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Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi, 22 Eylül'de Sektörü Buluþturacak
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Baþyazý

Üretimde Teknolojik Geliþmenin ve Verimlilik
Artýþýnýn Rekabet Gücüne Etkisi
Deðerli Sanayicilerimiz;
Kalkýnmanýn dinamiðini sanayileþme oluþturmaktadýr ve geliþmek
isteyen ülkeler sanayileþmeye önem vermek zorundadýr.
Günümüzde kalkýnmýþ ülkelerin büyük çoðunluðu sanayileþmiþ
ülkelerden oluþmaktadýr. Geliþmiþ 13 ülke, dünya genelinde 152
ülkede yaratýlan toplam katma deðerin % 75 'ini, sanayi katma
deðerinin ise % 73 'ünü üretmektedir. 152 ülkenin yarattýðý
toplam katma deðer içinde, % 30 'luk payý olan ABD, ayný
zamanda sanayide yaratýlan katma deðer içinde de % 25 'lik bir
paya sahiptir. Japonya yaratýlan toplam katma deðerin % 22 'sini,
sanayi katma deðerinin ise % 27 'sini saðlamaktadýr.
Diðer taraftan, özellikle bilgi ve iletiþim teknolojileriyle
desteklenen biliþim hizmetlerindeki büyüme ve artan refah
seviyesinin oluþturduðu daha fazla ve kaliteli hizmet talebi, ulusal
gelir içerisinde hizmet sektörlerinin payýnýn giderek artmasýnda
etkili olmaktadýr. Ancak, sadece hizmet sektörlerine ve sanayi
ile hizmet sektörleri arasýndaki hayati etkileþime dayalý bir
büyümenin sürdürülebilirliði için buna uygun bir sanayi arzýnýn
olmasý da þarttýr.
Günümüz sanayisinde uluslararasý boyutta çok çetin bir rekabet
yaþanmaktadýr. Geçmiþte aðýrlýklý olarak fiyata dayalý rekabet
edilirken günümüzde rekabet, fiyat ile birlikte kalite, etkin bir
pazarlama, etkin bir lojistik servis, üründe yaratýcýlýk, deðiþen
talebe hýzlý yanýt verme yeteneði, ürün çeþitliliði ve geleceðe
yatýrým ile belirlenir olmuþtur. Özellikle doymuþ pazarlarda
satýþlarý müþteri eðilimleri belirlemekte ve daha sýk aralýklarla
yeni ürün geliþtirme, dolayýsýyla marka ve model yaratabilme
kabiliyeti önem kazanmaktadýr.
Sanayide uygulanan üretim sistemlerinde akýlcýlaþtýrma ve
verimlilik artýrma yönünde ortaya çýkan teknolojik deðiþim ile
birlikte bu geliþmelere ayak uydurabilen ülkelerin, firmalarýn
saðladýðý katma deðer ve kazaným da artmaktadýr. Devlet
yardýmlarýnýn saðladýðý avantajlarý da kullanarak sanayiciler olarak
bizler, organizasyon yetkinliðini ve verimliliði artýrýcý her türlü
süreç geliþtirmeye yönelik çalýþmalar yapmalýyýz.
Mal ve sermaye hareketlerinin serbestleþtiði küreselleþen dünyada,
özellikle geliþmiþ ülkelerde sanayi girdi fiyatlarýnýn giderek
birbirine yaklaþmasý, sanayinin rekabet üstünlüðü kazanmasýnda
verimlilik artýþýna yol açacak firma içi ve firmalar arasý idari/teknik
organizasyonun ve kaynaklarýn etkin kullanýmýnýn önemini giderek
artýrmaktadýr.
Bu kapsamda, AR-GE' ye yatýrým, kalite yönetimi, firmalar arasýnda
temelde esneklik ve iþbirliðine dayanan iliþkiler ve ortak ürün
geliþtirme, ürün ve üretim süreçlerinde sürekli geliþme, esnek ve
yalýn imalat yöntemlerinin uygulanmasý, sýfýr hatalý tam zamanýnda
üretim ve teslimat, etkin bir pazarlama, çok yönlü/yetenekli iþ
gücü ve iþgücünün etkin kullanýmý gibi özellikler ulusal rekabet
üstünlüðünü belirleyen unsurlar olarak öne çýkmaktadýr.
Bu baðlamda, Türk sanayisinin rekabet gücünün geliþtirilmesi
amacýyla;
 Ana ve yan sanayide karþýlýklý fayda ve güven unsurunu tesis
eden, aralarýndaki iliþkilerin uzun dönemli ve iþbirliðine dayalý
olmasýný saðlayan, ana ve yan sanayileri bir bütün olarak daha
rekabetçi kýlmayý amaçlayan bir yapýnýn oluþturulmasý,
 Yan sanayi firmasýnýn üreteceði ürünün tasarýmýný da yapmasýnýn
veya ana ve yan sanayide ortak ürün geliþtirilmesinin özendirilmesi,
bu amaçla AR-GE desteklerinin ve danýþmanlýk hizmetlerinin
etkin olarak kullanýlmasý,

Þamil ÖZOÐUL
UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
 KOBÝ niteliðindeki yan sanayi firmalarýnýn çaðdaþ iþletmecilik
anlayýþýyla yönetilmeleri konusunda gerekli desteðin saðlanmasý,
 KOBÝ niteliðindeki yan sanayi firmalarýnýn üretim süreç
verimliliklerini arttýrmaya yönelik teknolojik altyapýnýn
geliþtirilmesini saðlayacak bilinçlendirme ve yatýrým desteðinin
saðlanmasý,
 KOBÝ'lere yönelik olarak kredi güvence fonu, risk sermayesi,
finansman yatýrým ortaklýðý gibi alternatif finansman araçlarýnýn
geliþtirilmesi,
 Tam zamanýnda üretim/teslimat tekniklerinin özellikle yan
sanayide uygulanmasý konusunda gerekli bilinçlendirmenin
yapýlmasý, eðitim desteðinin saðlanmasý,
 Ana sanayi firmalarýnýn nispeten büyük ölçekli yan sanayi
firmalarýndan sistem tedarikine yönelmesi,
 Sektör dernek ve birliklerinin, sektörün girdi-çýktý iliþkisini de
dikkate alarak sektörler arasý iþbirliðine katkýda bulunacak
yöntemler geliþtirmesi ulusal rekabet gücümüzü arttýrmaya yönelik
büyük fayda saðlayacaktýr.
Üretimde dýþa baðýmlýlýktan kurtulmak istiyorsak ve daha da
önemlisi katma deðeri yüksek, teknolojik ürünler geliþtirmek
istiyorsak, kurum örgütlenmesi ve kültürü ile özgün/faydalý pek
çok çözümün ülke içinde üretilmesi þarttýr. Türkiye'nin, yeni
özgün ürün, model geliþtirme ve marka devriminin baþýnda olduðu
bir dönemde taklit yerine öz birikime dayanan, izleme-uyarlama
gibi strateji deðiþimlerini gündemin birinci sýrasýna koymamýz
gerekmektedir.
Saygý ve Sevgilerimle...
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Birlik Faaliyetleri

UKUB'un 15. Olaðan Genel Kurulu'nda
Þamil ÖZOÐUL güven tazeledi

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Baþkanlýðý'na
yeniden seçilen Þamil Özoðul, sektörün en büyük sýkýntýsýnýn nitelikli teknik eleman eksikliði olduðunu söyledi.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin (UKUB) 15. Olaðan Genel
Kurulu'nda Þamil Özoðul güven tazeledi. UKUB merkezinde
hafta sonu yapýlan genel kurulda, Divan Baþkanlýðýný derneðin
kurucu Baþkaný Fahrettin Gülener yaptý. Genel kurulun açýlýþ
konuþmasýný yapan Baþkan Þamil Özoðul, kalýpçýlýk sektörüyle
ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
sanayi temsilcileriyle paylaþmak için her yýl Kalýpçýlýk Semineri
düzenlediklerini, Kalýp Avrasya Fuarý'na kurumsal destek
verdiklerini ve her fýrsatta sektörün sorunlarýna dikkat çektiklerini
anlattý. Baþkan Özoðul, "Bu çalýþmalardaki hedefimiz üretim
sanayiinin kalbi olan kalýpçýlýk konusunda ülke çapýnda bilinç
oluþturmaktýr" diye konuþtu. Baþkanýn konuþmasýnýn ardýndan
seçimlere geçilirken, birlik üyeleri Þamil Özoðul baþkanlýðýndaki
yönetim kurulunun devam etmesine karar verdiler. Seçim
sonucunda, Levent Ganiyusufoðlu, Ayhan Demirkol, Ahmet Koç,
Ahmet Kuru, Cüneyt Özumar ve Elif Özge Öztürk yeniden
Yönetim Kurulu üyesi oldular.
Eðitim Odaklý Projeler

Son Kez Yeniden Görev Aldýk

UKUB'un en önemli projelerinden biri olan Kalýp Ýhtisas OSB'nin
(Kalýpçýlar Vadisi) Yalova'da faaliyete geçirilmesi yönünde önemli
aþamalar kat edildiðini belirten Þamil Özoðul, sektörün yaþadýðý
en önemli sorunlarýn baþýnda nitelikli teknik elaman sýkýntýsý
olduðuna dikkat çekti. Özoðul, bu nedenle UKUB'un projelerinin
odaðýnda eðitimin yer aldýðýný belirterek, "Sektörümüzün nitelikli
eleman sorununa çözüm bulmak amacýyla çalýþmalarýmýz artarak
devam edecek. UKUB bünyesinde kurduðumuz Kalýpçýlýk Eðitim
Merkezi ile (UKEM) sektörümüze nitelikli yönelik personel
yetiþtiriyoruz. Kalýpçýlar Vadisi'nde de Kalýpçýlýk Meslek Lisesi
yapacaðýz" dedi.

Seçimlerin ardýndan teþekkür konuþmasý yapan Þamil Özoðul,
yedek yönetim kuruluna genç bir kadroyu dâhil ettiklerini söyledi.
Yedek Yönetim Kurulu üyelerinin, kendileriyle birlikte asil üye
gibi çalýþacaklarýný söyleyen Özoðul, "Bize olan güven ve desteðiniz
için teþekkür ederim. Geriye baktýðýmýzda sektörümüz için çok
önemli iþler yapýldýðýný görüyoruz. Bunlarý birlikte baþardýk.
Devam eden Kalýpçýlar Vadisi Projemiz dýþýnda tüm vaatlerimizi
tamamladýk. Yeni dönemde, Kalýpçýlar Vadisi de bitecek. Bu
dönemin sonunda yeniden göreve talip olmayý düþünmüyoruz.
Amacýmýz görevi genç arkadaþlarýmýza býrakmaktýr" dedi.

Þamil Özoðul, kalýpçýlýk sektöründeki geliþmeleri ana ve yan
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Birlik Faaliyetleri

UKUB Heyeti Japonya Intermold Fuarý'ný ve Japon
Kalýp Firmalarýný Ziyaret Etti

U

KUB, 16.04.2016-21.04.2016 tarihleri arasýnda Japonya
iþ gezisi organizasyonunu gerçekleþtirdi. 13 kiþilik
UKUB Heyeti, Intermold Fuarý ziyaretinden önce
Tokyo'da ve Nagoya'da bulunan 4 farklý Japon kalýpçý firma ve
Tokyo Ticaret Müþavirliði gerçekleþtirerek Türkiye Kalýpçýlýk
Sektörü ile ilgili sunumlar gerçekleþtirildi.

gezi organizasyonlarýna UKUB üye firmalarýnýn katýlým
saðlamalarýný temenni ettiler.

UKUB Heyeti Tokyo'da bulunan Makino Milling Machine Co.,
Nagatsu Precision Mold Co. ve Tokyo Ticaret Müþavirliði
ziyaretlerinin ardýndan Nagoya'da bulunan Nagoya Precision
Mold Co., Ltd. ve Nagara Co., Ltd. firma ziyaretlerini
gerçekleþtirdiler. Bu ziyaretler sýrasýnda Türkiye ve Japonya
Kalýpçýlýk Sektörü hakkýnda karþýlýklý bilgi alýþveriþi ve sunumlar
yapýlarak, Türkiye Kalýpçýlýk Sektörü'nün yurtdýþýnda tanýtýmýnýn
gerçekleþtirilmesi adýna verimli bir organizasyon geçirilmiþtir.
Firma ziyaretlerinin ardýndan Intermold 2016 Fuar ziyareti
gerçekleþtirildi. Osaka'ya geçen heyet, fuarýn açýlýþ gününde
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Þamil Özoðul tarafýndan
gerçekleþtirilen Türkiye Kalýpçýlýk Sektörü hakkýndaki seminere
katýlým saðladýlar ve fuara katýlýmcý firmalar ile birebir görüþme
imkaný saðladý.
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Þamil Özoðul ve Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Levent Ganiyusufoðlu gerçekleþtirdikleri
organizasyonda yanlarýnda olan UKUB üye firmalarýna
teþekkürlerini iletirken, Türkiye Kalýpçýlýk Sektörü'nün
yurtdýþýnda tanýtýmýnýn yapýlmasý için düzenleyecekleri fuar ve

S.S. Yalova Kalýpçýlar Vadisi Toplu Ýþyeri Yapý
Kooperatifi 2016 Yýlý Olaðan Genel Kurulu Yapýldý
S.S Yalova Kalýpçýlar Vadisi Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi 2016
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 04.06.2016 tarihinde UKUB
Bursada bulunan Genel Merkezi'nde gerçekleþti.
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil Özoðul, kendi alanýnda
derinlemesine uzmanlaþmýþ kalýpçýlarý kümelenme mantýðý ile
bir araya getirecek bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak
amacý ile yola çýkýlan projede gelinen aþama ve süreç ile ilgili
kooperatif üyelerine detaylý bilgi verdi.
OSB içerisinde kendi alanýnda derinlemesine uzmanlaþmýþ 70
kalýp fabrikasýnýn ve yaklaþýk 30 adet yan sanayi firmasýnýn faaliyet
göstermesi hedeflenmektedir. Ayrýca Kalýp Teknolojileri Ar&Ge
merkezi ve Ortak Kullaným Merkezi'nin kurulacaðýný belirten
Þamil Özoðul ''Bu merkezler bünyesinde hizmet verecek olan
Tersine Mühendislik Birimi, Analiz, Simülasyon ve Optimizasyon
Birimi, Metroloji Birimi, LASER Sinterleme ve Ýþleme Birimi,
Büyük Ölçekli Talaþlý Ýmalat Birimi ve Kalýp Deneme Birimlerinin
iþletmelerimizin ilk yatýrým maliyetlerini ve iþletme maliyetlerini
Sayfa 6 Basmakalýp

düþürecek, güncel teknolojiyi yakýndan takip edebilecek, rekabet
güçlerini artýracaktýr'' dedi.
Kalýpçýlar Vadisi'nin Türk kalýpçýlýðýnýn markalaþmasýný saðlayacak
bir cazibe merkezi haline gelmesi için tüm çalýþmalarýný azimle
ve hýzla yürüten UKUB Yönetim Kurulu'na kooperatif üyeleri
tam destek verdi.

