimiz eðitim çalýþmalarý arka arkaya hayata geçecek. Bu saydýklarýmýn hepsi
birbirine baðlý, birbirini destekleyen konular. Biz OSByi hayata geçirirsek bu sektörün 2 milyar dolar ve üzerinde
ihracat yapma potansiyeli ortaya çýkar.
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ÇED' e tabi deðildir raporu alýndý.

UKUB'un, Yalova'da kurulacak Kalýpçýlar Vadisi için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na yaptýðý ÇED (Çevresel
Etki Deðerlendirmesi) baþvurusu sonuçlandý.
Resmi adý, 'Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'
olan proje için, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na
baþvuru yapan UKUB, kurulacak OSB için
"ÇED'e tabi deðildir" raporu aldý. Çevre ve
Þ e h i rc i l i k B a ka n l ý ð ý Ç e v re s e l Et k i
Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel
Müdürlüðü'nden gönderilen yazýda, kurulmasý
planlanan Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'de
kalýp üretiminde kullanýlacak maddelerin hazýr
halde temin edilecek olmasý ve herhangi bir
ergitme, döküm, yüzey temizleme ve metal
kaplama gibi iþlemlerin yapýlmayacak olmasý
sebebiyle, projenin ÇED Yönetmeliði'nin
uygulanacaðý listelerde yer almadýðý
kaydedildi.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB' nin kurulum çalýþmalarýnda, ÇED baþvurusunun
sonuçlanmasýyla önemli bir adým daha attýklarýný söyledi. Özoðul, kalýp sektörünün önünü açacak projenin biran
önce hayata geçirilmesi için tüm güçleriyle çalýþtýklarýný belirterek, 'Yasal prosedürlerin tamamlanmasýna az kaldý.
Kamulaþtýrma süreci biter bitmez uygulama çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Amacýmýz en kýsa sürede alt ve üst yapý
çalýþmalarýný tamamlayarak "Kalýpçýlar Vadisini faaliyete geçirmektir.dedi.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Üyeleri
23.08.2013 tarihinde Yalova Valisi Esengül Civelek'i
makamýnda ziyaret etti.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Baþkaný Þamil Özoðul ve
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri 23 Aðustos 2013 tarihinde
Yalova Valisi Esengül Civelek'i makamýnda ziyaret etti.
Vali Civelek'e Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB ile ilgili
son geliþmeler hakkýnda bilgi verildi. Arsa alýmlarýna
baþlandýðý ve ÇED' e tabi deðildir raporunun alýndýðý
bilgisi iletilen Vali Civelek, bu geliþmelerin süreci
hýzlandýran önemli adýmlar olduðunu belirtti.

Vali Esengül Civelek, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'
nin Yalova için katma deðer yaratacaðýný, istihdam
saðlayacaðýný ve Yalova' nýn geliþiminde önemli rolü
olacaðýný ifade etti. Vali Civelek' ten OSB'nin içinde
bulunduðu sürecin hýzla sonuca ulaþtýrýlmasý için Ankara'
dan konuyu bizzat takip edeceðine dair bilgi alýndý.
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ASOM projemiz BEBKA tarafýndan kabul edildi.
UKUB Kalýpçýlýk Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi kurulumu kapsamýnda yürüttüðümüz çalýþmalarýn ikinci
adýmý olan 673.950,00 TL bütçeli ASOM (Endüstriyel Kalýpçýlýða Yönelik Ortak Analiz, Simülasyon
ve Optimizasyon Merkezi) projemiz 14.06.2013 tarihinde BEBKA tarafýndan kabul edilmiþtir.
UKUB Kalýpçýlýk Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi kurulumu kapsamýnda yürütülen
çalýþmalarýn ikinci adýmý ASOM projemiz BEBKA tarafýndan kabul edildi. UKUB
Kalýpçýlýk Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi kurulumu kapsamýnda yürüttüðümüz
çalýþmalarýn ilk adýmý olan Ortak Kullanýma Yönelik TMM (Tersine Mühendislik
Merkezi) Kurulumu projesi Þubat 2013 tarihinde tamamlanarak hizmet vermeye
baþlamýþtýr. Sonraki adýmda ASOM kurulumu ile ilgili hazýrladýðýmýz 673.950,00
TL bütçeli yatýrým proje baþvurumuz BEBKA tarafýndan 14.06.2013 tarihinde
kabul edilmiþ; 26.06.2013 tarihinde sözleþme imzalanarak kurulum çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr.
ASOM projesi 12 ayda tamamlanarak üyelerimizin hizmetine açýlacaktýr. Proje
kapsamýnda, Birliðimizde; endüstriyel kalýpçýlýða yönelik ortak analiz, simülasyon
ve optimizasyon faaliyetlerinin gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir. Proje
kapsamýnda kurulacak ASOM'da sunulacak hizmetler ile ilgili ihtiyaç duyulan,
makine, ekipman, yazýlým ve eðitim hizmeti alýmý, personel istihdamý
gerçekleþtirilecektir. ASOM' da üyelerimize verilecek hizmetler aþaðýda
belirtilmiþtir:
 Plastik Enjeksiyon Proses Analiz Hizmeti
 Metal Form Verme Proses Analiz Hizmeti
 Basýnçlý Döküm (Metal Enjeksiyon) Proses Analiz Hizmeti
 Termal Kamera Hizmeti (Kalýp Çalýþma Sýcaklýðý Optimizasyonu)
 3D Lazer Ýþleme Sistemi
Projenin tüm UKUB üyeleri ve sektörümüze yararlý olmasýný temenni eder,
çalýþmalarýmýzýn emin adýmlarla devam edeceðini bildiririz.

UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.08.2013 tarihinde
Bursa'nýn yeni Valisi Münir Karaloðlu'nu ziyaret ettiler.
Ziyarette konuþan UKUB Baþkaný Þamil Özoðul,
Türkiye'de kalýp sektörünün geliþmesi için çaba
harcadýklarýný belirterek, 'Sektörümüzü geliþtirmek için
AB, BEBKA ve KOSGEB destekli projeler yapýyoruz. Ayrýca
Yalova'da "Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB" yi kuruyoruz.
2 yýl içinde tamamlamayý hedeflediðimiz OSB'de,
Kalýpçýlýk Meslek Lisesi ile Kalýp Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi de olacak." dedi. UKUB Baþkaný Özoðul, bölge
sanayinin ihtiyacýný karþýlamak üzere uygun arazi
bulunduðu takdirde Bursa'da da bir "Kalýpçýlýk Ýhtisas
OSB" kurmayý planladýklarýný sözlerine ekledi.
Bursa Valisi Münir Karaloðlu ise kalýp sektörünün,
Türkiye'nin sanayisinin geliþmesi için çok önemli
olduðunu dikkat çekti. Bursa'nýn sektörün konuþlanmasý
için doðru bir yer olduðunu da ifade eden Vali Karaloðlu,
'Kalýp sektörünün Bursa'da da yatýrým yapmasý iyi olur.'
dedi.
Bursa'dan da geçen Ýstanbul, Ýzmir otoyolunun
yakýnlarýnda sanayileþmeye uygun araziler olduðuna
dikkat çeken Karaloðlu, özellikle sanayinin bu alanlara
kaydýrýlmasýnýn daha doðru olacaðýný söyledi. Vali
Karaloðlu, otoyol çevresinde sanayi için uygun þahýs ve