Birlik Faaliyetleri

Kalýp Sektörü UKUB Ýftar Yemeði'nde Buluþtu

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin geleneksel iftar yemeði,
Yalova Marina'daki Tike Restoran'da gerçekleþtirildi.

RTC TEC Baðlantý Elemanlarý A.Þ. sponsorluðunda
gerçekleþtirilen yemekte UKUB Baþkaný Sn. Þamil Özoðul ve
Yönetim Kurulu Üyeleri iftara katýlan tüm üyeler ile yakýndan
ilgilendiler. UKUB Ýftar yemeðinde yaklaþýk 155 üye firma
temsilcisi birbirleriyle bolca sohbet etme fýrsatý buldu. UKUB
Baþkaný Þamil Özoðul, bir arada olmaktan oldukça keyif aldýklarý
geleneksel iftar yemeðinde adeta moral ve motivasyon
depoladýklarýný dile getirdi. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri bu
güzel geceye destek ve katýlýmlarýný saðlayan üyelerine
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teþekkürlerini iletti ve bir arada olmanýn önemini vurguladýlar.
Ýftarda UKUB'un kuruluþ amaçlarýndan biri olan Türk Kalýpçýlýk
Sektörü 'nü geliþtirmek ve tek bir çatý altýnda toplamak için
sektöre hizmet eden firmalarýn birlik içinde hareket etmesi ve
etkileþim içinde bulunmasý için düzenlenen organizasyonlarýn
faydasý vurgulandý.
Sayýn Þamil Özoðul sponsorlarýn desteklerinin çok önemli
olduðunu dile getirerek, UKUB ana sponsoru Ses3000 CNC
Takým Tezgahlarý ve Bilgisayar Sistemleri Ltd. Þti ve etkinlik
sponsoru RTC Baðlantý Elemanlarý A.Þ. firmalarýna sektöre ve
UKUB'a destek verdikleri için teþekkür etti.

Birlik Faaliyetleri

Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi, 22 Eylül'de Sektörü
Buluþturacak
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði 'nin her yýl düzenlediði Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin 6.'sý için hazýrlýklarda
son aþamaya gelindi. Bu yýl zirvede yine sektörün ileri gelenleri kürsüye çýkacak.

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan bu yýl
6. kez düzenlenecek olan Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin
hazýrlýklarýnda son aþamaya gelindi. Kalýpçýlýk
sektöründeki geliþmeler, sorunlar ve çözümlerinin masaya
yatýrýlacaðý Zirve, 22 Eylül 2016 tarihinde TOSB Workinn
Hotel/Gebze'de gerçekleþtirilecek.
Otomotiv, beyaz eþya gibi lokomotif sanayinin satýn alma heyetleri
dýþýnda, yurtiçi ve yurtdýþý sektör temsilcilerinin de katýlacaðý
zirvede önemli konuklar konuþma yapacak.
Kalýpçýlýk Zirvesi Yine Çok Konuþulacak
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, daha önce 5 kez gerçekleþtirdikleri
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin bu yýl daha da yüksek katýlýmla ve
zengin bir içerikle yapýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini
söyledi. Her geçen yýl daha etkili olan zirvenin, Türkiye'deki kalýp
sektörüne yön vermeye baþladýðýný vurgulayan Þamil Özoðul,
"Bu yýl zirveye geçen yýl rahatsýzlýðýndan dolayý katýlamayan,
ülkemizin en büyük kuruluþlarýndan biri olan KOÇ Holding'in
eski CEO'su olarak baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtiren Sayýn Turgay
Durak konuþmacý olarak katýlým gösterecektir.'' dedi.
Þamil Özoðul ayrýca zirvede Takým Tezgahlarý Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði (TÝAD) Baþkaný Hakan Aydoðdu, UKUB
Ana Sponsoru Ses3000 CNC Takým Tezgahlarý ve Bilgisayar
Sistemleri Ltd. Þti. firmasýnýn Genel Müdürü Dr. Müh. Erdal
Gamsýz, Coþkunöz Meslek Lisesi Öðretmeni Çetin Yýlmaz, Ford
Otosan Takým Kalýp Müdürü Burak Gürler , Aachen Üniversitesi,
Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma Geliþtirme ve Eðitim Vakfý
(PAGEV) Baþkaný Yavuz Eroðlu, Karel Kalýp A.Þ. Genel Müdürü

Refik Diri, BCC Turkey Denge ve Deðiþim Merkezi kurucu
ortaklarý Banu Koç Çakan, Cem Atat konuþma yapacaklarýný
belirtti.
Baþarýda sponsorlarýn katkýsý büyük
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin ana sponsoru, bu yýl da Ses 3000
CNC Takým Tezgâhlarý ve Bilgisayar Sistemleri ltd. Þti. firmasý
oldu.
UKUB'un artýk gelenekselleþen "Kalýpçýlýk Zirvesi" ne ilginin ve
katýlýmýn her geçen yýl daha da arttýðýný vurgulayan Þamil Özoðul,
UKUB'un kalýp sektörünün önünün açýlmasý için çok sayýda
projeyi hayata geçirdiðini, baþarýlý projelere imza atmalarýnda
sponsorlarýn da çok büyük payý olduðunu vurguladý.

www.kalipcilikzirvesi.org

UKUB Ana Sponsoru
Etkinlik Ana Sponsoru
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Adres : Workinn Hotel TOSB Otomotiv Yan San. Ýhtisas Org. San. Bölg.
3. Cad. No:1 41420 Þekerpýnar Çayýrova Kocaeli / TÜRKÝYE
LCV : Seda NALBANT - seda.nalbant@ukub.org.tr (224) 261 58 92 - (541) 206 55 23

ULUSAL KALIP
ÜRETÝICIÝLERIÝ
BÝIRLIÐGIÝÐÝ

Zirve Programý
08:45 - 09:30 Kayýt & Karþýlama
09:30 - 09:40

Þamil ÖZOÐUL

Açýlýþ Konuþmasý

UKUB - Yönetim Kurulu Baþkaný

09:40 - 10:10

Konuþma

Steven YOUNG

10:10 - 11:00

Konuþma

Turgay DURAK

Bosch Türkiye ve Ortadoðu Baþkaný

FORD Otosan, Otokar,
Türk Traktör, TÜPRAÞ Yönetim Kurulu Üyesi

11:00 - 11:20

Hakan AYDOÐDU

Konuþma

TÝAD - Yönetim Kurulu Baþkaný

11:20 - 11:40

Erdal GAMSIZ

Konuþma

Ses 3000 CNC - Genel Müdür

11:40 - 12:10 Sergi ve Kokteyl
12:10 - 12:30

Konuþma

Çetin YILMAZ

12:30 - 12:50

Konuþma

Burak GÜRLER

Coþkunöz Meslek Lisesi - Öðretmen
Ford Otosan - Takým Kalýp Müdürü

12:50 - 14:00 Öðle Yemeði ve Sergi
14:00 - 14:20

Konuþma

Michael Salmen

14:20 - 14:40

Konuþma

Yavuz EROÐLU

14:40 - 15:00

Konuþma

Refik DÝRÝ

15:00 - 15:20

Konuþma

Banu KOÇ ÇAKAN - Cem ATAT

WBA Aachener Werkzeugbau Akademie
Head of Industrial Projects
PAGEV Yönetim Kurulu Baþkaný
Karel Kalýp - Genel Müdür
BCC Turkey Denge ve Deðiþim Merkezi
Kurucu Ortaklarý

15:20 - 15:45

Genel Soru Cevap ve Kapanýþ

15:45 - 16:15 Sergi ve Kokteyl

UKUB Ana Sponsoru
Etkinlik Ana Sponsoru

LCV : Seda NALBANT - seda.nalbant@ukub.org.tr
(224) 261 58 92 - (541) 206 55 23

Makale

Türk Kalýp Sektörü Global Pazarda
Geliþmeye Devam Ediyor

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði ve Prestij
Yayýncýlýk iþbirliði ile 01- 04 Aralýk
2016 tarihleri arasýnda bu yýl 9. kez
düzenleyeceðimiz Kalýp Avrasya Fuarý'nýn
hazýrlýklarý tüm hýzý ile sürmektedir.

Ýlhan ERSÖZLÜ
TÜYAP Bursa Fuarcýlýk Genel Müdürü

Sanayileþmede artan üretim miktarlarý ve geliþen
üretim modellerine paralel olarak Türk kalýp
sanayisi otomotiv sektörü baþta olmak üzere,
beyaz eþya, elektrik-elektronik, plastik ve kauçuk
sanayi sektörlerinin artan ihtiyaçlarýna cevap
verebilmek adýna geliþme göstermektedir.
Türkiye'nin ilk ve tek Fuarý olan Kalýp Avrasya,
artan katýlýmcý firma çeþitliði ile sektör ihtiyaçlarý
doðrultusunda hazýrlanmaktadýr.

kapsamýnda dünyada ki teknoloji ve ticari
geliþmelere uyum saðlamak amacý ile yapýlan
çalýþmalar, fuarýmýzý gerek katýlýmcý gerekse
ziyaretçi açýsýndan güçlendirmektedir.
Kýtalar Arasý Ticari Köprüler Kuruluyor

Otomotive ve kalýp sanayinin kalbi niteliðinde
olan Bursa'da düzenleyeceðimiz Fuar, her yýl
olduðu gibi kalýp, makine, otomasyon kapsamlarý
ile imalatýn tüm süreçlerini Bursa Endüstri
Zirvesi çatýsý altýnda sektörü bir araya
getirecektir. 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;
60 bin ziyaretçi rakamýna ulaþmasýný
hedeflemekteyiz.

Birbirini tamamlayan sektörlerin büyük
buluþmasý olan Fuarlara; Tüyap'ýn yurtdýþý
ofisleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, T.C.
Ekonomi Bakanlýðý koordinasyonu ile Avrupa,
Asya, Amerika ve Kuzey Afrika kýtalarýnda yer
alan A.B.D., Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney
Kore, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya, Ýsrail, Ýtalya,
Japonya, Mýsýr, Romanya, Portekiz, Rusya,
Slovakya, Suudi Arabistan, Tayvan ve
Yunanistan'dan, iþ adamlarý davet edilmektedir.

Fuarda Ýkili Ýþ Görüþmeleri Organize
Edilecek

Türkiye'nin ilk ve tek
Fuarý olan Kalýp
Avrasya, artan
katýlýmcý firma
çeþitliði ile sektör
ihtiyaçlarý
doðrultusunda
hazýrlanmaktadýr.
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KOSGEB ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý
desteði ile Fuar alanýnda yurtdýþýndan gelen iþ
adamlarý ile katýlýmcý firmalarýmýz arasýnda ikili
iþ görüþmeleri düzenlenecektir.

Yapýlan araþtýrmalar neticesinde Türk Kalýp
sektörünün ihracatta Avrupa'da geniþ
coðrafyalara ulaþtýðý görülmektedir. Sektör

Bu etkili çalýþmalarýn neticesinde 9 yýldan beri
büyük emeklerle hazýrlanan fuarýmýz her geçen
gün geliþmekte, global pazarda ki yerini
saðlamlaþtýrmaktadýr.

Özgeçmiþ

UKUB Yeni Dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
1993 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesinden Metalurji Mühendisi
olarak mezun oldu.DAAD bursu ile Berlin Teknik Üniversitesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nin
beraber yürütmüþ olduklarý Üretim Mühendisliði programýnda yüksek lisansýný tamamladý.Yine
ayný dalda doktora eðitimine baþladý ancak 2000 yýlýnda doktora eðitimini yarýda býraktý ve doktora
eðitimini yarýda býraktýðý yýl kesici takým sektöründeki uzun soluklu hayatýna Leitz Kesici Takýmlar
firmasýnda baþladý.

Atilla Sinan SAYGINER

Ýki yýllýk satýþ mühendisliði tecrübesinden sonra Sandvik Endüstriyel Mamüller A.Þ. firmasýnda
7 yýl süreyle Titex Plus ve Titex-Prototyp firmalarýnýn bölüm yöneticiliðini yaptý. Walter Titex
Prototyp Türkiye firmasýnýn kuruluþunda yer aldý ve 9 ay süreyle genel müdür vekili olarak yönetti.
Son olarak, Emuge Franken firmasýndan gelen teklifi deðerlendirerek Emuge Franken Türkiye
organizasyonunun baþýna geçti. Emuge Franken firmasýnýn kuruluþunda ve Türkiye pazarýna
yayýlmasýnda büyük rol aldý. 8 yýldýr ayný firmanýn genel müdürlüðünü yapmaktadýr. Evli ve 2
çocuk babasýdýr. Almanca ve Ýngilizce bilmektedir.

10.10.1974 Polatlý/ Ankarada doðan Selçuk Damlacýk evli ve 2 çocuk babasýdýr. 1989-1991
Tophane Endüstri Meslek Lisesi Kalýp bölümünü okuduktan sonra 1993-1995 Akdeniz Üniversitesi
T.B.M.Y.O Makina bölümü ve 1996-2000 Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Kalýpçýlýk
Öðretmenlik bölümlerinden mezun olmuþtur.
Çalýþma hayatýna Coþkunöz Kalýp Makina fabrikasýnda Kalýp Tasarým ve Proses Tasarým bölümünde
baþlayarak, Valeo Debriyaj Bursa Kalýp Üretim ve Bakým þefi, Kolman Haberland Dýe Design
(þirket ortaðý) Kalýp tasarým ve Debriye alma lideri olarak çalýþtýktan sonra þuanda Pruva Automotive
Technology (Þirket Ortaðý), Kalýp Tasarým, Proje Yönetimi, Üretilebilirlik Analizi, Kalýp Ýmalatý
bölümlerinde çalýþma hayatýna devam etmektedir. Ýyi derecede Ýngilizce baþlangýç seviyesinde
Çince bilmektedir.
Selçuk DAMLACIK

1979 yýlýnda Bursa'da dünyaya gelen Erkan Aybaraz, 1996 yýlýnda Bursa Tophane Endüstri Meslek
Lisesi Kalýp Bölümü'nden mezun olmuþtur. Lisans eðitimini Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim
Fakültesi Kalýpçýlýk Öðretmenliði Bölümü'nde 2000 yýlýnda, Yüksek Lisans Eðitimini 2010 yýlýnda
Uludað Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü'nde, ikinci Yüksek Lisansýný 2012 yýlýnda
Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýþletme Yönetimi alanýnda tamamlamýþtýr.
Ýþ hayatýna 2000 yýlýnda Coþkunöz'de baþlamýþ olup daha sonra TOFAÞ Türk Otomobil
Fabrikasý'nda çalýþmýþtýr. Kasým 2013'den bu yana DNA Kalýp Firma ortaðý ve Genel Müdürü
olarak görevine devam etmektedir.
Erkan AYBARAZ
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Evli ve bir çocuk babasýdýr. Ýyi derecede Ýngilizce, Ýtalyanca ile temel üstü seviyede Almanca
bilmektedir.

Özgeçmiþ

15.05.1978 yýlýnda Berlin'de doðan Hakan Üresin ilk, orta ve lise tahsilini Ýstanbul'da tamamlamýþtýr.
Uludað Üniversitesi Makina Bölümünden mezun olmuþtur. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.
Ýþ hayatýna 1998 yýlýnda kalýp sektöründe Standart Kalýp Elemanlarý satýþý ile baþlayan Hakan
Üresin, 2000-2004 arasý Kemsan firmasýnda satýþ müdürlüðü, 2004-2007 yýllarý arasýnda da
Schindler asansör firmasýnda bölge müdürlüðü görevlerinde bulunmuþ, halen Masel Kalýp firmasýnda
Genel Müdür görevinde çalýþma hayatýna devam etmektedir.

Hakan ÜRESÝN

03.08.1989 tarihinde Ýstanbul'da doðdu. Ýlk ve orta eðitimlerini Ýstanbul'da tamamladý.
Üsküdar Fen Lisesinden mezun olduktan sonra, Ýngiltere'nin Birmingham þehrinde Birmingham
Üniversitesi (University of Birmingham) Makine Mühendisliði Bölümünde lisans eðitimine baþladý.
Otomotiv ve tasarým branþýnda lisans eðitimini tamamladý. 2012 yýlýnda Türkiye'ye döndükten
sonra ve 2013 yýlýnda "Hýzlý Baðlantý Elemanlarý" üretimi yapan RTC TEC Baðlantý Elemanlarý
A.Þ. firmasýnda yönetim kadrosunda etkin rol üstlendi.
Þuanda kurucu ortaðý olduðu firmada iþ hayatýna devam etmektedir.

Ergun TAMER

2013 Yýlýnda Sabancý Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði bölümünden mezun oldu.
Günümüzde Boðaziçi Üniversitesi'nde Ýþletme Biliþim Sistemleri yüksek lisansýna devam etmektedir.
Aile þirketi olan Korkmaz Çelik'in Avrupa ayaðý olan KC Spezial Stahl Technologie GmbH'yý 2013
yýlýnda kurmuþtur. 2 yýl boyunca baþta Almanya ve Polonya olmak üzere, Ýtalya, Ýngiltere, Ýspanya'da
Hitachi Metals ltd. çeliklerinin satýþýný gerçekleþtirmiþtir. 2015 yýlýnda Türkiye'ye dönerek Korkmaz
Çelik A.Þ. bünyesinde proje müdürlüðü yapmaya baþlamýþtýr. Ýleri seviyede Ýngilizce ve Almanca,
baþlangýç seviyesinde Japonca bilmektedir.

Mehmet GANÝYUSUFOÐLU

Ali Emre Tunalýlar Galatasaray Lisesi'nde baþlayan eðitimini, 2015 yýlýnda Koç Üniversitesi Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü'nden mezun olarak tamamladý. Yaz dönemlerinde
Kaliforniya Üniversitesi'nde geliþim amaçlý dersler aldý. Ulus Metal firmasýnda satýn alma sorumlusu
olarak görev yapmaktadýr. Ulus Metal'e katýlmadan önce yine otomotiv aðýrlýklý olmak üzere farklý
firmalarda staj yapma imkaný buldu. Ýngilizce ve Fransýzca bilmektedir.

Ali Emre TUNALILAR
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Mesleki ve Teknik Eðitimin Önemi
Deðerli Kalýpçýlar,

Þamil ÖZOÐUL
UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný

Son yýllarda sürekli
dile getirdiðimiz,
artýk "önemli"
olmaktan çýkýp
"hayati" duruma
geçen ara eleman
sorunu ülkemiz
üretim sanayisi için
"büyük tehdit"
oluþturmaktadýr.
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T

ürkiye'de mesleki ve teknik eðitimin
gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak
yeterli düzeyde olmadýðý uzun
zamandýr bildiðimiz bir gerçektir. Bunun
yanýnda ülkemizin nitelikli ara insan gücüne
olan ihtiyacý da had safhadadýr. Büyüyen Türkiye
ekonomisinin küresel pazarlarda rekabet
edebilmesi ancak geliþmiþ meslek okullarýnýn
kurulmasý ve bu okullarýn yetiþtireceði nitelikli
teknikerlerle mümkün olabilecektir.
Devlet Planlama Teþkilatýnýn hükümetlere
sunduðu beþ yýllýk kalkýnma planlarýnýn hemen
hemen tamamýnda ülkemizdeki mesleki ve
teknik orta öðretim düzeyinin % 65'ler seviyesine
(genel liseler % 35) çýkartýlmasý hedeflenmesine
raðmen bu rakamýn bu gün tam tersine bir
durumda olmasý sorunun büyüklüðü kadar
tehlikesini de gözler önüne sermektedir.
Ülkemizdeki mesleki ve teknik eðitim kalitesinin
düþmesinin önemli bir sebebi üniversitelere giriþ
sýnavýndaki katsayý uygulamasýdýr. Teknik eðitim
alacak öðrencinin fen ve matematik temelli
eðitime uygun olmasý gerekmektedir. Fakat
katsayý uygulamasýndan dolayý fen ve matematik
alanlarýna yatkýn olan öðrenciler teknik eðitime
yönelmemiþ, baþarýlý öðrencilerin tamamý,
baþarýsýz öðrencilerin de büyük kýsmý üniversite
diplomasý alma hayaliyle meslek liseleri yerine
düz liseleri tercih etmiþ, bunun neticesinde de
mesleki ve teknik eðitim alan öðrencilerin
nitelikleri ile birlikte eðitim kalitesi de
düþmüþtür.
1997 sonrasý baþlayan katsayý uygulamasý
sebebiyle baþarýlý öðrenciler tarafýndan tercih
edilmeyen meslek liseleri, katsayýnýn 2009'da
kaldýrýlmasýyla rahat bir nefes almýþ ve
sonrasýnda meslek liselilerin kendi alanlarýnda
bir bölümü tercih ettiðinde ek puan almalarýný
saðlayan bir uygulamaya da geçilmiþti. Ancak,
ÖSYM bu uygulamaya da 2016 yýlý içinde son
verdi.
Makine, elektrik-elektronik, uçak bakýmý gibi
bölümlerde okuyan öðrenciler üniversiteye
giriþte artýk makine mühendisliði, elektrikelektronik mühendisliði ve uçak mühendisliði
gibi bölümlere giriþte ek puan alamayacak.
Meslek liselilerin Fen ve Anadolu liselilerle ortak
tercih ettiði bölümlerde okumasý yine zorlaþacak.
Mesleki ve teknik eðitimde oturmuþ, süreklilik
arz eden bir sistemimiz ne yazýk ki halen yok.

Mesleki ve teknik eðitimde bir devrim olarak
kabul edilen 3308 sayýlý Mesleki ve Teknik
Eðitim Kanunu ile küresel rekabet gücümüzü
arttýrabilecek nitelikli iþgücünün eðitilmesi ile
ilgili sistemin çerçevesi çizilmiþ fakat eðitim,
ölçme, deðerlendirme ve belgelendirmenin
objektif ve þeffaf kriterler ile yürütülme standardý
saðlanamamýþtýr. Mevcut uygulamada meslek
lisesi diplomasý, kalfalýk ve ustalýk belgesi eðitim
sisteminin baþarý kriteri olarak kabul edilmiþ,
sisteme giren hemen herkesin bu belgelere sahip
olmasý ile "nicelik" elde edilmiþ ancak "nitelik"
saðlanamamýþtýr.
Mesleki ve teknik orta öðretim sisteminden
genellikle "vasýfsýz" þekilde mezun olan bu
kesime, nitelikli mal ve hizmet üretimi
hedefleyen kalýpçýlýk gibi sektörler haliyle ilgi
göstermemektedir. Mezunlar çoðunlukla branþ
dýþý alanlarda asgari ücret ile deðerlendirilmekte,
eksiklikleri þirket içi eðitimler ile tamamlanabilen
çok az kýsmý iþ bulabilmektedir.
Bu iþ gücü profili ile, katma deðer saðlayacak
ürün tasarýmý bir þekilde gerçekleþtirilebilse dahi
sonrasýnda imalatýnýn saðlanmasý mümkün
olmayacaktýr.
Üretim toplumundan hýzla tüketim toplumuna
dönüþtüðümüz son yýllarda hep ticaret ön planda
tutuldu.

Makale
aranmalýdýr.
Diploma ve mesleki yeterlilik belgesi haricinde, ayný iþletmede
en az 3 yýl çalýþtýðý takdirde girebileceði ve baþarýlý olursa
alabileceði, gerçek niteliklere dayalý bir "ustalýk belgesi" de mesleki
standartlara eklenmelidir. Bu sayede hem öðrencilerin ayný
firmada uzun süre çalýþarak derinlemesine uzmanlaþmalarý
saðlanacak hem de mesleki anlamda nitelik seviyesi git gide
yükselecektir.

Þu bir gerçek ki tasarladýðýnýz, ürettiðiniz bir ürünü pazarlayýp
satamadýktan sonra hiçbir deðeri yoktur. Ancak ticaret marifetini
her türlü tasarým ve üretim kabiliyet ve kapasitesinin üzerinde
tutan bir anlayýþ ülkemizi büyük bir hýzla üretimden uzaklaþtýrmýþ
ve tüketim toplumu haline dönüþtürmüþtür.
Mesleki eðitim veren mükemmel okullar kurabilsekte
gençlerimizi bu alanlara yönlendir-memiz daha önemli ve
öncelikli bir görevdir. Ticaret yaparak kolay para kazanmanýn
hayalini kuran gençlerimizi, yanlýþ eðitim politikalarýnýn da
olumsuz etkisiyle kapýldýklarý "üniversite mezunu" saplantýsýndan
kurtarmalý, onlara ülkemizin geleceði için mesleki eðitimin
önemini anlatmalýyýz.

Neredeyse her ay yeni bir üniversitenin açýldýðý ülkemizde herkes
lisans hatta yüksek lisans diploma sahibi olurken ne yazýk ki çok
az gencimiz bir "meslek" sahibi olabilmekte ve iþ bulabilmektedir.
Sistem, yeterlilik, kabiliyet ve nitelik gözetmeksizin herkesi
üniversite diplomasý almaya teþvik etmektedir.
Sonuç olarak, kendisinin, ailesinin ve ülkesinin verdiði emeðin
karþýlýðýný hiçbir zaman kazandýrmayacak olan deðersiz
diplomalara sahip milyonlarca iþsizden meydan gelen kayýp bir
nesil yetiþmektedir.

Bunu saðladýktan sonra sistem hatalarýný düzeltmek birkaç akýllý
insan için kolay bir süreçtir.
Piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikte insan kaynaðý yetiþtirmek
için, mesleki ve teknik eðitim alan öðrencilerin stajlarýnýn zorunlu
hale getirilmesi gerekmektedir. Uygulama esaslý meslek
eðitiminin verimliliði pratik uygulamasý olmayan eðitime göre
her zaman daha yüksektir.
Bu baðlamda, uzun süreli özel sektör stajý zorunlu hale
getirilmelidir. Mesleki eðitime baþlanan ilk yýlda teorik bir eðitim
görülmesi, yaz dönemi boyunca öðrencinin öðrendiklerini
uygulayabileceði bir firmada stajyer olmasý ve diðer kalan iki yýl
boyunca okulunda gördüðü derslerin yan sýra haftanýn en az 2
günü de yine staj yaptýðý firmada öðrendiklerini uygulamasýdýr.
Öðrencinin öðrenme döneminde staj yaptýðý firmada sürekli
olarak tekrara dayalý iþler yapmasýnýn engellenmesi de son derece
önemli bir konudur. Uygulamaya konulabilecek bu yöntemler
sayesinde eðitim programýnýn güncel olmamasý sorunu da
ortadan kalkacaktýr.
Okullarda uygulanan eðitim programlarýnýn geliþtirilmesinde
bölgesel ve yerel ihtiyaçlarýn belirlenmesi ve programlarýn gerçek
iþ hayatýnýn ihtiyaçlarýný gözeten bir anlayýþla geliþtirilmesi
benimsenmelidir. Eðitim programlarýnýn geliþtirilmesinde ulusal
ve uluslararasý standartlar esas alýnmalýdýr.
Tüm bunlarýn gerçekleþebilmesi, çalýþma sürekliliðinin
saðlanmasýna baðlýdýr. Öðrencinin mezuniyet belgesi alabilmesi
için teorik ve pratik sýnavlarda baþarýlý olmasý haricinde ayný
firmada uzun süreli stajýný da baþarýyla tamamlamýþ olmasý þartý

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaþtýrmak ise bu eðitim sistemi ile
üretim sanayisinin geliþmesi bir yana mevcut kapasitesini
korumasý dahi mümkün deðildir.
Ticaret sýnýrlarýnýn kalktýðý dünyamýzda bir ülkenin ekonomik
geliþmiþlik düzeyi doðrudan rekabet gücü ile baðlantýlýdýr.
Rekabet gücünün artýrýlmasý ise insan kaynaklarýna ve alt yapý
sistemlerine yapýlan yatýrýmlar ile gerçekleþecektir. Ancak bu
þekilde istihdam yaratan bir ekonomik büyümeye kavuþulacak
ve ekonomik büyüklük, adaletli bir gelir daðýlýmý sayesinde
ekonomik geliþmiþliðe dönüþecektir. Bu sayede rekabet avantajý,
kiþilere yeni iþ olanaklarý olarak geri dönecektir.
Tüm bunlarýn gerçekleþebilmesi için gereken, insan kaynaklarýna
yatýrým yaparken, çaðýn gereklerine uygun bilgi tabanlý ve takým
içerisinde çalýþabilen, yeni teknolojileri iþinde kullanabilen, birkaç
alanda derinlemesine uzmanlaþmýþ ara eleman yetiþtirilmesidir.
Ancak bu þekilde ülkemizin sürekli övündüðü dinamiklerinden
olan genç insan kaynaðýnýn iþsizliðine çözüm bulunacak ve
sonucunda ekonomik büyüme saðlanabilecektir.
Basmakalýp Sayfa 17
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Kalýp Ýçi Sensörle Daha Þeffaf Bir Proses