hazine arazileri olduðunu, bu konuyu araþtýracaðýný
belirterek, 'Sanayisiz kalkýnma olmaz. Devlet yatýrýmcýnýn
önünü açmak için vardýr. Elbette devlet ayný zamanda
verimli arazileri ve çevreyi de korumalýdýr. Bir yandan
sanayileþeceðiz, diðer yandan da çevreyi koruyacaðýz'
diye konuþtu.
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UKUB Ýktisadi Ýþletmesi çalýþmalarýna devam ediyor.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði iktisadi Ýþletme' si 12 Ocak 2011 tarihinde Birlik faaliyetlerini
ticari anlamda desteklemek için kurulan, finansal olarak gün geçtikçe güçlenen bir
kuruluþtur.
Bünyesinde dört personel çalýþtýran iþletmenin
ofisi, Demirtaþ Organize
Sanayi Bölgesi (DOSAB)
BUTGEM binasýnda yer
almaktadýr.
UKUB Ýktisadi Ýþletme
bünyesinde ilk olarak
kalýp sektörünü ve Birlik
faaliyetlerimizi anlatan
"Basmakalýp" adýnda bir
bülten çýkartýldý. Sektördeki geliþmeler ve Birlik
Ahmet KOÇ
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi
faaliyetleri hakkýnda bilgi
UKUB Ýktisadi Ýþletmesi Genel Müdürü
vermek amacýyla hazýrlanan dergiye reklam alýnarak ve yapýlan etkinliklerde
sponsorluk faaliyetleri yürütülerek Ýktisadi Ýþletme için
gelir kaynaklarý oluþturuldu.
UKUB Ýktisadi Ýþletmesi tarafýndan yapýlan eðitimler de
ayrý bir gelir kaynaðý olarak gösterilebilir. Kalýpçýlýk
sektörüyle ilgili teorik ve uygulamalý olarak hizmet veren
eðitim programlarýyla Birliðin temel amacý olan kalýp
sektörünün geliþimini saðlamanýn yaný sýra gelir elde
ederek Birlik faaliyetleri desteklemektedir.

219 üyesi bulunan Birliðimiz'de, üye sayýsýnýn artmasý
ile daha etkin hale gelen faaliyetlerimizle birlikte AB,
BEBKA, KOSGEB projeleri hayata geçirilmiþ; projelerle
gençlerimize meslek edindirilerek istihdam olanaðý
saðlanmýþtýr.

Kalkýnma Ajansý projeleri ile UKUB bünyesinde
198.000,00 TL bütçeli Ortak Kullanýma Yönelik Tersine
Mühendislik Merkezi (TMM) kurulmuþ; 673.950,00 TL
bütçeli Analiz Simülasyon ve Optimizasyon Merkezi
(ASOM) kurulumu çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu
projeler, Yalova'da kuracaðýmýz OSB içerisinde yer alacak
olan KALIP TEKNOLOJÝLERÝ AR-GE MERKEZÝ' nin temel
taþlarýný oluþturacaktýr.
Tersine Mühendislik Merkezi'nde verilen tarama,
modelleme ve kalite kontrol hizmetleri iktisadi
iþletme üzerinden yürütülmekte, UKUB üyelerine özel
indirimler uygulanmaktadýr. Kurulum çalýþmasý devam
eden ASOM projesi kapsamýnda alýnacak olan 3 boyutlu
lazer iþleme cihazý ile 2014 yýlýnýn ilk aylarýnda hizmet
verilmeye baþlanacaktýr.
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Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý
tamamlandý.
UKUB tarafýndan mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayiinin önemli ihtiyaçlarýndan biri olan ara
teknik eleman yetiþtirilmesini özendirmek maksadýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn desteði ile düzenlenen 'Meslek
Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nýn ödülleri sahiplerini buldu. BUTGEM konferans salonunda düzenlenen
ödül töreni UKUB Baþkaný Þamil Özoðul'un açýlýþ konuþmasýyla baþladý.

Meslek Liseleri Arasý
1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý
Ödül Töreni
gerçekleþtirildi.

Mesleki teknik eðitimin çok önemli olduðunun altýný
çizen Þamil Özoðul kaliteli bir üretim için tüm sektörlerde teknik elemanlara ihtiyaç duyulduðunu belirterek,
"Mesleki teknik eðitim asla ihmal edilmemelidir. Aksine
teþvik edilmeli ve özendirilmelidir. Sorumlu bir sivil
toplum kuruluþu olarak bu konuya dikkat çekmek
amacýyla bu yýl Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp
Yarýþmasý'nýn ilkini düzenledik. Önümüzdeki yýllarda da
düzenli olarak sürdürülecek olan yarýþma, Endüstriyel
Kalýpçýlýk Dalý bulunan teknik ve meslek liselerinin
tamamýna açýk. Umarýz önümüzdeki yýllarda katýlým
daha da yoðun olur. Yarýþma boyunca UKUB Yönetim
Kurulu olarak zaman zaman okullara giderek
öðrencilerimiz ile görüþüp çalýþmalarýna göz attýk ve
ilgiyi sýcak tutmaya ve öðrencileri motive etmeye çalýþtýk.
Yarýþmaya katýlan tüm öðretmen ve öðrencilerimizi
içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

UKUB'un bu proje ile öðrencilerin yapmýþ olduðu
çalýþmalarý gün yüzüne çýkardýðýný ifade eden Bursa Ýl
Milli Eðitim Þube Müdürü Yunus Bulut ise, öðrencilerin
bu gibi projelerle emeklerini diðer alanlara da taþýma
fýrsatý bulduðunu söyledi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Güray Erel de, yarýþma
düzenlemek için Meslekî ve Teknik Eðitim Genel
Müdürlüðü ile 28 Temmuz 2011 tarihinde protokol
imzaladýklarýný ifade etti. 2012-2013 Eðitim Öðretim
Yýlýnýn baþlamasý ile birlikte, 'Meslek Liseleri Arasý 1.
Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nýn baþladýðýný kaydeden Erel,
yarýþmanýn 'Sac-Metal Kalýbý' ve 'Plastik Enjeksiyon
Kalýbý' imalatý olmak üzere iki dalda yapýldýðýný söyledi.
Konuþmalarýn sonrasýnda öðrenciler gerçekleþtirdikleri
projelerin sunumunu yaptý. Ardýndan ödüller sahiplerini
buldu.
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Yarýþma boyunca okullara ürün tedarikinde ve kullanýmýnda destek saðlayan tüm firmalara Birliðimiz ve geleceðimizin
teminatý gençler adýna teþekkürlerimizi sunarýz.