P

Mahir ZÝYREK
BRIGHTWORKS
Ýþ Geliþtirme Müdürü

lastik enjeksiyonda en önemli amaç, üretimde ölçüsel ve yapýsal tutarlý parçalarýn
kullanýlan enjeksiyon makinesine baðlý
olmaksýzýn üretilmesidir. Üreticiler bunu
saðlamak için eriyik akýþýný otomatik algýlayan
ve PVT iliþkisini temel alan proses optimizasyon
ve kontrol metotlarý kullanmalýdýrlar. Bu
metotlar plastiðin sývýdan katýya geçiþinde gerçek
zamanlý bilgilerin elde edilmesini saðlar. PVT
davranýþý gözden göze tutarlý olduðu zaman,
kalýbýn imkan verdiði kadar hýzlý þekilde ve ayný
kalitede parçalarýn üretimi saðlanýr.
Basýnç ve sýcaklýk sensörleri kalýbýn içine uygun
þekilde yerleþtirilirse PVT bilgileri doðru bir
þekilde elde edilir.
Basýnç Sensörü Kullanýmý
Göziçi Basýnç sensörleri proses optimizasyonu
için ideal bilgi kaynaðýdýr. Direk veya Gömülü
piezolektrik göziçi basýnç sensörleri
rijiditelerinin yüksekliði, doðal frekanslarý, ölçü
skalasý, çoðaltýlabilir ve lineer sinyalli oluþu
sebebiyle tavsiye edilir. Proses gözlemleme ve
geliþtirilmesinde gömülü sensörler için yeterince
yer yoksa onun yerine Pin arkasý sensörler
kullanýlabilir.
Plastik ve diðer maddeler itici kanalýna dolabilir,
bu da itici hareketlerini engellenebilir. Bu
durumda basýnç sensörleri yanlýþ deðerleri
gösterebilir.
Genellikle basýnç sensörünün plastiðin akýþ
yolunun ilk üçündeki yolluk giriþine yakýn
konuþlandýrýlmasý önerilir. Bu sayede akýþýn
sonuna doðru yerleþtirilen basýnç sensörlerine
göre daha saðlýklý bilgi elde edilir. Basýnç
sensörünün yolluk giriþine yerleþtirilmesi dolum
fazý hakkýnda bilgi vererek daha fazla opsiyonun
kontrolünü saðlar.( Bazý özel uygulamalarda
akýþýn sonuna uygulamak gerekebilir.). Kalýp
göziçi sensörleri konusunda uzmanlar basýnç
sensörlerinin yerleþimi konusunda uygulamaya
özel tavsiyelerde bulunabilirler.
Þekilde görülen göziçi-basýnç eðrisinin kilit
noktalarý açýklanmaktadýr.
A Noktasý - Malzeme geçiþ sensörü: Basýnç
sinyali sýfýrdan yükselmeye baþaladýðý anda
malzeme sensörün üzerinde geçmeye baþladý
demektir. Ön akýþýn otomatik algýlamasý bu
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nokta için proses kontrolü için kullanýlabilir.
Bunu tespit edebilmek için, sensörlerin ve ilgili
elektroniklerin tepkime süreleri milisaniye
mertebesinde olmalýdýr.

B Noktasý - Enjeksiyon: Grafikte sýfýrdan anlýk
yükselmesindeki eðim enjeksiyon oranýný
belirtir. Enjeksiyon profili tutarlý mön akýþ hýzý
elde edilecek þekilde optimize edilebilir. Bu da
parçanýn çekmesini etkiler.
C Noktasý - Geçiþ/Transfer: Grafik hýzlý bir
þekilde artýþa geçtiðinde enjeksiyon fazýndan
tutma fazýna geçiþ yapýlýr ve maksimum basýnca
gelene kadar tutma fazýnda kalýr. C noktasýnda
grafik aþaðýya doðru meyil yapýp yükselmesi
durumda, enjeksiyon fazýndan tutma fazýna
erken geçildiði ya da tutma fazýnda kalýbýn
gözüne dolum yapýldýðý anlaþýlýr.
D Noktasý - Tepe Noktasý: Eðrinin pik yaptýðý
nokta bize kalýbýn gözüne gelen maksimum
basýncý gösterir. Faz geçiþinden sonra bu noktaya
ulaþmak için gereken zaman enjeksiyon
makinesinin reaksiyon zamanýna baðlýdýr.
E Noktasý - Yolluk Aðzýnýn Donmasý: Eðrinin
iniþe geçtiði taraftaki E noktasýndaki eðim
yumuþak bir þekilde olmalýdýr. Eðer ki bu eðim
çok keskin bir þekilde olursa yolluk aðzýnýn
donmamasý gibi bir problem ortaya çýkabilir.
Grafiðin atmosferik basýnca ulaþmasý ile parçanýn
çekmesi 1:1 baðlantýlýdýr.
Sýcaklýk Sensörünün Kullanýmý
Göziçi sýcaklýk sensörleri eriyik akýþýnýn nerede
olduðunu anlýk olarak gösterir, basýnç sensörü
ile birlikte kullanýlmasý çok daha hýzlý sonuç
verir. Direk veya gömülü kullanýlýr ise akýþýn son
%10-%15 lik kýsmýndaki malzemenin
viskozitesindeki deðiþim ve kalýp gözünün
dolumundaki sapmalar anýnda tespit edilir.
Örnek vermek gerekirse, çok gözlü bir sýcak
yolluk sisteminde, akýþýn sonuna doðru
yerleþtirilen sýcaklýk sensörleri otomatik
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balans için kullanýlabilir ki bu þekilde her gözün eþit dolumu ayný
anda saðlanabilir.
Grafikteki sýcaklýk eðrileri tutarlý hale geldikçe basýnç eðrileri de
tutarlý hale gelecektir.(Aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi) Bu
PVT durumu plastiðin doðasýnda vardýr. Çok gözlü büyük kalýplar
için, sýcaklýk sensörlerini yolluk giriþine yakýn yerleþtirerek her
bir gözün açýlýp kapanmasý ayrý ayrý kontrol edilebilir.

B Noktasý - Malzemenin Sensöre Ulaþmasý: Grafiðin anlýk
yükseliþi malzemenin sensörlere ulaþtýðýný gösterir. Bu sinyal
tutma basýncýna otomatik geçiþ için kullanýlabilir. Bu sinyali hafif
sinyal gecikme fonksiyonu ile optimize etmek mümkündür.
C Noktasý - Maksimum Sýcaklýk: Bu eriyik sýcaklýðý deðil temas
sýcaklýðýdýr. Sýcaklýk eðrisinin maksimum noktasý malzemenin
baþlangýçta enjekte edildiði sýcaklýðýndan çok daha düþük
olacaktýr.
D Noktasý - Kalýp Gözünün Soðumasý: Sýcaklýk eðrisinin
düþüþü sensörün olduðu bölgedeki soðutmanýn etkinliðini
gösterir. Eðer kalýp açýldýðýnda sensördeki sýcaklýk ilk sýcaklýðýna
geliyorsa bu bölgedeki soðuma iyidir sonucu çýkarýlabilir. Bu
bilgi kullanýlarak soðutma süresi optimize edilebilir ve çevrim
zamaný düþürülebilir.
Basýnç ve Sýcaklýk Sensorler. N. N B. Rl. Kte Kullanýmý
Bas.nc sensoru giri.te konumland.r.ld...nda bir s.cakl.k sensoru
de dolumun son noktas.na yerle.tirilir, boylece maddenin
viskozite, kayma gerilmesi ve kesme oran., parcadaki basma,
cekme pay. ozelliklerinin hepsi izlenebilir ve kontrol edilebilir.
Kesme oran. zamandan(¢t) hesaplan.r.

Þekilde görülen göziçi-sýcaklýk eðrisinin kilit noktalarý
açýklanmaktadýr.

Dt, akýþkanýn basýnç sensörü ile sýcaklýk sensörü arasýndaki
mesafeyi akma süresidir. Basýncýn ölçüldüðü T1 zamaný, kayma
gerilmesinin hesaplanmasýnda kullanýlýr. Baskýdan baskýya
viskozite varyasyonlarý kolayca tanýmlanabilir.

A Noktasý - Kalýp çeliði Sýcaklýðý: Malzeme sensörlere
gelmeden önce kalýbýn her bir gözündeki sýcaklýk sapmalarý
görülebilir.

Malzemenin viskozitesini ölçmeye yarayan bu metot, kalýplarýn
farklý makine ve lokasyonlara transfer edilmesi için hýzlý ve kolay
bir yol saðlar. Proses koþullarý(kayma gerilmesi ve kesme oraný)
- yalnýz makine ayarlarý deðil - kopyalanabilir. Bu sayede masraflý
kalýp validasyonlarý elemine edilmiþ olur. Kayma gerilmesi ve
kesme oraný deðerleri kalýp dolum simülasyonlarýndan alýnarak
eþleþtirilir ve yeni kalýplarda hýzlý devreye alma imkaný saðlar.
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NACE Kodu ve Devlet Destekleri

F
Ahmet YAVUZ
ÝLTEM Eðitim & Proje
Geliþtirme Danýþmaný

ransýzca Nomenclature statistique des
Activités économiques dans la
Communauté Européenne kelimelerinin
baþ harfinden alýnan NACE kodu uygulamasý;
Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili
istatistiklerin üretilmesi ve yayýlmasý amacýna
yönelik bir baþvuru kaynaðý olarak ilk defa 1970
yýlýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Avrupa Birliði
tarafýndan geliþtirilen, kýsa adý "NACE" olan bu
kodlama sistemi, "ekonomik faaliyetlerin
istatistikî sýnýflandýrýlmasý" anlamýna
gelmektedir.
Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa
Birliðine uyum çalýþmalarý kapsamýnda, NACE
kodu uygulamasý da kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
TOBB, Maliye Bakanlýðý, Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý, TÜGÝK, SGK ile Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
ortaklaþa yürütülen þirketlerin ekonomik
faaliyetlerinin sýnýflandýrýldýðý NACE isimli
kodlama sistemi ile þirketlere de vatandaþlar gibi
kimlik numarasý verilirken, ticaret ve sanayi
envanteri konusunda önemli bir düzenlemeye
imza atýlmýþtýr.
Ülkemizde, 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanmýþ bulunan
"Odalarda/Ticaret Borsalarýnda Mesleklerin
Gruplandýrýlmasý" hakkýndaki yönetmeliklerin
03.06.2012 tarihli ve 29312 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanmýþ deðiþik geçici 3üncü
maddeleri uyarýnca, "baðlý oda ve borsa
üyelerinin faaliyet kodlarýnýn ve buna baðlý
olarak meslek gruplarýnýn belirlenmesi" görevi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB)
verilmiþtir.

Ülkemizde birçok
alanda yürütülen
Avrupa Birliðine
uyum çalýþmalarý
kapsamýnda, NACE
kodu uygulamasý da
kullanýlmaya
baþlanmýþtýr.
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Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararasý
Standart Sanayi Sýnýflamasý (ISIC) ile
iliþkisinden dolayý NACE kodu uygulamasý
ülkemiz için, ekonomik faaliyetlere iliþkin
istatistiki verileri Dünya düzeyinde
karþýlaþtýrýlmasý açýsýndan çok önemli bir araç
olarak kabul edilmektedir.
NACE kodlamasýnda faaliyet konularýna göre
iþletmelere altý haneli bir kod verilmektedir.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan þirket bazýnda
tespit edilen en yüksek cironun saðlandýðý sektör,
o þirketin esas faaliyet kodu olarak belirlenmiþtir.
NACE Kodunuz iþyeri SGK sicil numaranýzýn
2. hanesinden (sonraki) baþlayarak 3, 4, 5, 6, 7

ve 8. haneleridir. Yani 4 veya 6 haneli bir
kodunuz olacaktýr. NACE kodunuzu baðlý
bulunduðunuz ticaret ve sanayi sitesinin web
sitesi üzerinden, sicil kayýtlarý bölümündeki
firma detayý sayfasýndan öðrenebilirsiniz. Vergi
Sisteminde ise; Maliye Bakanlýðý vergi kodlarýný
NACE kodlarý ile ayný olacak þekilde
belirlemiþtir. Ýnternet vergi dairesi sisteminden
alýnan Barkodlu Vergi Levhasýnda ana faaliyet
kodlarý bölümünde yazýlan kod, ayný zamanda
NACE kodunuzdur.
NACE kodu son dönemde firmalarýn devlet
desteklerine baþvuru yapabilmeleri konusunda
sýklýkla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Mali destekler
sýrasýnda NACE kodu uygulamasýnýn en çok
kullanýldýðý kurumlarýn baþýnda KOSGEB
gelmektedir. KOSGEB nezdinde; KOBÝGEL
KOBÝ Geliþim ve Destek Programý, Ýþ Birliði
Güç Birliði Destek Programý, TeknopazarTeknolojik Ürün Tanýtým ve Pazarlama Destek
Programý, KOBÝ Proje Destek Programý vb.
destek programlarýnda baþvuru için firmalarýn
NACE kodu sorgulanmaktadýr.
KOSGEB tarafýndan yakýn bir tarihte açýklanan
KOBÝGEL - KOBÝ Geliþim Destek Programý
proje çaðrýlarýnda belirtilen hedef sektörler
NACE kodlarý ile sýnýflandýrýlmýþ ve sadece
belirlenen NACE kodunda faaliyet gösteren
iþletmelere destek saðlanmýþtýr.
KOSGEB dýþýnda Sanayi Bakanlýðý nezdinde;
TeknoYatýrým-Teknolojik Ürün Yatýrým Destek
Programý, Kalkýnma Ajanslarý nezdinde Mali
Destek Programlarý gibi bazý destek
programlarýnda da NACE kodu baþvuru koþulu
olarak belirlenmeye baþlanmýþtýr. Bu durum
devlet desteklerinden yararlanmak isteyen
firmalarýn faaliyet belgelerinde yer alan NACE
kodlarýný vergi levhalarýna da iþletmeleri
gerekliliðini ortaya çýkarmaktadýr.
Benzer bir þekilde firmalarýn baðlý bulunduklarý
Ticaret ve Sanayi Odasýnda kayýtlý olan NACE
kodlarýný da güncellemelerinde fayda
görülmektedir. Ayrýca KOBÝ ölçeðindeki
þirketlerin KOSGEB'in proje destek
çaðrýlarýndan faydalanabilmeleri için KOSGEB
veri tabanýnda yer alan NACE kodlarýný
güncellemeleri önümüzdeki dönemlerde
açýlacak yeni destek çaðrýlarýna baþvuru
yapabilmelerine olanak saðlayacaktýr.
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Hýzlý Baðlantý Sistemleri Ýle Kalýp
Modernizasyonu