Haydarpaþa TEML
Plastik Enjeksiyon
Kategorisi Birincisi

Sac Metal Kategorisi Birincisi
Mehmet Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmen: H. Fatih ÜZÜMOÐLU
Öðrenciler: Mert ÇÝFTÇÝ, Halit OZAN, Muhammet TASLI,
Gökay KURTULMUÞ
Sac Metal Kategorisi Ýkincisi
Haydarpaþa TEML
Plastik Enjeksiyon
Kategorisi Birincisi

Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmenler: Bedrettin ÞENEL, Belda DEMÝRKOL
Öðrenciler: Muhammed YÜKSEL, Kenan AKGÜN, Gürdal EROL,
Muharrem Burak KARADAÐ, Muharrem KAÇAR
Sac Metal Kategorisi Üçüncüsü
Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öðretmen: Okan ÖZTÜRK
Öðrenciler: Alper ÇAVDAR, Hamit TAÞTAN, Mehmet BALKAN,
Bertay BÝNAY, Selçuk ERDÝNÇ

Coþkunöz TEML
Sac Metal
Kategorisi Birincisi

Plastik Enjeksiyon Kategorisi Birincisi
Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öðretmenler: Mehmet KARAKUÞ, Ayhan Ýsmail GEZER
Öðrenciler: Umut AKKEMÝK, Hüseyin KAYA, Sonay TULGAR,

Ahmet Selim AYDEMÝR, Ýbrahim SANCAK
Plastik Enjeksiyon Kategorisi Ýkincisi

Mehmet Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öðretmen: Ümit HAZIRCI
Öðrenciler: Akýn KANMAZ, Þevket SALUR, Ahmet MESTAN,
Coþkunöz TEML
Sac Metal
Kategorisi Birincisi

Muhammet Can YILDIRIM, Kayahan DOKUR
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Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasýnda
dereceye giren öðrenci ve öðretmenlere ödülleri
verildi!
UKUB tarafýndan mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayiinin önemli
ihtiyaçlarýndan biri olan ara teknik eleman yetiþtirilmesini özendirmek maksadýyla Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn desteði ile düzenlenen 'Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp
Yarýþmasý'nýn ödülleri sahiplerini buldu.
Bireysel ödüllerde 26 ata altýn 10 yarým altýn ve 5 çeyrek
altýn koordinatör öðretmenlere ve öðrencilere daðýtýldý.
Kurumsal ödüller ise Eylül ayýnda okullarýn açýlýþ
töreninde okullara teslim edilecektir.

Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nda verilen
bireysel ve kurumsal tüm ödüller UKUB tarafýndan
karþýlanmýþ olup herhangi bir sponsorluk desteði
alýnmamýþtýr.

Takým Koordinatörü Öðretmenlerine;
 Yarýþmada 1. olan her iki takýmýn koordinatör
öðretmenlerine 3 adet ata altýn
 Yarýþmada 2. olan her iki takýmýn koordinatör
öðretmenlerine 2 adet ata altýn
 Yarýþmada 3. olan takýmýn koordinatör
öðretmenine 1 adet ata altýn

Takým Üyelerine;
 Yarýþmada 1. olan her iki takýmýn öðrencilerinin
tümüne 1'er adet ata altýn
 Yarýþmada 2. olan her iki takýmýn öðrencilerinin
tümüne 1'er adet yarým altýn
 Yarýþmada 3. olan takým öðrencilerinin tümüne
1'er adet çeyrek altýn

Yarýþmaya katýlan tüm okul, öðretmen ve öðrencilerimize özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eder; baþarýlarýnýn
devamýný dileriz.
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6273 Sayýlý Çek Kanunu ile
Getirilen Düzenlemeler
6273 sayýlý "Çek Kanunu'nda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun", 31.01.2012 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabul
edilip, 03.02.2012 tarih ve 28093 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu
Kanun ile ticaret hayatýnýn vazgeçilmez ve en
önemli ödeme araçlarýndan biri olan çek ile
ilgili köklü deðiþiklikler getirilmiþtir. Çek
kanununda yapýlan deðiþikliklere aþaðýda kýsaca
deðinilmiþtir.

Av. Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

1- Öncelikle Çek kanunu ile yapýlan en önemli
deðiþiklik karþýlýksýz çek de hapis cezasýnýn
kaldýrýlmasýdýr. 6273 sayýlý Kanunun 3. maddesi "Üzerinde yazýlý bulunan
düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazýnda, çekle
ilgili olarak karþýlýksýzdýr iþlemi yapýlmasý hâlinde, altý ay içinde hamilin
talepte bulunmasý üzerine, çek hesabý sahibi gerçek veya tüzel kiþi
hakkýnda, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiði veya çek hesabýnýn
açýldýðý banka þubesinin bulunduðu yer ya da çek hesabý sahibinin
yahut talepte bulunanýn yerleþim yeri Cumhuriyet savcýsý tarafýndan,
her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý
kararý verilir. " hükmü ile hapis cezasý verilmesi þeklinde yer alan adli
nitelikteki yaptýrým, Cumhuriyet savcýsý tarafýndan uygulanacak idari
nitelikteki bir yaptýrýma dönüþtürülmüþtür. Söz konusu idari yaptýrýma
karþý kararýn tebliði veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde Sulh Ceza Mahkemesine baþvuru yapýlabilecektir. Ayrýca, karþýlýksýz
çek iþlemi yapýlmasýna sebebiyet veren kiþilerin kayýtlarý adli sicilde
tutulmayacak, sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý tarafýndan
tutulacaktýr. Söz konusu kayýt, kaydýn girildiði tarihten itibaren on yýl
geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýnca resen silinecek
ve bu iþlem ilan edilecektir.
2- Yeni düzenleme ile karþýlýksýz çek keþide edilmesinde bankalarýn
sorumluluklarý artýrýlmýþtýr. 6273 sayýlý Kanunun 2. maddesi ile, banka,
çeki ibraz eden düzenleyici dýþýndaki hamile, süresinde ibraz edilen
her çek yapraðý için; karþýlýðýnýn hiç bulunmamasý durumunda, çek
bedeli bin TL ve üzerinde ise bin TL, çek bedeli bin TL'nin altýnda ise
çek bedelini ödeyecektir.. Karþýlýðýnýn kýsmen bulunmasý halinde de
çek bedeli bin TL veya altýnda ise kýsmi karþýlýðý bin TL'ye tamamlayacak,
çek bedeli bin TL'nin üzerinde ise kýsmi karþýlýða ilave olarak bin TL'yi
ödeyecektir. Çekin, üzerinde yazýlý baský tarihinden itibaren beþ yýl
içinde ibraz edilmemesi halinde, bankanýn ödemekle yükümlü olduðu
tutara iliþkin sorumluluðu sona erecektir. Bu nedenle çek defterinin
her bir yapraðýna yazýlmasý gereken hususlar arasýna "çekin basýldýðý
tarih" de eklenmiþtir.