U

zun yýllardýr kullanýlan eski kalýplarý günümüz hýzlý baðlantý elemanlarý ile soðutma
sistemlerinin revize edilmesi sonucu
verimliliðin artmasý..
Tamer ÖZEL
RTC Ar-Ge Müdürü

Plastik enjeksiyon makinelerinde üretimi yapýlan
kalýplarýn yaþlarýna (baský ömrü hariç)
bakýldýðýnda ortalama 5-10 yýl arasýnda
deðiþmektedir. Bu kalýplarýn soðutma
sistemlerini hýzlý baðlantý elemanlarý ile
modernize etmek kalýp verimliliði açýsýndan son
derece önemlidir.

nevi damarlarýdýr. Kritik özellikleri vardýr.
Esnekliði, çapý, çalýþma sýcaklýðý, baðlantý þekli
gibi özellikler kalýp için son derece önemlidir.
Piyasada çoðunlukla poliüretan hortum ve
kelepçeli hortumlar kullanýlmaktadýr. Poliüretan
hortumlarýn zamanla sertleþmesi sonucu
çatlamalardan dolayý ömrü kýsadýr, deðiþtirilmesi
gerekir. Kelepçeli hortum tipi ise sanýldýðý kadar
güvenli deðildir. Kelepçenin gevþemesi veya
hortumun sýcaklýktan dolayý yumuþamasý sonucu
sýzýntýlar veya yerinden çýkmasý istenmeyen
durumlardýr.
Rtc-Lock markasýyla bilinen hortum tipi
kelepçesiz olarak kullanýlýr. ve oldukça güvenlidir.
28 bar basýnç altýnda kullanýlabilir. Max. 140°C
sýcaklýða dayanýklý olmasýyla birlikte çok uzun
ömürlüdür. Esnekliði ve dýþarýdan maruz kalacaðý
fiziki darbelere dayanýklý olmasý ürünü
mükemmel kýlar.

Uzun yýllardýr
kullanýlan eski
kalýplarý
günümüz hýzlý
baðlantý
elemanlarý ile
soðutma
sistemlerinin
revize edilmesi
sonucu
verimliliðin
artmasý..
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Plastik kalýplarýnýn tasarýmý global anlamda
çeþitlilik gösterir. Benzer ürünler için düþünecek
olursak, Örneðin ülkemizde üretilen bir kalýp ile
Çin'de üretilen kalýpta kullanýlan soðutma
sistemi, hortumlar vs. su yollarý ayný deðildir.
Kalýp tasarýmýný bir an önce sonuçlandýrýp
üretime almak isteyen Çin'deki üretici sýcak &
soðuk su hortumlarýný poliüretan olarak
kullanmaktadýr. Poliüretan hortumlar ýsýnýp
soðudukça sertleþir ve çatlamalar oluþur. Bu da
çalýþanlarýn sýcak su ile temasý sonucu iþ kazalarýný
doðurur. Tabi ki maliyeti düþürmek için bu
þekilde tasarlamýþtýr. Ülkemizde de nadiren
gördüðüm bazý kalýp üreticileri bu þekilde
yapmaktadýr. Ancak olmasý gereken soðutma
sisteminin hýzlý, güvenli, kaliteli ve uzun ömürlü
olmasýdýr.
Kalýp her nerede üretilirse üretilsin Plastik
üreticisi bu kalýbý kendi üretim prosesine göre
modernize edebilir. Kalýp üzerindeki su
giriþlerinin her biri için zaman kaybetmek yerine
kalýp üzerine Kollektör veya Manifold sistemi
ile tek giriþ ve tek çýkýþ yapýlabilir. Burada amaç
kalýba suyu tek bir hamlede bütün yollara
verebilmektir. Ve ayný þekilde ikinci baðlantýyla
kalýptan çýkan suyu da tek çýkýþtan alabilmektir.
Bir diðer konu ise kalýp üzerindeki hortumlarýn
tipidir. Hortum dediðimiz aslýnda kalýbýn bir

Kalýplardaki sabit taraf ve hareketli taraflara ayrý
ayrý su vermek öngörüldüðü için kalýp üzerine
iki ayrý tesisat kurulmasý gereklidir. Bazý
kalýplarda hareketli tarafta bir giriþ bir çýkýþ
olduðu için suyu sabit taraftan vermek
gerekebilir. Kelepçeli hortum kullanýldýðý taktirde
her baský hareketinde hortum baðlantý
noktasýnda hortum hareketinden veya
burulmasýndan dolayý gevþeme ve sýzdýrma
olmasý muhtemeldir. Burada kelepçesiz hortum
kullanýlmasý kaçýnýlmazdýr.
Sonuç olarak halihazýrda kullanýlan kalýplarý hýzlý
baðlantý sistemleri ile donatarak set-up sürelerini
kýsaltmak oldukça kolaydýr ve sanýldýðý kadar
maliyetli deðildir. Baþta üreticiye zaman
kazandýrarak verimliliði ve kaliteyi arttýrdýðý
kesindir.
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Birlikte Baþaramayacaðýmýz Proje Yok

T
Mak. Müh. Can OKATAN
Kalýp / Teçhizat Kalite Yöneticisi

ürk otomotiv plastik kalýp sektöründe
TOFAÞ olarak son altý yýlda istikrarlý
bir geliþim planýný hayata geçirdik.

2010'da otomotiv sektöründe ana sanayi þunu
sorguluyordu: "Türkiye'de büyük hacimli
otomotiv plastik enjeksiyon kalýbý imal edilebilir
mi?"
Sorguluyordu çünkü bu kalýplar yurtdýþýndan
yüksek ilk yatýrým maliyetleri ve uzun proje
devreye alma sürelerine katlanýlarak temin
edilebiliyorlardý. Buna ilaveten kalýplar yurt
dýþýnda iken proje doðrulama ve devreye alma
esnasýnda transfer edilen parçalarda kalite
problemleri yaþanabiliyor, proje matematik
model deðiþiklikleri gerektiðinde bunlar kalýplara
yüksek maliyetlerde ve uzun sürelerde
aktarýlabiliyor, nihayetinde gizli kalite ve proje
maliyetlerine katlanýlmasýna sebep oluyordu.
Yan sanayii de "otomotiv kalýplarýný Türkiye'deki
kalýpçýlar yapmayý bilmiyor, bunlarý Avrupalý
kalýpçýlar yapmalýdýr, yoksa çok problem yaþarýz"
diyerek ana sanayiyi yönlendiriyordu.
Çalýþma hayatýma 1998'de kalýp sektöründe
baþlamýþtým. Sekiz yýl sonra, 2006 yýlýnda
otomotiv sektörüne girmiþtim. Dört yýl boyunca
otomotiv ana ve yan sanayi firmalarýný
gözlemleme imkâným olmuþtu ve yan sanayilerin
bu görüþüne kýsmen katýlýyor, ana sanayilerin
ise odaklandýðý sorunu doðru ama sorduklarý
soruyu yanlýþ buluyordum.

Bence doðru soru
"Türkiye'de büyük
hacimli otomotiv
plastik enjeksiyon
kalýbý imal edilebilir
mi" deðil, büyük
küçük fark etmez,
"Niçin Türkiye'de
kalýplanmayý hak
eden, doðru
otomotiv plastik
parça ve proje
tasarýmý yapýlmýyor"
olmalýydý.
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Bence doðru soru "Türkiye'de büyük hacimli
otomotiv plastik enjeksiyon kalýbý imal edilebilir
mi" deðil, büyük küçük fark etmez, "Niçin
Türkiye'de kalýplanmayý hak eden, doðru
otomotiv plastik parça ve proje tasarýmý
yapýlmýyor" olmalýydý.
Yan sanayilere kýsmen katýlmamýn sebebi ise;
kalýpçýlarýmýzýn kalýp yapamayacak olmasý deðil,
kalýbý yapýlacak parça tasarýmýnýn
endüstriyelleþtirilebilmesi adýna doðru ve yeterli
geri bildirim veremiyor olmalarýydý.
Yan sanayi, ana sanayiden endüstriyelleþtirme
taahhüdü ile iþi almakta ama bunu da kalýpçýya
delege etmekteydi.
Avrupa'da ana sanayi, yan sanayi ve kalýpçýlar
birlikte projeler yaparak kendilerini geliþtirmiþ
olduklarýndan Avrupalý kalýpçýlar Türk
kalýpçýlardan farklý olarak kalýplanabilirlik ile
endüstriyelleþtirilebilirlik arasýndaki farký da
biliyorlar ve bu sayede yan sanayiye gereken

geribildirimlerle tasarýmý ana sanayiye
düzelttirebiliyorlardý.
Bizim de yapmamýz gereken kendi projemizi
geliþtirmeyi ve doðru parça tasarýmý yapmayý
öðrenmek, bunu da hem kalýbý yapacak hem de
kalýbý kullanacak firmalar ile birlikte
baþarabilmekti.
Elbette milyonlarca Euro'luk yatýrýmlarda böyle
bir kararý almak, projemi kendim tasarlayacaðým
kalýplarýný da yerli kalýp firmalarý ile
gerçekleþtireceðim diyebilmek bunun nasýl
yapýlacaðýný bilmeden mümkün deðildir.
Ýþte bu yüzden yýldan yýla, adým adým
gerçekleþtirdiðimiz bir geliþim planýna
ihtiyacýmýz vardý. Hem kendi tasarým
yetkinliðimizi geliþtirdik hem de yan sanayi ve
kalýpçýlarýmýzý bugüne hazýrladýk.
Altý yýllýk hazýrlýk sonunda vakit gelmiþti. Yerli
kalýpçýlarýmýzla omuz omuza verdik, kendi
torpido ürün geliþtirmemizi yaptýk, kalýp
sipariþlerimizi direkt olarak kalýpçýlarýmýza biz
verdik, bu kalýplarý birlikte tasarladýk, imal ettik
ve yan sanayimizle birlikte baþarýyla devreye
aldýk.
Tofaþ olarak ürün geliþtirme ve kalýp tedariki
sürecinin sorumluluðunu ana sanayi olarak kendi
omuzlarýmýzda taþýdýðýmýz, projemizi eþ zamanlý
mühendislik yönetimi ile Türkiye'de yapýðýmýz
için kayda deðer zaman ve para tasarruf ettik.
Yurt dýþý parça lojistiðini ortadan kaldýrmak
suretiyle parça kalitemizi yükseltmiþ, gizli kalite
maliyetlerimizden kurtulmuþ olduk. Proje
matematik model deðiþiklikleri gerektiðinde de
çok hýzlý bir þekilde ve doðru maliyetlerde
kalýplara aktarabilmiþ olduk.
En önemlisi, kalýpçýlarýmýzla ve yan
sanayilerimizle birlikte endüstriyelleþtirilebilir
tasarým yapmayý tecrübe ederken, proje
tamamlandýðýnda "yapmayý bilmek ile yapmak
arasýndaki farký" öðrenmiþ olduk.
Konuya nereden yaklaþýrsak yaklaþalým, soruyu
nasýl sorarsak soralým, cevap: eðer ana ve yan
sanayilerimizde doðru insanlarla ekip kurup,
Türk kalýpçýlarýna güvenerek önceliklendirilmiþ
ürün gruplarýnda ana sanayi - yan sanayi - kalýpçý
iþbirliði ile eþ zamanlý mühendislik proje
yönetimi uygularsak plastik ürün gruplarýnda
Türk otomotiv sektöründe yapamayacaðýmýz
bir proje yoktur.
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Çek Kanunu Deðiþiyor!

G
Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý, ticari hayatý canlandýrmak, bir ödeme aracý olarak piyasada çeke olan güvenin
artýrýlmasý ve karþýlýksýz çek suiistimallerini
önlemek amacýyla hazýrladýðý çek kanunu ile çok
önemli düzenlemeler ve yenilikler getiriyor.
Adalet Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði'nin (TOBB) görüþleri de alýnarak, 27 yýl
yürürlükte kalmýþ olan ve 2012 yýlýnda kaldýrýlan
"karþýlýksýz çeke hapis cezasý" düzenlemesi
yeniden geri getiriliyor.
Kanun ile birlikte bir kredi aracý olarak
kullanýlmaya baþlanan çekler asli iþlevine
dönecek, ödeme aracý olarak kullanýlmaya
baþlanacaktýr.
Denge Mekanizmasý Kondu
Ancak, geçmiþteki maðduriyetlerin tekrar
yaþanmamasý için kanuna baþka denge
mekanizmalarý konuldu. Yasanýn mantýðý;
cezalandýrmadan çok piyasanýn saðlýklý ve
dengeli þekilde iþlerliðini saðlamak, denetimi
artýrarak suiistimalleri önlemek olarak
özetleniyor.
Karþýlýksýz çek tutarý, bu yýlýn dört aylýk
döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre
azaldýysa da son yýllarda yüksek oranda artýþ
kaydetti. 2009 yýlýnda 23 milyar lira dolayýnda
olan karþýlýksýz çek tutarý 2010'da 13.3 milyara,
2011'de 11.5 milyar liraya kadar geriledi. Fakat,
hapis cezasýnýn kalktýðý 2012'de 20.9 milyara
týrmandý.