TAKIM TEZGAHLARI

3- Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý, sadece hesap
sahibi gerçek ve tüzel kiþiler hakkýnda verilecektir. 5941 sayýlý Kanunun
deðiþen 5. maddesi ile düzenlenen bir diðer deþiklik ise; idari yaptýrým
olarak çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararýnýn, sadece
hesap sahibi gerçek ve tüzel kiþiler hakkýnda verilebilecek olmasýdýr.
Bu sebeple, bu yaptýrýmýn uygulanmasý için tüzel kiþiyi temsil eden bir
gerçek kiþi sorumlu tutulmayacak, tüzel kiþi temsilcisinin tüzel kiþiyi
temsilen keþide ettiði çeklerden dolayý sadece hesap sahibi tüzel kiþinin
sorumluluðu gündeme gelecektir. Karþýlýksýz çeke iliþkin olarak sadece
çek hesabý sahibi olan tüzel kiþilik aleyhine yasaklama kararý
verilebilecektir.
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Geleneksel UKUB Ýftar yemeði düzenlendi.
UKUB Ýftar Yemeði 12 Temmuz 2013 Cuma günü Korkmaz Çelik sponsorluðunda
Otantik Gemi Otel'de 92 üyenin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Organizasyona katýlým saðlayan üyelerimize teþekkürlerimizi sunar, sonraki iftar yemeði organizasyonuna tüm
üyelerimizin katýlýmýný temenni ederiz.

UKUB Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB kuruluþu ile
ilgili basýn toplantýsý düzenledi.

12 Temmuz 2013 tarihinde yapýlan toplantýda Kalýpçýlar Vadisi'nde gelinen
aþama ve bugüne kadar yapýlan çalýþmalardan bahsedildi.
UKUB Baþkaný Þamil ÖZOÐUL ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Ayhan DEMÝRKOL, Cüneyt
ÖZUMAR'ýn katýlýmýyla bir basýn toplantýsý
düzenlendi.
Toplantýda UKUB tarafýndan kurulacak
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB
çalýþmalarýnda gelinen son durum ile ilgili
bilgi verildi.
Basýn toplantýsýnýn ardýndan S.S. UKUB
Kalýpçýlar Vadisi Topu Ýþ Yeri Yapý
Kooperatifi üyelerine yönelik Kalýpçýlar
Vadisi 2. Bilgilendirme Toplantýsý 17:00'da
B U TG E M Ko n fe ra n s S a l o n u ' n d a
gerçekleþtirildi. Toplantýya katýlým saðlayan
üyelerimize teþekkürlerimizi sunarýz.
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UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri YTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Tahsin BECAN'ý ziyaret etti.
UKUB heyetini YTSO Meclis Baþkaný Cemil Demiryürek, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Rezzan
Dikici ve Kenan Engin, Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Becan, Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Birol Önderoðlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Saraç, Okan Güner, Galip
Atik ve Hakan Gencer karþýladý.
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul, Yönetim Kurulu
Üyeleri Levent Ganiyusufoðlu, Ahmet Kuru, Mali Müþavir
Eren Kaynak ve Kurumsal Ýletiþim Sorumlusu Begüm Dikkan
05.06.2013 tarihinde YTSO yeni yönetimini ziyaret etti.
YTSO yönetimine Kalýpçýlar Vadisi ile ilgili detaylý bilgi
aktarýldý. Vasýflý istihdamýn önemine de deðinilen
görüþmede, Üniversite ve Meslek Liselerinin þimdiden ilgili
bölümlerin açýlmasý ve eleman yetiþtirmeleri konusunda
gerekli çalýþmalara baþlamasý gerektiði belirtildi.
Kalýp sektörünün geliþmesinin ülke ve Yalova sanayisi için
gerekli olduðunu belirten YTSO yönetimi, "Yalova Ticaret
ve Sanayi Odasý olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya
hazýrýz." dedi.

UKUB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýný
ziyaret etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlýðý Yalova Ýl Müdürü Hüseyin ÇÝÇEK, Yalova Belediye
Baþkaný Yakup Bilgin KOÇAL, Yalova Ýl Genel Meclis Baþkaný Ali Rýza ALKIÞ da toplantýya
iþtirak ettiler.
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Kalýpçýlar Vadisi Kuruluþu
Ýçin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýný Ziyaret Etti.
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil ÖZOÐUL, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ayhan DEMÝRKOL ve Ahmet KOÇ Yalova
Milletvekili Temel COÞKUN ile birlikte Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý Müsteþarlýðýnda düzenlenen
toplantýda Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB kuruluþ
çalýþmalarý hakkýnda görüþmelerde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý

Ramazan YILDIRIM ziyaretinin ardýndan OSB Genel
Müdürü Yaþar ÖZTÜRK de ayný heyet ile ziyaret edildi.
Ziyaretlerde Yalova'da kurulacak olan Kalýpçýlar Vadisi
Ýhtisas OSB 'nin kuruluþ protokolü, yol haritasý ve iþleyiþ
konularý olmak üzere tüm konular etraflýca
deðerlendirildi. Bakanlýkta düzenlenen toplantýlarda
Kalýpçýlar Vadisi Ýhtisas OSB kuruluþ çalýþmalarý için
önemli kararlar alýndý ve yol haritasý için önemli stratejik
deðerlendirmeler yapýldý.
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UKUB üyeleri, 'Amerimold 2013' Uluslararasý Kalýp
Fuarý'ný ziyaret ettiler.

UKUB üyeleri Chicago'daki kalýp fabrikalarýnda
inceleme yapýp, Türk konsolosluðu yetkilileri
ile görüþ alýþveriþinde bulundular.
UKUB üyeleri, ABD Chicago'da düzenlenen 'Amerimold
2013' Uluslararasý Kalýp Fuarý'ný ziyaret ettiler.
Kalýpçýlýk sektöründeki yenilikleri yakýndan görmek
isteyen UKUB heyeti, 12-13 Haziran tarihlerinde yapýlan
fuarda, kalýp imalatýnda kullanýlan makinalarý inceleme
fýrsatý buldu. Fabrika ziyaretlerinde ise ABD'deki
meslektaþlarýndan üretim modelleri ile ilgili bilgiler alan
UKUB heyeti, ziyaretin oldukça yararlý olduðunu
vurguladý. Chicago Türk konsolosluðu yetkilileri ile
yapýlan görüþmelerde ise iki ülke arasýnda karþýlýklý

ticaret ve iþ birliði konularýnda bilgi alýndý.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, kalýp sektörünün üretim
maliyetlerinde önemli bir paya sahip olduðuna dikkat
çekerek, "Türkiye'nin kalýpçýlýk sektöründe iddialý hale
gelmesi ve atýlým yapmasý diðer sektörlerdeki üretim
maliyetlerini düþürecektir. Bu da Türk firmalarýnýn dünya
pazarlarýnda rekabet gücünü artýracaktýr. Bu amaçla
ziyaret ettiðimiz fuar gezisinin üyelerimizin ufkunun
açýlmasýna büyük katký saðlayacaðýna inanýyorum."
þeklinde konuþtu.

TERSÝNE MÜHENDÝSLÝK MERKEZÝ
3 BOYUTLU LAZER ÖLÇÜM SÝSTEMÝ
KABÝLÝYETLERÝMÝZ
* CAD datasý mevcut olmayan ürün, kalýp, aparat, fikstür gibi
parçalarýn CAD datasýnýn elde edilmesi
* Orijinal CAD modeli ile taranan parça arasýndaki uyumsuzluklarýn
tespit edilmesi

TARAMA

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

MODELLEME

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

KARÞILAÞTIRMA

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

KALÝTE KONTROL

* Benzer ürünlerin karþýlaþtýrýlmasý

ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ TERSÝNE MÜHENDÝSLÝK MERKEZÝ
Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sok. PK.41 Butgem içi DOSAB Osmangazi/BURSA
Tel: 0 224 261 58 92 - Faks: 0 224 261 58 93
www.ukub.org.tr
tmm@ukub.org.tr
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Tersine Mühendislik Nedir?
Mühendislik, bir ürünün, sistemin veya bir yapýnýn tasarýmýný, üretimini ve devamlýlýðýný
saðlayan bir uzmanlýk alaný ve iþkoludur. Mühendisliði en geniþ anlamda iki kola ayýrabiliriz;
ileriye dönük (düz, forward) mühendislik ve geriye dönük (reverse) mühendislik. Ýleriye
dönük mühendislik, bilinen, klasik anlamdaki mühendislik süreçlerini kapsar. Bu süreç
sistemin ya da ürünün soyut anlamda (mantýksal/zihinsel) tasarýmý ile baþlar, sonra bu
tasarým çeþitli iþlemlerle hayata geçirilerek son noktaya getirilir. Bu iþlemlerden bazýlarý
teknik datalar, çizimler, malzeme bilgileri ve model üretimidir.
RAGIB YOLDAÞ

Metroloji Mühendisi
UKUB Ýktisadi Ýþletmesi

Otomotiv sektöründe kullanýlan araçlarýn dýþ aksamlarýný, formlu yüzeylerini ve
imaletmeyidüþündüðümüz bazý parçalarý bilgisayar üzerinde tasarlamamýz zordur. Bunun

nedeni hayal ettiðimiz, tasarladýðýmýz modeli
soyut anlamda bilgisayar ortamýna
aktarmada yaþadýðýmýz güçlüktür. Bunu
ortadan kaldýrmak için öncelikle kil, çamur
veya köpük gibi malzemelerden el iþçiliði ile
hayal ettiðimiz parçayý gerçek ortamda katý
bir biçimde þekillendirmemiz gerekir. El melekesiyle
oluþturulmuþ katý model üzerinde bir takým hatalar
olabilir. Bu hatalarýn giderilmesi için önce yüzey taranýr,
ölçüsel geometrik veri tabaný oluþturulur ve parça

bilgisayar üzerinde modellenmeye baþlanýr. Mevcut
hatalar bilgisayar üzerinde giderilir, düzeltmeler yapýlýr
ve parçanýn imalata uygun matematik modeli
oluþturulur. Bu sürece tersine mühendislik süreci denir.

Tersine mühendislik süreci, bir objenin ölçümü ile baþlar
ve ardýndan üç boyutlu CAD model oluþturulmasý ile
devam eder; prototip ya da ürün imalatý ile son bulur.
Günümüzde uygulanan standart üretim metotlarý,
ürünün bilgisayar ortamýnda CAD tasarýmýnýn yapýlmasý
ile baþlayýp uygun CAM metotlarý ile üretim aþamasýna
geçilen süreçleri kapsar. Tersine mühendislikte ise
mamul parçadan hareketle imalat sürecindeki aþamalar

geriye doðru çözümlenir. El melekesiyle oluþturulmuþ
katý model üzerinde bir takým hatalar olabilir. Bu
hatalarýn giderilmesi için önce yüzey taranýr, ölçüsel
geometrik veri tabaný oluþturulur ve parça bilgisayar
üzerinde modellenmeye baþlanýr. Mevcut hatalar
bilgisayar üzerinde giderilir, düzeltmeler yapýlýr ve
parçanýn imalata uygun matematik modeli oluþturulur.
Bu sürece tersine mühendislik süreci denir.

Tersine Mühendisliðe Hangi Durumlarda Ýhtiyaç Duyulur?










Üreticinin bir parçayý uzun zamandýr üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi,
Orijinal dizaynýn yetersiz dokümantasyona sahip olmasý,
Bir ürünün orijinal üreticisinin artýk bulunmamasý fakat müþterilerin bu ürüne ihtiyacýnýn olmasý,
Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolmasý veya hiç var olmamasý,
Ürünün bazý kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasýna ihtiyaç duyulmasý,
Ürünün uzun süreli kullanýmýna dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin güçlendirilmesi,
Rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi,
Ürünün performansýný ve özelliklerini geliþtirmede sonuca götürecek yeni yollarýn keþfedilmesi,
Rakip ürünlerin anlaþýlmasý ve daha iyi ürünlerin geliþtirilmesinde rekabete dayalý kýyaslama metotlarýnýn
elde edilmesi,
 Orijinal CAD modelin güncel üretim yöntemleri için yeterli olmamasý,
 Orijinal üretici firmanýn ek/yedek parçalar saðlamada yetersiz ya da isteksiz olmasý.
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 Orijinal üretici firmanýn parça saðlamada aþýrý ücret talep etmesi
 Modasý geçmiþ parçalarýn ya da eski üretim iþlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle
güncellenmesi
Günümüzdeki ürünler geliþen teknolojinin yardýmý ile 10 yýl öncesine göre daha formlu hatlara sahip olarak
tasarlanmaktadýr. Özellikle otomotiv sanayisinde dýþ görünüþten iç aksamlara ve detaylara kadar tüm parçalar
CAD ortamýnda yüzey modelleme olarak tanýmlanan formlu görünüþlere sahiptir. Günümüzde optik ve lazer ölçüm
teknolojisindeki geliþmeler ile bu formlar kolaylýkla ölçümlendirilebilmektedir.

Düz ve kesik yüzeylerden kavisli ve görselliði yüksek formlu yüzeylere geçiþ.

Serbest formlu yüzey bilgisi elde edilmesi hem ürün
geliþtirme, tersine mühendislik ve kalite kontrol iþlemleri
üzerine uzmanlaþmýþ mühendislik ofisleri, hem de büyük
endüstri kuruluþlarýnýn tasarým ve ürün geliþtirme, kalite
kontrol, kalýphane vs. gibi departmanlarý için önem arz

etmektedir. Tarama cihazlarýyla tüm yüzey formu çok
yüksek hassasiyetle elde edilir, CAD model oluþturulur;
hýzlý prototipleme ve CNCde iþlenmeye hazýr hale
getirilir.