Yasanýn mantýðý;
cezalandýrmadan çok
piyasanýn saðlýklý ve
dengeli þekilde
iþlerliðini saðlamak,
denetimi artýrarak
suiistimalleri önlemek
olarak özetleniyor.
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2013'te 18.1 milyar liraya gerileyen karþýlýksýz
çek tutarý 2014'te 19.9 milyar, 2015 sonunda
ise 27.3 milyar liraya fýrladý. Kanun ile karþýlýksýz
çekte 2012'de kaldýrýlan hapis cezasý geri
getirilecek. Ceza miktarý istiþareler sonucunda
belirlenecek ve Bakanlar Kurulu'na sunulacaktýr.
Çeki Yazýlan Koçaný Bankaya Geri Verecek
Yeni Çek Kanunu'nda yer alan diðer
düzenlemeler þöyle:
 Arkasý yazýlan çekler 3 gün içinde piyasadan
çekilecek. Banka, çeki yazýlan müþteriden çek
koçanýný geri isteyecek,müþteri-kredi itibarý
saðlayacak.
 Çekin üzerindeki karekod okutulduðunda
müþteri, kaç bankadan çek kullanmýþ; çek sahibi
geçmiþte ödemelerini düzgün yapmýþ mý;
þirketin üzerinde iflas erteleme veya tedbir kararý
var mý?" tacir tarafýndan görülebilecek. Bankalar

hangi çeklerin piyasaya sürüldüðünü, hangi
çeklerin halen çek hesabý sahibi ve temsilcinin
elinde bulunduðunu bilecektir. Çek lehtar
tarafýndan sisteme kaydedilmemiþ ise, bankanýn
ödemekle sorumlu olduðu tutar ortadan
kalkacaktýr. Karekodlu çekin sisteme girdiði
tarihten sonra çek düzenleyen kiþinin
temsilcilerinde meydana gelen deðiþiklik çek
hesabý sahibi tüzel kiþinin sorumluluðunu
ortadan kaldýrmayacaktýr.
 Kanunun 5. maddesi ile çekin üzerinde yazýlý
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz
süresinde ibraz edilmesi durumunda çek ile ilgili
karþýlýksýzdýr iþlemi yapýlmasýna sebep veren kiþi
hakkýnda hamilin þikayeti ile bir çek hakkýnda
adli para cezasý verilmesi, çek düzenleme ve çek
hesabý açma yasaðý da verilebilecektir. Çek ile
ilgili verilen hapis cezasý kesinleþmiþ olsa dahi
paranýn ödenmesi ile ortadan kalkacaktýr.
 Bir þirketin yönetiminde görev yapan, adýna
çek düzenlenen kiþi, çekleri ödenmiyorsa baþka
þirketin yönetiminde görev alamayacaðý da
düzenlenmiþtir. Þirket yetkililerinin çek hesabý
açma yasaklarýnýn olup olmadýðý ise banka
tarafýndan kontrol edilecektir.
 Çek kanunu 2. maddesinde çek hesabý
açtýrmak isteyenden banka tarafýndan istenecek
belgeler arasýna adli para cezasý
verilebileceðinden adli sicil kaydý belgesi de
eklenmiþtir.
 Çek hesabý açýlmasýný ya da çek hesabýndan
çek verilmesini talep eden kiþi, her defasýnda
tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmadýðýný ve
kendisi hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý
açma yasaðýnýn olup olmadýðýný yazýlý olarak
beyan etmek zorundadýr. Bankalar bilgilerin
doðruluðunu teyit etmek zorunda deðildir.
 Ciranta (ciro eden kiþi) için de "Merkezi Sicil
Sistemi veya TC kimlik numarasý" zorunlu
olacak. Ciranta da ödeme konusundaki
yükümlülükleri yerine getirecek. Bu bilgiler ticari
sýr kapsamýndan çýkarýlacak. Böylelikle çek
hesabý sahibi doðru olarak tespit edilebilecek ve
kimlik bilgileri ile adresine ulaþýlabilecektir.
 Karþýlýksýz çek veren kiþi baþka þirketin yönetim
kurulunda olsa dahi 5 yýl çek yazamayacak.
Bugüne kadar, birkaç þirket kurup her biri adýna
çek alýnabiliyordu; bunun önüne geçilmesi
amaçlanmýþtýr.

Makale

Neden Endüstri 4.0 ?

E
Dr. Müh. Erdal GAMSIZ
Ses3000 CNC Ltd. Þti.
Genel Müdür

ndüstri 4.0; baþta Almanya ve Amerika
Birleþik Devletleri olmak üzere sanayileþmiþ ülkelerin yýllar içinde
kaybettikleri üretimde rekabetçi olma avantajýný
tekrar ele geçirmek için ortaya koyduklarý yeni
bir sanayi devrimidir. Sanayileþmiþ ülkelerin
maliyetlerini azaltmak için Endüstri 4.0'a
ihtiyaçlarý vardýr ve kaçýnýlmazdýr. Günümüzde
sanayide verimlilik artýþý yaný sýra, katma deðeri
yüksek ürünler üretmek için de Endüstri 4.0
gereklidir.

programa göre iþleyen ve iþ elemanlarýna aktaran
bir mikroiþlemci tabanlý bir sistemdir.)

ENDÜSTRÝ 4.0 Nedir?

ABD nerdeyse ayný kalmýþ, EU (27 Ülke) çok
az yükselmiþ, ancak ÇÝN tek baþýna çok büyük
bir artýþý tek baþýna saðlamýþ. 2016 'da Çin'in tek
baþýna bütün Avrupa ülkelerini geçtiðini
söyleyebiliriz.

Çok özeti; Sanayinin Sayýsallaþmasýdýr. Diðer
bir deyiþle; üretimin gerçekleþtiði atölyeden
genel müdürün bilgisayarýna kadar geçen tüm
fabrika yapýsýnýn ve süreçlerinin tamamýnýn
sayýsallaþmasý (Dijitalleþmesi) 'dir ve yeni bir
4. sanayi devrimi olarak adlandýrýlmaktadýr.
ENDÜSTRÝ 4.0 Tarihçesi?
Hepimizin bildiði gibi; 1. Geleneksel Endüstri
Devrimi; 1780'li yýllarda Ýngiltere'de kol gücü
yerine Su buharýnýn kullanmasý ile baþlýyor.
Neden devrim? Çünkü; su buharýnýn kullanýmý
sayesinde endüstriyel ürünlerin üretimi hýzla
geliþmeye baþlýyor, buna baðlý insanlar köyden
þehre göç etmeye ve sanayi üretiminin içinde
yer almaya baþlýyor ve bu sayede insanlarýn refah
seviyesi ciddi anlamda artýyor.

Sanayi 4.0 üretimin
gerçekleþtiði
atölyeden genel
müdürün
bilgisayarýna kadar
geçen tüm fabrika
yapýsýnýn ve
süreçlerinin
tamamýnýn
sayýsallaþmasý
(Dijitalleþmesi) 'dir
ve yeni bir
4. sanayi devrimi
olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Sayfa 28 Basmakalýp

2. Endüstri Devrimi; 1870'li yýllarda ABD'de
Elektriðin endüstriye girmesi ile sanayide seri
üretimin baþlamasý sayesinde gerçekleþiyor. Bu
sayede otomobil üretimi de ilk defa seri üretim
ile gerçekleþtirilmeye baþlanýyor. Böylece, seri
üretimler sayesinde ürünlerin üretimi çok fazla
hýzlanmýþ oluyor, sanayi üretiminde çok büyük
oranda artýþlar gerçekleþtiriliyor.
3. Endüstri Devrimi; 1970'li yýllarda
Elektroniðin ve (IT: Information Technologies)
Bilgi Teknolojileri 'nin üretime girmesi ile
gerçekleþtiriliyor. Elektronik ve Bilginin birleþimi
sonucu PLC dediðimiz sistem sayesinde
otomasyon saðlanýyor ve 3. Endüstri Devrimi
baþlýyor. Yani üretim daha otomatik hale geliyor,
buna baðlý daha fazla makinalaþma ile ve daha
az insan gücü kullanarak daha yoðun ve seri
üretim yapýlýyor.
(Programmable Logic Controller &
Programlanabilir Kontrol Cihazý:
algýlayýcýlardan aldýðý bilgiyi, kendine verilen

4. Endüstri Devrimi; 2010'lu yýllarda ciddi bir
rekabet tehdidi sonucu Endüstri 4.0 baþlýyor.
Günümüzde, siber-fiziksel sistemler ve dinamik
veri iþleme ile deðer zincirlerinin bir
Uçtan diðer uca baðlandýðý, 4. sanayi devrimini
yaþýyoruz. Aþaðýdaki veriler neden 4. Sanayi
devrimine ihtiyaç olduðunu gösteren en önemli
kanýttýr.

Endüstriyel Ürünlerin Satýþý

Kaynak: VDMA

Milyar 

2006

2011

EU (27 Ülke)

550

620

ABD

280

280

Almanya

190

220

ÇÝN

170

580

Rusya

10

15

Türkiye dahil sanayileþmekte olan veya
sanayileþmiþ ülkeler, üretimlerini Çin'den ucuza
üretmek zorunda, bu mümkün mü? Evet
mümkün, aþaðýdaki üç ana maddedeki hususlar
gerçekleþtirilirse mümkün olur.
1. Hýz: Müþteri taleplerine baðlý zamanýnda
teslim için üretimi en hýzlý þekilde
gerçekleþtirerek. Bu noktada 3D yazýcýlar
üretime oldukça fazla hýz katmaya baþlamýþlardýr.
2. Esnek hatlar: Üretimi durdurmadan müþteri
taleplerine cevap verebilmek gerekir. Ne kadar
esnek hatlar yapýlýrsa o kadar hýzlý ve ucuz üretim
mümkün olur.
3. Verimlilik: Çin'den ucuza üretmek. Mümkün,
bazý firmalar Çin'deki üretimlerini ABD'ye ve
Almanya'ya geri getirmeye baþladý. Özellikle
insansýz ve robotlar ile yapýlan üretimlerde
Çin'den ucuza üretim yapmak mümkün olmaya
baþladý.

Makale
ENDÜSTRÝ 4.0 'ý NASIL Yapýlýr ?
Endüstri 4.0 'ý gerçekleþtirmeyi aþaðýdaki ana baþlýklar altýnda
toplayabiliriz.
Tüm Süreçlerin Entegrasyonu
Pazarlamadan üretime kadar Fabrikanýn tüm aþamalarýn birbiri
ile entegre edilmesi gerekir. Tedarikçi zincirinden müþteriye
kadar yani Ham madde giriþinden ürün çýkýþýna ve müþteriye
teslime kadar sayýsal bilgi akýþý olmasý gerek.
Bitler ve Atomlar (Siber fiziksel Sistemler)
Fabrikalarý dizayn ederken, hatlarý kurarken ve ürünleri üretirken
her bir nesnenin ikizi olacak. Birisi Simülasyon dünyasýnda diðeri
gerçek fiziksel olacak. Çalýþan tüm sistemi önce simülasyon ve
optimize edip dijital olarak çalýþýr halde görüp gerçeðe
dönüþtürülecek. Yani öncelikle; Robotlar, hatlar, fabrika ve
Ürünleri önce simülasyon ortamýnda kurup gerçekleþtirmek
gerekir. Bu süreçteki tüm nesneler (Robotlar ve insanlar dahil
bir biri ile iletiþim halinde haberleþiyor olmasý gerekecek)
IOT (Internet Of Things) veya IOE (Internet Of
Everything)
Her bir cisim, makine, ürün ve hatta insan için mikro çipler
takýlarak eþsiz bir kimlik olacak. Hammaddeden ürün teslimi ve
ömrünün bitmesi ile geri dönüþüne kadar kullanýlacak sayýsal
iþlemler bu kimlik üzerinden yürütülecek. Her cisim, ürün
mutlaka internete baðlý olacak. 2020 yýlýnda Dünya nüfusunun
7,7 milyar civarýnda olacaðý ve internete baðlý cisimlerin,
nesnelerin, ürünlerin 30 milyar civarýnda olacaðý tahmin
edilmektedir. Fabrika ortamlarýndaki her bir makinanýn veya
üretim hücresinin bir birine baðlý olmasý ve haberleþiyor olmasý
yine internet üzerinden saðlanacak. Günümüzde akýllý bir
telefonda zaten 10 'a yakýn ve geliþmiþ bir otomobilde 100 'e
yakýn sensörler zaten mevcut durumdadýr. Nesnelerin interneti
Endüstri 4.0'ýn alt baþlýðýdýr.
ÖZEL ROBOTLAR
Birbiri ile ve insanlar ile haberleþebilen ve öðrenebilen ve
üretimde bir birlerine yardýmcý olabilen özel robotlar. Ýçlerinden
biri arýzalanýnca diðer tamir etmeye çalýþacak, edemezse de
diðerleri arýzalý olanlarýn iþini paylaþacak. Üretim hatlarý kesinlikle
durmayacak. Ýnsanlardan da öðrenen veya öðreten robotlar
olacak ve üretimde kullanýlacak. Üretimdeki iþlem akýþlarýnda,
bir robot iþlemini bitirince devam eden iþi yapan robota bitirdim
bilgisi verecek, bu bilgiyi alan robot bir sonraki iþleme devam
edecek.
BÜYÜK BÝLGÝLER ve ANALÝK ÇÖZÜMLERÝ
Bilgilerin büyüklüklerinde Son 10 yýlda 50 kat artýþ
gözlenmektedir. Bu veriler tek baþýna iþe yaramaz, analitik
çözümler yapan yazýlýmlar sayesinde eþ zamanlý kullanýlmalýdýr.
Bu da yazýlýmlarýn algoritmalarý baþta olmak üzere geliþmesi
þart.
BÜYÜK BÝLGÝLERÝN BULUT 'da Saklanmasý
Tüm bu büyük verileri saklamak da büyük sorun olacaðýndan,