3 Boyutlu Ölçüm, Tarama ve Sayýsallaþtýrma
Herhangi bir üç boyutlu fiziksel obje, parça veya sistem (kalýp, fikstür, ürün, montajlý sistemler, metal, plastik,
formlu yüzeyli parçalar vb.) üç boyutlu tarama cihazlarýyla taranýr, bunlarýn nokta bulutu þeklindeki dijital verileri
elde edilir. Elde edilen bu nokta bulutu verileri sistemler tarafýndan poligon mesh yapýya (üçgen poligon data)
dönüþtürülerek STL formatýnda yüzey bilgisi olarak kullanýlabilir. Yani taranan bir parçada 1 cm² alana ortalama
500 adet nokta düþer, bu da 1000e yakýn üçgen yapý demektir.
Böylece hedef parçaya ya da sisteme ait veri nokta bulutu
(STL) olarak bilgisayar ortamýna aktarýlmýþ olur. Artýk elimizde
üzerinde istenilen herhangi bir deðiþiklik yapýlabilecek 3 boyutlu
bir veri bulunmaktadýr.
Tarama iþlemi fotoðraflama ve lazer sistemler ile yapýlmaktadýr.
Parça üzerinden nokta alma iþlemi (CMM) klasik yöntemlerle
günler hatta haftalar alýrken bu iþlem 3 boyut tarama sistemleri
sayesinde birkaç saat içinde yapýlabilmektedir. Genel olarak
yapýlan tüm taramalarda detaylarýn çokluðu ve yüzey
pürüzlülüðü, yapýlacak taramanýn sonucunu ve süresini etkiler.
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Lazer sistemler, cismin üzerine bir lazer kesiti
düþürülmesi ve bu kesitin cismin üzerinde hareket
ettirilmesi prensibi ile çalýþýrlar. Ölçüm, lazer kesitinin
cisim üzerinde deformasyona uðramasý ve bu
deformasyon bilgisinin CCD dijital kameraya alýnmasýyla
yapýlýr.
Prosesin dokunmasýz, hýzlý ve koordinat lokasyonlarýnýn
direkt olarak taranan obje geometrisi üzerine düþen
ýþýndan alýnmasý, lazer ile taramanýn en önemli
avantajýdýr. Bu avantaj, hassas ve kýrýlgan parçalarýn
ölçülmesi ve özellikle taranan koordinat lokasyonlarýnýn,
yüzey koordinatlarý boyunca spline eðrileri veya yüzey
oluþturmada CAD/CAM uygulamalarý için kullanýþlý
olmasýný saðlamaktadýr.

üretim) ve taranan model üzerindeki hatalarýn
giderilebilmesi için bilgisayar üzerinde modellenmeye
ihtiyacý vardýr. Modelleme, tersine mühendislik
programlarýnda kýsaca þu þekilde gerçekleþtirilir: Tarama
yüzeyi üzerinde curveler (çizgi) oluþturulur, curveler
kullanýlarak yüzeyler oluþturulur, yüzeyler birleþtirilerek
katý model elde edilir. Bu iþlemlerin sonucunda artýk
her türlü iþlemde (kalýp üretimi, CNC iþleme vb.)
kullanýlabilecek katý model oluþturulmuþ olur. Bu katý
modele ait datalar STEP, IGES, PARASOLID gibi standart
formatlarda saklanabilir.

Ayný zamanda, lazer ýþýðýnýn yüksek çözünürlüðü ve ince
ýþýný sayesinde, ayný zamanda, mekanik problarýn
giremeyeceði detaylý yüzey geometrilerinden istenilen
hassasiyette veri alýnmasý saðlanmaktadýr. Bu sebeple,
otomotiv, uzay, týp, spor ekipmanlarý ile oyuncak,
elektroni k ve mücevher sanayisinde sýkça
kullanýlmaktadýr.
Nokta bulutundan mesh üçgen yapýya dönüþen tarama
datasýnýn daha sonra kullanýlabilmesi (iþleme, kalýp

Tersine Mühendisliðin Kullaným Alanlarý













Çamur, kil, köpük gibi malzemelerden el ile yapýlmýþ endüstriyel tasarým modellerinin
bilgisayar ortamýna aktarýlmasýnda,
CAD datasý mevcut olmayan ürün, kalýp, aparat, fikstür gibi parçalarýn CAD datasýnýn elde
edilmesinde,
Ürünün uygulama yerinde yapýlacak ölçümlerinde,
Kalýp ve aparatlarýn kalite kontrolünde,
Yüzey formlarýnýn kontrolünde,
Üretim esnasýnda veya sonradan oluþan çökme, eðilme gibi fiziksel hatalarýn tespitinde,
Uzun süre çalýþan kalýplarda yýpranmalarýn ve deformasyonlarýn belirlenmesinde,
Orijinal CAD modeli ile üretilen parça arasýndaki uyumsuzluklarýn görülmesinde,
Tarama ile elde edilen nokta bulutunun CAM programlarýnda takým yollarý oluþturulmasýyla tarama
datasýndan direkt olarak imalata geçilmesinde,
Elde edilen tarama verisi ile hýzlý prototipleme yapýlarak numune parçanýn birebir kopyasýnýn
oluþturulmasýnda,
CMM tezgahýnda ölçülemeyecek kadar büyük olan ürünlerin ölçümlerinde,
Rakip ürün incelemelerinde.
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6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu
6331 Sayýlý Kanun'un Esas Bakýþý Kuralcý Deðil, Önleyici (Proaktif) Yaklaþým
6331 Sayýlý Kanunla iþyerlerine, risk deðerlendirmesinde tespit edilen hususlarý da göz
önünde bulundurarak, genel bir önleme yaklaþýmý getirildi.
Tüm sorumluluk iþverene ait olmakla
birlikte; iþ saðlýðý ve güvenliðinin iþ yerinin
bütününde benimsenmesi ve
uygulanmasý saðlanacak. Risk
deðerlendirmeleri sürekli olarak gözden
geçirilecek. Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý
ortaya çýktýktan sonra neler yapýlacaðý
deðil, iþ kazasý ve meslek hastalýðýnýn
önlenmesi için atýlacak adýmlar esas
olacaktýr. Bu kapsamda iþveren; çalýþanlarý
ile birlikte iþin her aþamasýnda iþten
kaynaklý tehlikeleri sürekli olarak tespit
ederek, muhtemel risklere karþý tedbir
alacaktýr.

Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi
bulundurmak veya özel kurum ve
kuruluþlardan hizmet almalýdýr. Ýþ
Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi
bulundurulmasý gereken tarihler iþyerinin
tehlike sýnýfýna baðlý olarak farklýlýk
göstermektedir. Ýþyerlerinin hizmet almasý
gereken tarihler aþaðýdaki
gibidir.07.07.2013 Tarihinde TBMM'ne
veri len öneri sebebiyle tarihler
ertelenmiþtir. Tablo 1 ve Tablo 2 de
ALÝ GEZEN
C SINIFI ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANI
belirtilen tarihlerden itibaren iþyerlerinde
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ BURSA EÐÝTÝM VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
info@isguvenligibursa.com
Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi
bulundurulmasý zorunlu hale gelmiþtir.
Mevcut durumda geçerli olan tarihler Tablo 2 de yer
Kanunla birlikte iþ güvenliði faaliyetlerinin kapsamý alan tarihlerdir. Ancak iþyerlerinde Risk Analizi, Temel
geniþletilmiþtir. Yanýnda bir çalýþaný olsa dahi iþveren iþ Ýþ Güvenliði Eðitimleri, Acil Durum Planlarýnýn
güvenliði faaliyetlerini yerine getirmek zorundadýr. hazýrlanmasý gibi faaliyetler 1 Ocak 2013 tarihi itibari
Kanun sadece iþçileri deðil; kamu ve özel sektöre ait ile yürürlüðe girmiþtir. Yürürlülük maddeleri ile ilgili özel
bütün iþlere ve iþyerlerine, bu iþyerlerinin iþverenleri sektörde maalesef yanlýþ bir algý oluþmaktadýr. Erteleme
ile iþveren vekillerine, çýrak ve stajyerler de dâhil olmak olan maddeler Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþyeri Hekimi
üzere tüm çalýþanlarýna faaliyet konularýna bakýlmaksýnýz bulundurma zorunluluðu ile ilgili maddelerdir.
uygulanacaktýr. Kanun gereðince tüm iþyerleri, Ýþ

Tablo 1: Ýþ Güvenliði Uzmaný Ve Ýþyeri Hekimi bulundurulmasý Zorunlu Tarihler

Ýþyerleri ana faaliyet konusuna bakýlarak Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan Kýsa Vadeli Sigorta
Kollarý Prim Oranlarý da dikkate alýnmak suretiyle "az
tehlikeli", "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Ýþverenler 6 haneli ana faaliyet kodu
Ýle(NACE) 29 Mart 2013 tarihli Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine
Ýliþkin Ýþyeri Tehlike Sýnýflarý Tebliði Ek 1 Tehlike Sýnýflarý
Listesinden tehlike sýnýfýný öðrenebilirler. Tehlike sýnýfýna

Tablo 2: 07.07.2013 Tarihinde TBMM'de kabul edilen Öneriye Baðlý Olarak Yeni
Ýþ Güvenliði Uzmaný Ve Ýþyeri Hekimi bulundurulmasý Zorunlu Tarihler

baðlý olarak iþ güvenliði faaliyetlerinin periyotlarý
yayýnlanan yönetmeli klerle deðiþmektedir.
Kanunu 7 maddesinde" 10'dan az çalýþaný olan, tehlikeli
ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþletmelerde iþ güvenliði
hizmetleri bakanlýk tarafýndan ayrýlan bir fon ile
desteklenecektir" ibaresi yer almaktýr. Bu konu ile ilgili
ayrýntýlý bir yönetmelik taslaðý yayýnlamýþtýr. Ancak süreç
hakkýnda kesin bilgi bulunmamaktadýr.
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Baþyazý

Deðerli Kalýpçýlar,

Þamil ÖZOÐUL

UKUB
6. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný

KALIPÇILAR
VADÝSÝ adýyla
hayalini
kurduðumuz
projemiz,
YALOVA KALIP
ÝMALATI ÝHTÝSAS
OSB resmi adýyla
artýk gerçeðe
dönmüþtür.
Kendi alanýnda
derinlemesine
uzmanlaþmýþ
birçok firmayý bir
araya getirecek
olan OSB'miz
Türk
kalýpçýlarýnýn
yatýrým ve
iþletme
maliyetlerini
düþürerek
uluslararasý
rekabet güçlerini
artýracak bir
cazibe merkezi
olacaktýr.

UKUB Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiðimiz 2008 yýlýndan bu
yana üye sayýsýný artýrmak, Birliðe kurumsal kimlik kazandýrmak,
faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülebilmesini saðlamak amacýyla
kaynak yaratmak için yoðun çalýþmalar yürütmekteyiz.
Üye sayýsýnýn artmasý ile daha etkin hale gelen faaliyetlerimizle
birlikte AB, BEBKA, KOSGEB projeleri hayata geçirilmiþ; projelerle
gençlerimize meslek edindirilerek istihdam olanaðý saðlanmýþtýr. Yine
Kalkýnma Ajansý projeleri ile UKUB bünyesinde Ortak Kullanýma
Yönelik Tersine Mühendislik Merkezi kurulmuþ; Analiz Simülasyon ve
Optimizasyon Merkezi kurulumu çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu
projeler, Yalova'da kuracaðýmýz OSB içerisinde yer alacak olan KALIP
TEKNOLOJÝLERÝ AR-GE MERKEZÝ' nin temel taþlarýný oluþturacaktýr.
Bu merkez içerisinde, her kalýpçýnýn yýlda sadece birkaç kez ihtiyaç
duyduðu ve yatýrým maliyeti çok yüksek büyük tonajlý deneme presleri,
büyük ebatlý çok eksenli CNC iþleme tezgahlarý, CMM cihazlarý,
CAD/CAM, CAE ve analiz yazýlýmlardan oluþan ve iþletmesi UKUB
tarafýndan yapýlacak olan, ortak kullanýma yönelik bir yapýlanma
düþünülmektedir.
Sektörün geliþmesine büyük katký saðlayacaðýný düþünerek Yalova'da
kurulum çalýþmalarýna baþladýðýmýz Kalýpçýlar Vadisi, ihtisas OSB
niteliði kazanmýþtýr. Kalýpçýlar Vadisi'nin en kýsa sürede faaliyete
geçmesi için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müsteþarlýðý ve
OSB Genel Müdürlüðü ile görüþmeler yapýlmýþ, izlenecek yol haritasý
belirlenmiþ ve çalýþmalara baþlanmýþtýr.
Müteþebbis heyeti oluþturulan Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'nin
kuruluþ protokolü hazýrlanarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý'na teslim edilmiþtir. T.C Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevresel
Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü'ne yaptýðýmýz
ÇED baþvurusu 26.07.2013 tarihinde sonuçlanmýþ, "ÇED'e tabi deðildir"
raporu alýnmýþtýr. Kuruluþ protokolünün onaylanmasý sürecinin Eylül
ayý sonuna kadar tamamlanacaðýný öngörüyoruz. Kuruluþ
protokolünün onaylanmasýnýn ardýndan kamulaþtýrma süreci
baþlayacaktýr. Projenin daha hýzlý tamamlanmasý adýna kamulaþtýrma
davasýnýn açýlmasý beklenmeden UKUB tarafýndan arazi alýmlarýna
baþlanmýþ ve Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB için ilk arazi Haziran
ayýnda satýn alýnmýþtýr.
KALIPÇILAR VADÝSÝ adýyla hayalini kurduðumuz projemiz, YALOVA
KALIP ÝMALATI ÝHTÝSAS OSB resmi adýyla artýk gerçeðe dönmüþtür.
Kendi alanýnda derinlemesine uzmanlaþmýþ birçok firmayý bir araya
getirecek olan OSB'miz Türk kalýpçýlarýnýn yatýrým ve iþletme
maliyetlerini düþürerek uluslararasý rekabet güçlerini artýracak bir
cazibe merkezi olacaktýr. OSB'mizin 2016 yýlýnda faaliyete geçmesi
durumunda, günümüzde 350 Milyon USD olan ihracat miktarý, 2020
yýlýna kadar 2 Milyar USD' yi aþacaktýr.
Atatürk`ün bizlere emanet ettiði bu güzel ülkenin genç sanayicileri
olarak öncelikli sorumluluðumuz, kendimizi, firmamýzý ve ülkemizi
geliþtirmek, Türk insanýnýn mutluluðu için üretmektir.
YALOVA KALIP ÝMALATI ÝHTÝSAS OSB'nin üyelerimize, sektörümüze
ve Türkiye'mize hayýrlý olmasýný can-ý gönülden temenni ederim.
Sevgiyle kalýn,
Þamil ÖZOÐUL
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný
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''Daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz.''
Oliver Cromwell