tüm bunlar BULUT üzerinden yürütülecek, tüm uygulamalar
veriler hep bulutta olacak ve herkes buluta geçecek.
SANAL GERÇEKÇÝLÝK
Dijital kameralar veya kamera içeren gözlükler ile sanal gerçeklik
ile yapýlan iþleri görecek, ürünlerin kontrolleri bu þekilde
saðlanacak, hatalý ürünler anýnda tespit edilip düzeltilecek.
GÜVENLÝK
Siber güvenlik Endüstri 4.0 'da çok daha önemli olacak. Çok
daha saðlam algoritmalara sahip özel yazýlýmlar ile saðlanacak.
Ancak hýrsýzlýk insanoðlu var olduðu sürece sayýsal ortamlarda
da devam edecek.
Özet olarak, Endüstri 4.0 sayesinde insanlar üretimden mümkün
oldukça çekilecek, daha ziyade insanlar, pazarlama, satýþ,
muhasebe gibi %5-10 arasýnda insana ihtiyaç olacak, seri üretim
ciddi artacak. Bunun sonucunda insaný çekince hata ortadan
kalkýyor ve ürünler inanýlmaz ucuza mal ediliyor.
Fabrikalarýn internete baðlý olmasý ve özetle akýllý olmasý gerek.
Çalýþanlarýn yüksek teknoloji (high-tech) ile çalýþmasý gerekecek.
Emek yoðun endüstriler rekabette geri kalacaklardýr, bu yüzden
bir an önce Endüstri 4.0 'a geçiþ çalýþmalarý yürütmeleri gerekir.
Baþarý olunmasý için bu konuda devletin de bu konuyu
desteklemesi þart. Sanayide Türkiye'nin kendi yol haritasý olmasý
ve yayýnlanýp bir an önce uygulamaya baþlamasý gerek. Endüstri
4.0 'ý Türkiye'nin kaçýrmamalý, bu geçiþ devrim 20-30 yýlda
olacak bir devrimdir. Bu süreçte en önemli hususlardan birisi
de Teknik Eðitim yapan üniversiteler ve Endüstri Meslek ve
Teknik Liseleri'dir. Bu fýrsatý kaçýrmamak için teknik eðitime
önem vermeliyiz ve bütçeler ayýrarak yatýrýmlar yapmalý, özellikle
ARGE yatýrýmlarýna önem ve destek vererek geçiþi bir an önce
zaman kaybetmeden saðlamalýyýz. Günün sonunda, insanlarý
fabrikalardan çekince iþsizlik olacak gibi gözükse bile sanayi
üretiminde artýþtan dolayý büyüme olacak ve bu büyümeye baðlý
yeni iþ alanlarý yeni meslekler ile istihdamda da artýþlar olacaktýr.
Endüstri 4.0 sayesinde insan daha insanca çalýþma þartlarýna
sahip olacak, daha ziyade fiziksel güçler yerine daha çok zihinsel
çalýþmalar yerini alacak. Ýnsanlarýn çalýþma süreleri de daha
azalacak ve insanlar insani aktivitelerine daha fazla zaman
ayýrabilecekler.
Bu konuda Sanayi'deki her kurum ve insana bir takým iþler ve
görevler düþmektedir, Avrupa'da olduðu gibi baþta genel
müdürler mutlaka gündemlerine Endüstri 4.0 'ý almalarý gerek
ve herkesin bu konuda çaba sarf edip geçiþi zamanýnda ve doðru
þekilde saðlamalýyýz.
Takým tezgahlarý konusundaki geçiþler; Eski makinalarýn
ömürleri bittiðinde yerine yeni Endüstri 4.0'a uygun makinalar
konarak olacak. Uyumlu olan mevcut makinalarda ise, sensörler
ve yazýlýmlar baðlayarak Otomasyon saðlayýp, sonra
sayýsallaþtýrarak Endüstri 4.0'a geçireceðiz.
Son hatýrlatma; bildiðiniz gibi Endüstri 4.0 sadece en yaygýn
konuþulan otomobil sektörünü kapsamaz, KALIPÇILIK dahil
otomobil dýþýndaki tüm sektörler için geçerlidir, sanayinin
tamamýný kapsar.
Basmakalýp
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Makale

6736 Bazý Alacaklarýn Yeniden
Yapýlandýrýlmasý Kanunu

B

Eren KAYNAK
Sorumlu Mali Müþavir

azý Alacaklarýn Yapýlandýrýlmasýna
Ýliþkin 6736 sayýlý Kanunla, kesinleþmiþ
borçlar, dava konusu olan vergi ve
cezalar ile devam eden vergi incelemesi ve takdir
iþlemlerinin yapýlandýrýlmasý ile ilgili önemli
imkânlar getirilmiþtir.
Yapýlandýrma Kapsamýndaki Borçlar
Vergi dairelerince takip olunan;
 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.
 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce verilen,
 Askerlik para cezasý,
 Seçim para cezasý,
 Nüfus para cezasý,
 Trafik idari para cezasý,
 Karayollarý taþýma idari para cezasý,
 Otoyollar ve köprülerden ihlali geçiþ para cezasý,
 RTÜK tarafýndan verilen para cezasý.
 Vadesi 19 Aðustos 2016 tarihinden önce olan,
 Ecrimisil,
 Kaynak kullaným destekleme fonu,
 Öðrenim kredisi, katký kredisi alacaklarý,
 Haksýz yere yararlanýlan destek ödemeleri gibi
diðer kamu alacaklarý.
Kanun Kapsamýndaki Borçlarýn
Yapýlandýrýlmasý
Vergi, idari para cezasý ve Kanun kapsamýna giren
diðer borç asýllarýnýn tamamý ile YÝ-ÜFE* oranlarý
esas alýnarak hesaplanan tutarýn ödenmesi halinde;
Gecikme faizi ve zammý ile vergi aslýna baðlý olan
(vergi zýyaý) cezalarýnýn tahsilinden
vazgeçilmektedir.

Peþin Ödeme
Avantajý:
Peþin ödemelerin, 30
Kasým 2016 tarihine
(bu tarih dâhil) kadar
yapýlmasý
gerekmektedir. Peþin
ödemelerde, katsayý
uygulanmayacak ve
YÝ-ÜFE oranlarý
üzerinden hesaplanan
tutardan ayrýca %50
indirim yapýlacaktýr.
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Vergi aslýna baðlý olmayan cezalarýn (usulsüzlük
ve özel usulsüzlük) %50'sinin ödenmesi
durumunda, kalan %50'sinin tahsilinden
vazgeçilmektedir. Vadesi 31.12.2011 tarihinden
önce olan 50 TL ve altýndaki borçlar baþvuru
aranmaksýzýn silinecektir.
Kanun kapsamýnda yapýlandýrýlan borçlara iliþkin,
daha önce tatbik edilen hacizler, yapýlan ödemeler
nispetinde kaldýrýlacaktýr.
*Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi
Dava Konusu Vergi ve Cezalarda Yapýlandýrma
Davaya konu olan ihtilaflý vergi alacaklarý ve
cezalar bu Kanun kapsamýnda yapýlandýrýlmaya
konu edilebilmektedir. Ýhtilaflý vergiler davanýn
bulunduðu aþama ile karar durumuna göre %80'e
varan oranlarda indirimlerle yapýlandýrma
baþvurusuna konuedilerek ve sulh yoluyla vergi

ihtilaflarý sonlandýrýlabilecektir. Kanundan
yararlanmak isteyen mükellefler 31 Ekim 2016
tarihine (bu tarih dâhil) kadar baðlý olduklarý vergi
dairesine yazýlý olarak baþvuruda bulunacaklardýr.
Vergi Ýncelemesi Ve Takdir Ýþlemleri Devam
Edenlere Getirilen Ýmkânlar
30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere iliþkin
olarak 19/08/2016 tarihinden önce baþlanýldýðý
halde tamamlanmamýþ olan vergi incelemeleri ile
tarh, tahakkuk ve takdir iþlemlerine, bu kanunun
matrah ve vergi artýrýmlarýna iliþkin hükümleri
saklý kalmak kaydýyla, devam edilecektir. Ýnceleme
ve takdir iþlemleri tamamlandýktan sonra kanun
hükmünden yararlanýlmasý için ihbarnamenin
tebliðinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine
baþvuruda bulunmasý gerekmektedir. Bu
durumda;
 Tarh edilen verginin %50'sinin,
 Kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar
(19/08/2016) hesaplanan gecikme faizi yerine
YÝ-ÜFE tutarýnýn,
 Kanunun yayýmlandýðý tarihten sonrasý için
hesaplanacak gecikme faizinin,
 Vergi aslýna baðlý olmayan (usulsüzlük ve özel
usulsüzlük) cezanýn %25'inin ödenmesi halinde,
Vergi aslýnýn kalan %50'sinin, Vergi aslýna baðlý
olan (vergi zýyaý) cezalarýn tamamýnýn, Vergi
aslýna baðlý olmayan cezalarýn (usulsüzlük ve özel
usulsüzlük) kalan %75'inin Gecikme faizinin
tamamýnýn tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödemeler ihbarnamenin tebliðini izleyen aydan
baþlamak üzere peþin veya ikiþer aylýk dönemler
halinde 6 eþit taksitte yapýlacaktýr.
Ödeme baþvurusunda bulunulan alacaða iliþkin
dava açýlmamasý þarttýr.
Kanunun yayýmlandýðý tarihten önce baþlanýlmýþ
ve vergi incelemeleri devam eden mükellefler de
bu kanunun matrah artýrýmýna iliþkin
hükümlerinden faydalanabilir.
6552 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Baþvuru Ve
Ödeme
Baþvurular:
 Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý internet adresi
(www.gib.gov.tr) üzerinden,
 Baðlý olunan Vergi Dairesine þahsen veya posta
yoluyla 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar yapýlmasý gerekmektedir. Birden fazla Vergi
Dairesine borçlu olunmasý durumunda, her bir
Vergi Dairesine olan borç için, ayrý ayrý baþvuruda
bulunulmasý gerekmektedir.

Üyelerden Haberler

Sarýgözoðlu Çýraklýk Eðitim Merkezi ilk
mezunlarýný verdi.

M

anisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet
gösteren Sarýgözoðlu Hidrolik A.Þ.'nin 2013 yýlýnda
açmýþ olduðu ve 80 öðrenciye eðitim veren Çýraklýk
Eðitim Merkezi geçtiðimiz Cuma kalabalýk bir tören ile ilk
mezunlarý verdi. Makine teknolojisi kalýp bölümünden 7 öðrenci,
metal teknolojisi saç iþleri bölümünden ise 11 öðrencinin mezun
olduðu ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin Eðitim Salonu'nda
yapýlan törene Sarýgözoðlu Hidrolik A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Mustafa SARIGÖZOÐLU, Baþkan Yardýmcýsý Levent
SARIGÖZOÐLU, MOSB Koordinatörü Nihat AKYOL, Ýl Milli
Eðitim Þube Müdürü Ýsmail KOÇ, Yunusemre Ýlçe Milli Eðitim
Þube Müdürü Metin ÇENGEL, Okul Müdürü Vekili Ramazan
ADAM, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý.
Açýlýþ konuþmasýný yapan Mustafa SARIGÖZOÐLU, bu okulu
"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" sloganýndan yola çýkarak
açtýklarýný, bir iþte usta olmanýn ancak küçük yaþlarda öðrenilen
ve edinilen kazanýmlarla mümkün olabileceðini belirterek,
okullarýnýn ilk mezunlarýný vermenin heyecanýný ve gururunu
paylaþtý.

boyunca, 1 gün teorik, 4 gün pratik eðitimin sonunda kalfalýk
belgesini almaya hak kazanan öðrencilerin, iþlerinin hazýr
olduðunu bundan sonra kýyafetlerinin de maaþlarýnýn da
deðiþeceðini, her anlamda bir kademe daha yukarýya çýktýlarýný
belirterek öðrenimi devam eden öðrencilere de "Mezun olan
aðabeyleriniz ve ablalarýnýnýz bundan sonra sizin amirinizdir"
diyerek ara sýnýf öðrencilerini motive etti.
Tören, mezun öðrencilerin üçten geriye sayarak keplerini havaya
atmalarý ile sona erdi.

Önce baþarýlý öðrencilerin baþarý sertifikalarý, ardýndan da mezun
öðrencilerin diplomalarý katýlýmcýlarýn coþkulu alkýþlarý ile Mustafa
SARIGÖZOÐLU ve Levent SARIGÖZOÐLU tarafýndan verildi.
Kapanýþ konuþmasýný yapan Levent SARIGÖZOÐLU, 3 yýl

RTC Baðlantý Elemanlarý A.Þ. Romanya'nýn Bükreþ
þehrinde düzenlenen" Plastik Endüstrisinde Üretim
Optimizasyonu" konulu sempozyumda bildiri sundu.

R

TC Baðlantý Elemanlarý AÞ Genel Müdürü Kenan
Ersözlü; 22 Nisan 2016 tarihinde Romanya'nýn Bükreþ
þehrinde düzenlenen" Plastik Endüstrisinde Üretim
Optimizasyonu" konulu sempozyumda bildiri sundu.
Genel Müdür Kenan Ersözlü; sunumunda "Üretimde Verimlilik"
konusuna aðýrlýk vererek, dünya ölçeðinde rekabetin sadece
maliyetleri düþürerek elde edilebileceðini vurguladý.
Toyota Üretim Sistemi ve Yalýn üretimden örnekler vererek
konuya giriþ yapan Genel Müdür Ersözlü; Plastik enjeksiyon
üretiminde kalýp deðiþtirme zamanlarýný minimize eden RTC
ürünlerinden örnekler vererek, Türkiye'deki büyük bir Beyaz
Eþya üreticisi firmadaki uygulamayý ve elde edilen kazançlarý
rakamlarla açýkladý.
Sempozyuma katýlanlarýn yoðun ilgisini çeken ve dikkatle izlenen
sunum sonrasýnda, Romanya'daki birçok firma, uygulama detaylarý
için bire bir görüþme talebinde bulundu.
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Tezmaksan 5 Eksen Teknoloji Ve Kiralama Günleri
5 Eksen Teknolojisi ile Uçurdu

3

Haziran Cuma günü Tezmaksan Makine, YENÝ 5
EKSEN TEKNOLOJÝLERÝNÝ tanýtmak amacýyla
Bayrampaþa merkez showroom'unda, makine sanayi
sektöründen müþterilerini aðýrladý.5 Eksen tezgahlarla yaptýðý "
TOPKAPI SARAYI, OSCAR HEYKELI, AUDI R8,YELKENLÝ
"demo kesimleri ile ilgi topladý. Sektörde ilk defa kullanýlan
OPERASYONAL KÝRALAMA HÝZMETÝNÝ de etkinlikte
müþterilerine tanýttý. Etkinliðin mottosu olan "5 Eksen Teknolojisi
ile Uçuruyoruz" sloganý kapsamýnda 16 Temmuz da 6 katýlýmcýsýný
Ýstanbul'un, tarihi, kültürel ve doðal güzellikleri üzerinden AW
119 helikopteri ile uçuracak.

Soldan saða isimler;

Kýlýç Otomat Firma Sahibi Erdi Kýlýç, Tezmaksan Makine Satýþ Direktörü Erdinç Koç, Kýlýç Otomat Firma Sahibi Metin Kýlýç,
Tezmaksan YKB Mustafa Aydoðdu, Erbay Alüminyum YKB Kemal Karakuþ, Tezmaksan Mali Ýþlerden Sorumlu
Ýcra Kurulu Üyesi Fatma Aydoðdu, Sivas Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Hüsnü Eken
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Fiber Lazer Gravür Desen San. Tic. A.Þ.