UKUB
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Makale
50 ve yukarý sayýda çalýþaný olan ve 6 aydan fazla süren sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþverenin, iþ saðlýðý
ve güvenliði ili ilgili çalýþmalar yapmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu oluþturmalýdýr. Kurulda iþyeri çalýþan
sayýsýna baðlý olarak çalýþan temsilcisi yer almalýdýr.
Çalýþan temsilcisi; Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili çalýþmalara katýlma, çalýþmalarý izleme, tedbir alýnmasýný isteme,
tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalýþanlarý temsil etmeye yetkili kiþidir. Ýþ güvenliðinde çalýþanlarýn
katýlýmý çok büyük önem taþýmaktadýr. Eðer çalýþanlar katkýda bulunmaz ise evrak üzerinde yapýlan bir çalýþma
olmaktan öteye gidemez. Bu yüzden tüm iþyerlerinde çalýþanlarýn katýlýmýný saðlamak için metot geliþtirilmelidir.
6331Sayýlý Kanunun Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler; Ýþveren, çalýþanlarýn iþle ilgili saðlýk ve güvenliðini saðlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;
 Risk deðerlendirmesi yapar veya yaptýrýr.
 Mesleki risklerin önlenmesi, eðitim ve bilgi verilmesi
dâhil her türlü tedbirin alýnmasý,
 Ýþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirlerine
uyulup uyulmadýðýný izler, denetler ve
uygunsuzluklarýn gideri lmesini saðlamak,
 Çalýþana görev verirken, çalýþanýn saðlýk ve güvenlik
yönünden iþe uygunluðunu göz önüne almak,
 Yeterli bilgi ve talimat verilenler dýþýndaki çalýþanlarýn
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi
için gerekli tedbirleri alýnmasý,
 Ýþin kiþilere uygun hale getirilmesi için iþyerlerinin
tasarýmý ile iþ ekipmaný, çalýþma þekli ve üretim
metotlarýnýn seçiminde özen göstermek, özellikle
tekdüze çalýþma ve üretim temposunun saðlýk ve
güvenliðe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor
ise en aza indirmek.
 Tehlikeli olaný, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla
deðiþtirmek.
 Alt iþveren ve taþeronlarýn iþ güvenliði
faaliyetlerinden asýl iþverende sorumludur. Bundan
dolayý asýl iþveren alt iþveren ve taþeronlarýn iþ
güvenliði anlamýnda denetleme yapmalý eksiklikleri
hakkýnda bilgilendirilmelidir. Ýþ güvenliði faaliyetleri
asýl iþveren tarafýndan koordine edilmelidir.
 Ýþ kazasý veya Meslek hastalýðý meydana geldiðinde
gerekli raporlar düzenlenmeli ve 3 iþ günü içerisinde
SGK'ya bildirilmelidir.
6331 Sayýlý Kanunun Çalýþanlar Açýsýndan Getirdikleri;
 Sayý sýnýrý olmaksýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði
hizmetlerinden yararlanma.
 Ýþyerlerindeki iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý ile
ilgili görüþ verme ve aktif katýlým saðlayabilme,
 Ciddi ve yakýn tehlike ile karþý karþýya kalmasý
durumunda, gerekli tedbirler alýnýncaya kadar
çalýþmaktan kaçýnma,

 Ýþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda eðitim alýp,
bilgilenme,
 Ýþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda temsil edilme,
 Kendisinin ve çalýþma arkadaþlarýnýn saðlýk ve
güvenliklerini tehlikeye düþürmeme,
 Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm
araç ve donanýmlarý doðru kullanma, gibi
sorumluluklar çalýþana verilmektedir.6331 Sayýlý
Kanunda çok fazla dile getirilen hususlardan biride
çalýþan katýlýmýdýr. Ýþverenlerin bu konu hassas
olmalarý gerekmektedir.
Sahada uygulamayý kolaylaþtýrmak amacýyla, bakanlýk
tarafýndan aðýr para cezalarý belirlenmiþtir. Bunlardan
bazýlarý,
-

Ýþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmamak;5390 TL
Ýþyeri hekimi çalýþtýrmamak; 5390 TL
Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn ve iþyeri hekimlerinin
hak ve yetkilerini kýsýtlamak.1617 TL
Risk deðerlendirmesi yapmamak;3234 TL
Risk deðerlendirmesi yaptýrmamak;4851 TL
Ýþ kazalarýný ve meslek hastalýklarýný 3 iþ günü
içinde SGK'ya bildirmemek;2156 TL
Çalýþanlara saðlýk gözetimi yaptýrmamak;
1078 TL/Her Çalýþan için
Çalýþanlara eðitim verme yükümlülüðüne
uymamak;1078 TL/Her Çalýþan için
Ýþyerinin deðiþik bölümlerindeki riskler ve
çalýþan sayýlarýna göre çalýþan temsilcileri
görevlendirmemek; 1078 TL

Ýdari para cezalarýný ayrýntýlý olarak 6331 Sayýlý Kanunun
Madde 26 da ve Maliye Bakanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu
Maliye Bakanlýðý Tarafýndan Belirlenen Yeniden
Deðerleme Oranýna Göre Hesaplanmýþ 6331 Sayýlý ÝSG
Kanunu'ndaki Ýdari Para Cezalarý cetvelinde bulabilirsiniz.
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