A

sit indirgeme, dalma erezyon, gravür ve kumlama
uygulamalarýný tek bir makineye entegre eden 5-eksen
lazer yüzey desenleme teknolojimiz, 1 mikron iþlem
yeteneðine sahip ve 3 boyutlu desenlemeye olanak saðlýyor.
Mevcut uygulama süreçlerine göre daha kaliteli ve hýzlý sonuç
vermesinin yanýnda sýnýrsýz desen seçeneði de sunuyoruz.
Havacýlýk, otomotiv, beyaz eþya ve ambalaj sektörlerinin ihtiyaç
duyduðu kalýp desenleme uygulamalarýnýn yýllardýr foto film (asit
indirgeme) veya dalma erezyon tekniði kullanýlarak yapýlmaktadýr.
Asit indirgeme; uzun hazýrlýk süreci ve ustalýk gerektiren, istenilen
yüzey kalitesinin her seferinde yakalanamadýðý bir teknik. 5-eksen
lazer yüzey desenleme ile olumsuzluklarýn tamamý bertaraf
edilebiliyor. Sahip olduðumuz teknoloji sayesinde insan ve çevreye
zarar veren asit kullanýmý ve bunun imhasý gibi sorunlar da ortadan
kaldýrýyoruz. Desenlemenin yüzde 100 dijital bir süreçle
hazýrlanmasý, parçalý kalýp yüzeylerinde desen bütünlüðünün
saðlanabilmesine, özgün desen oluþturmaya, hatasýz ve farklý
kalýp yüzeylerinde farklý desen derinliklerinin uygulanabilmesine
imkan veriyor.

desenler oluþturabiliyoruz. Demir, çelik, alüminyum, bakýr, altýn
hatta platin gibi en sert metali dahi iþleyebiliyoruz. Desen
uygulamalarýnýn yaný sýra yaptýklarýmýzý; VDI3400 standartlarýna
uygun kumlama, bakýr elektrot-grafit iþleme, silindirik baský
kalýplarýnýn yüzeylerine iþlem yapmak, pantografla dahi yapýlmasý
mümkün olmayan 1 mikron hassasiyetle gravür uygulamalarýný
yapmak olarak sýralayabiliriz.

Tüketicinin algýladýðý kalite noktasýnda ürünün formu kadar
yüzeyindeki doku ve desenler de önemli. Asit indirgeme ile sýnýrlý
sayýda belirlenmiþ desenler uygulanabilirken, lazer yüzey
desenleme ile firmalara özgün, kurumsal kimliklerine özdeþ

Ormold Plastik Kalýp Otomotiv A.Þ.

B

aþarýnýn temelinin kalite ve müþteri memnuniyeti olduðuna inanan Ormold Plastik Kalýp 2008 yýlýnda kardeþ
firmamýz olan Plaskar Plastik Enjeksiyon bünyesinde
Kayapa Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine baþlamýþtýr. Þirketimiz
2015 yýlýnda Ormold Plastik Kalýp A.Þ. olarak ayrýlmýþ ve þuanda
Gebzede faaliyetlerine hýz kesmeden devam etmektedir.
Plastik Enjeksiyon Kalýbý alanýnda uzman kadrosu ve geniþ makine
parkuru ile 1700 m² kapalý alanda müþterilerine üst düzeyde
kalite ve güven içinde hizmet vermektedir.
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Plastik kalýp sektöründe elde ettiðimiz öncü konumumuzu zengin
tecrübemiz ve sorumluluk bilinci ile daha da güçlendirerek,
kalitemiz, güvenilirliðimiz ve geliþen yeni teknolojileri takip
etmemiz ile birlikte ülkemiz de ve Avrupa da tercih edilen kalýp
üreticisi olmaktýr.
Müþterilerimizin beklentilerini istikrarlý kalite anlayýþý ile
karþýlayarak deðer yaratmayý esas alan Ormold Plastik Kalýp A.Þ.
müþteri odaklý çalýþma stratejimiz ile uluslar arasý standartlara
göre üretim yapmak ve tüm müþteri ihtiyaçlarýna cevap vermektir.

Üye Tanýtýmlarý

Korkmaz Çelik
1953 yýlýndan beri takým çeliði ve ýsýl iþlemi alanýnda faaliyet gösteren Korkmaz Çelik, ülkemiz kalýpçýlýk sektörünün dünyada daha
rekabetçi olmasý için, hem takým çeliði hem de ýsýl iþlem alanýnda en son geliþmeleri takip edip ülkemize getirmeye devam etmektedir.
Türkiye'de takým çeliði ihtiyacý olan her yerde satýþ aðý bulunan Korkmaz Çelik'in iki de vakum ýsýl iþlem tesisi bulunmaktadýr. Bursa
ve Manisa'da hizmet veren ýsýl iþlem tesisleri ile sadece kalýp çeliði ýsýl iþlemi yapýlmaktadýr.
Dünyanýn önde gelen çelik ve malzeme üreticilerinin Türkiye distribütörlüðünü yapmaktadýr. Distribütörlüðünü yaptýðýmýz firmalar
þunlardýr;
 HITACHI Metals, Japonya
 SSAB, Ýsveç
 Crucible-ZAPP, Amerika, Almanya
 Industeel, Fransa

Grup Otomasyon ve
Bilgi Ýþlem Sis. Ltd. Þti.

Ö

nde gelen CAD/CAM, Simülasyon, (CAE) Ürün
Yaþam Çevrimi (PLM) Yazýlýmlarý ve Mühendislik
Hizmetleri Tedarikçisi 20 Yýldan beri Otomotiv,
Havacýlýk ve Savunma, Endüstriyel Ekipmanlarý sektörlerine
dünyanýn önde gelen mühendislik yazýlým çözümlerini tedarik
ederek destek oluyoruz. Yazýlým Portföyümüz CATIA, DELMIA,
SIMULIA /ABAQUS , 3DVIA, ENOVIA, AUTOFORM,
MOLDEX3D , CAST DESIGNER , ZW3D gibi önde gelen
çözümleri içermekte ve dünya klasmanýndaki profesyonel
takýmýmýzla birlikte müþteri ve çözüm odaklý danýþmanlýk,
yapýlandýrma, uygulama, eðitim, destek ve mühendislik hizmetleri
vermekteyiz.
Ýþ çözümlerimiz Ürün yaþam döngüsü yönetimi, 3D tasarým
modelleme ve simülasyon, Ürün dökümantasyonu, Sonlu Eleman
Analizi (FEA) ve simülasyon, Talaþlý Ýmalat ve üretim simülasyon,
Ergonomik tasarým, Akademik çözümler ve Dassault Systemes
sertifikalý eðitim kurslarýný kapsamaktadýr.

Firmamýz Sac parça þekillendirme proses geliþtirme (AutoForm),
Plastik Enjeksiyon Simülasyonu (Moldex3D), Basýnçlý ve Gravity
Döküm Simülasyonu (CAST Designer) , A-Class ürün yüzeyleri
hazýrlama, Analiz ve Tersine Mühendislik konularýnda en tecrübeli
ve en eski firmalardan birisidir.
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Armada Yazýlým A.Þ.

20

07 yýlýnda kurulan Armada Yazýlým Türk Endüstrisine;
tasarým ve imalat süreçlerinde sunduðu yazýlým, teknik
destek ve eðitim hizmetleriyle bugün bakýldýðýnda en
önemli çözüm ortaklarýndan birisi olmuþtur. Çok kýsa sürede
yakaladýðý bu baþarýda genç ve dinamik yönetim anlayýþýnýn yaný
sýra hýzlý ve teknolojiyi yakýndan takip eden, toplam kalite
anlayýþýný benimsemiþ güçlü takýmýnýn da etkisi büyüktür.
Ýstanbul merkez ofis olmak üzere, Türkiye genelinde 8 ana
bölgede müþterilerinin ihtiyacý olan teknik destek ve eðitim
hizmetlerini, tam ihtiyacý çözecek uygunlukta ve mümkün olan
en kýsa sürede maksimum gayretle ulaþtýrmaktadýr.
2009 yýlýnda SOLIDWORKS yetkili distribütörü olan Armada
Yazýlým A.Þ. , ana firmanýn yaptýðý yeni yatýrýmlarý ve sektörde
oluþan fýrsatlarý çok iyi deðerlendirmiþ, müþterilerinin iþlerini
geliþtirmelerine katký saðlamýþtýr. Böylece müþterileri ile birlikte
çok kýsa sürede büyümeyi baþarmýþtýr.
CAM ürünlerinde SOLIDWORKS'ün ilk ve en iyi CAM çözümü
olan CAMWorks 'ün (Geometric Technologies, Inc.) ve eksen
sayýsýna bakýlmaksýzýn her turlu CNC makinenin (torna-frezeMTM-kayar otomat-robot) sorunsuz programlanmasýna olanak
veren GibbsCAM'in de yetkili distribütörüdür.
Ayrýca, simultane 5 eksen iþlemede en iyi yüzey kalitesini sunan,

kullaným kolaylýðý ve kompleks geometrilerin iþlenmesinde yüksek
CAD/CAM performansý ile, imalat sektöründe üstün bir farklýlýk
oluþturan WorkNC'nin de Türkiye distribütörüdür.
Son olarak Armada Yazýlým, Cegid ile ERP/ MRP süreçlerinin
optimize edilmesi konusunda da müþterilerine hizmet
sunmaktadýr.
Yazýlým hizmetlerinin yaný sýra ÝMES'te kurulan Armada
Teknoloji Merkezi; Ýleri Üretim Teknolojilerinde, "
müþterilerinin üretim verimliliðini artýrmayý hedefleyen "
Türkiye'nin ilk teknoloji merkezidir.
Hizmet verdiði sektörler havacýlýk, savunma, medikal ve otomotiv
sektörleridir. Bu kapsamda verilen baþlýca hizmetler þu þekildedir:
 Çözüm ortaklarýmýz ile birlikte müþterilerimize know-how
hizmeti
 Üstün teknolojiler ile ileri kesim ve iþleme eðitimi
 Proje teslimli Ar-Ge çalýþmalarý
 Ür-Ge çalýþmalarý kapsamýnda iyileþtirme projeleri
 Open House organizasyonlarý ile sektörel davetler
 Tezgâh üzeri canlý CAM eðitimleri (Torna & Freze)
 Müþteri demo parça kesimleri
 Prototip üretimleri

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 3 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
tutulacak iþ parçasýný öncelikle doðru bir þekilde baðlanmasý
gerekmektedir. Ancak sabitlenen iþ parçasýna iþlem yapýlýrken
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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. Uygulamalý Görsellerde
de görüldüðü gibi iþ parçasý alt yüzeyden
baðlama yapýldýðý için diðer tüm
yüzeylerde iþlem yapma olanaðý saðlar.
ER-EL olarak 27 yýldýr Türkiye'de Seçkin
Bayi aðýmýz ile sanayicilerimize hizmet
vermekteyiz, ayrýca Avrupa ülkeleri baþta
olmak üzere 22 ülkede 29 satýþ noktasýnda
ER-EL markasýyla ürünlerimiz satýlmakta
ve her geçen günde ihracatýmýz artarak
devam etmektedir.
Tüm yenilikler için bizden genel
ürün kataloðumuzu istemeniz
yeterli olacaktýr..

Üye Tanýtýmlarý

Whitford Yüzey Kaplamalarý
San. ve Tic. Ltd. Þti.
XYLAN kaplamalarý 11 yolla kauçuk, gýda, poliüretan,
PET vb. için kalýp performansýný arttýrmaktadýr

Whitford farklý ürünlerin üretimini daha kolay ve daha verimli
hale getirmek üzere tüm kalýp ve malzemeler için tasarlanmýþ
olan XYLAN kaplama ürün grubunu sunmaktadýr.

Kalýp ayýrma kaplamalarýnýn seçilmesi birkaç faktöre baðlýdýr :
 Parçanýn temiz ayrýlmasýný saðlama özelliði
 Dayanýklýlýðý (aþýnma direnci)
 Kalýbýn uygulama sýrasýndaki sýcaklýðý
 Kalýbýn kaplama kürlenmesi için gerekli sýcaklýða dayanýmý
 Kaplama malzemesinin ve kalýba uygulanmasýnýn maliyeti

Polietilen, karbon fiber, cam, kauçuk, poliüretan köpük, polietilen
dahil olmak üzere tipik kalýp malzemelerinde XYLAN
kullanýlmaktadýr. XYLAN otomotiv lastiði, gýda, kayýþ, otomobil
döþemesi, ayakkabý kalýplarý, paketleme makinalarý ve daha birçok
endüstride kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir.

Xylan mükemmel
ayrýlma saðlar
Xylan yaðlayýcý
ve ýslak ayrýlma
gerektirmez

Whitford kaplamalarý tüm yukarýda sayýlan faydalarý saðlayacak
mükemmel ayrýlma ve olaðanüstü aþýnma dayanýklýlýðýna sahiptir.

Xylan aþýnmaya
olaðanüstü dayanýklýdýr

Xylan çökelti
oluþumunu azaltýr

Xylan daha
hýzlý
üretim demektir

Xylan
kalýplarýn
kolay
temizlenmesini
saðlar

Xylan kalýp
tahribatýný azaltýr

Xylan kalýplarýn
servis ömrünü uzatýr

Xylan çok daha az kusurlu
ve pürüzsüz ürün
üretimi saðlar
Xylan bakým için
daha kýsa duruþ
süresi demektir

Xylan kaplamalar
gýdalar için
güvenlidir

Ulus Metal San. ve Tic. Ltd. Þti.
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70 yýlýnda kurulmuþ ve Dünya'nýn önde gelen en büyük
firmalarýna amortisör, fren ve soðutma kompresörü parçalarý üreterek, sektöründe lider bir üretici konumuna
gelmiþtir.
Gün geçtikçe artan makine parký ve iþ hacmi ile, aðýrlýklý olarak
otomotiv sektörü olmak üzere global müþterilerine hizmet
vermektedir. Yurt içindeki ve yurt dýþýndaki müþterilerine aktif
olarak çalýþan 1.000'in üzerinde parça tedariki yapmaktadýr. Bu
parçalarýn tamamýnýn kalýplarýnýn tasarýmý ve üretimi Ulus
Metal'de gerçekleþtirilmiþtir. Ulus Metal'in kalýp tasarým ve
üretimindeki kabiliyetleri, orijinal ekipman üreticilerin projelerine
tasarým aþamasýnda katýlým imkaný vermektedir. Firma üretiminin
%60'ýný, Almanya, Ýspanya, Slovakya, Polonya, Ýngiltere,
Hollanda, Hindistan, Brezilya ve Çin gibi ülkelere ihraç
etmektedir. Bugün, yetiþmiþ teknik kadrosu, yatýrýmlarý, en
önemlisi müþteri odaklý þirket kültürü ile artan kapasitesini ihracat
ve ana üretici firmalara yönelterek büyümeye devam ettirmeyi
hedeflemektedir.
Ulus Metal, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, 8.000m²
kapalý alana sahip ve SGS tarafýndan, ISO/TS 16949, ISO 9001,
ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemlerinde
belgelendirilmiþ tesisinde hizmet vermektedir.
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