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Kurşunel Kalıp, Kukamet 
Markasında Yeni Ürünü
Power Clamp’leri Ekledi

125 Yıllık Takım Tezgahı Markası
Heller Erkan Cnc ile Türkiye’de

“SARIGÖZOĞLU A.Ş., Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi ile 
Gençlerimize İş Hayatını Öğretiyor”
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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

“Ey Kahraman Türk Kadını, sen yer-

lerde sürüklenmeye değil, omuzlar 

üzerinde yükselmeye layıksın.” Mustafa 

Kemal Atatürk. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu 

Olsun…

Yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) ile dünyada önlemler almak ve salgından 

daha çok etkilememesi nedeniyle Mayıs 2020 tarihine kadar yapılacak birçok 

etkinlik haziran ayına kaydırılmıştır.

Almanya, ABD, İtalya, Türkiye ve birçok ülkede fuar, gösteri ve etkinlikler hazi-

ran ayına kadar iptal edilmiş durumda.

Bu arada bu salgın sayesinde temizlik konusunda Avrupa’da 2. Dünyada 6. 

sırada olduğumuzu öğrendim! Ayrıca insanlık için büyük bir ders oldu. Bu 

virus zengini fakiri ayırt etmeden etkiledi. Artık sevginin barışın olduğu bir 

dünya dileğiyle.

Şuan yazacak bir şeyler yok sıkıntı çok….

Dergilerimizi dijital ortamda beş yıldan beri izleme olanağınız var. ayrıca sos-

yal medyada da çalışmalarımızla sektörün nabzını tuttuğumuza inanıyoruz.

Dergilerimizin basılı kısmına verdiğiniz Reklam ile bizden birçok hizmeti de 

almış oluyorsunuz. Dijital ortamdaki hizmetimizle ölçülebilirliğimizi rapor ede-

biliyoruz.

Bizi izlemeye devam edin. Sizlerin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın 

bilinciyle sağlıkla kalın
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Nasıl yapıldığını bilir.

Tek bir makineden tam otomatik hızlı 
üretim hattına anahtar teslim müşteri 

odaklı komple üretim çözümleri.

Daha fazla verimlilik
HELLER makineleri zorlu günlük 
üretimde kararlı işlemler için 
tasarlanmıştır - 3 vardiyada 7 gün 
24 saat çalışırlar.

Made in Germany

HELLER 4 ve 5 EKSEN
İŞLEME MERKEZLERİ 
ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ

Türkiye'de!
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125 Yıllık Takım Tezgahı Markası
Heller erkAn CnC ile Türkiye’de

HELLER ile Erkan CNC’nin yetkili 
satıcılık anlaşması yılbaşında fir-
ma yetkilileri tarafından imzalandı. 

HELLER markası özellikle otomotiv ve ha-
vacılık sektörlerinin seri imalat ihtiyaçlarını 
karşılayan makine ve üretim çözümleriyle 
tanınıyor. 1894 yılında küçük bir atölye 
olarak kurulan HELLER, günümüzde küre-

sel bir marka olarak son teknolojiye sahip 
CNC takım tezgahları ve üretim sistemleri 
imal ediyor. Önde gelen takım tezgahları 
üreticisi firma dünya çapında 3 bine yakın 
çalışanı istihdam ediyor. 

HELLER makinelerinin temsilciliğini üstle-
nen Erkan CNC’nin Genel Müdürü Serdar 

Basri Akgün, “HELLER markasıyla müşte-
rilerimize üretimde daha fazla verimlilik ve 
esneklik sağlamak için geniş bir çözüm 
yelpazesi sunuyoruz” dedi.

Takım Tezgahından çok daha fazlası
Akgün, “1894 yılında kurulmuş 125 yıllık 
köklü bir marka olan HELLER makineleri 
ve çözümleri, tek bir makineden tam oto-
matik anahtar teslimi üretim sistemlerine 
kadar müşteri odaklı komple çözümler 
üreten takım tezgahlarından çok daha faz-
lasını ifade etmektedir” diye konuştu.

Son teknoloji CNC tezgâhları ve metal 
işleme için üretim sistemleri sunan HEL-
LER geniş ürün yelpazesi, 4 ve 5 eksenli 
işleme merkezleri, freze / torna işleme 
merkezleri, özel makineler ve işlem ma-
kineleri, kaplama modülleri ve ayrıca 
krank mili ve eksantrik mili işleme maki-
nelerinden oluşmaktadır.

Erkan CNC, HELLER markasının farklı ka-
tegorilerde F, H, HF ve C serisi makinelerini 
Türkiye’de satışa sundu. Makinelerin kuru-
lum, eğitim ve teknik servisini de Erkan 
CNC yürütecek.

Erkan CNC, dünyanın en eski takım tezgahı markalarından Alman 
HELLER’in Türkiye yetkili satıcısı oldu. Firma, dünyada ileri tekno-
loji 4 ve 5 eksen işleme çözümlerinde tanınmış bir marka olan HEL-
LER’i Türk sanayicilerle buluşturacak.



Otomotiv sektörü için
özel olarak tasarlandı

LINK MOTION
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Güvenal kalıp 21. Seminerini kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Fakültesinde Gerçekleştirdi

“Kalıp Üretiminin Günümüz Dünya-
sındaki yeri ve üretimde standart 

parça ve yan sanayii kullanımının zaman 
yönetimine katkıları’’ konulu seminerlerin 
21. sini 03.03.2020 de Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Fakültesinde gerçekleştirdi.

Güvenal kalıp Teknik Müdürü Sezgin UZ-
CAN sunumu ve İş Geliştirme Müdürü-

NVTS

Güvenal kalıp 20. Seminerini Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesin de Gerçekleştirdi

Yaklaşık 3 yıl önce  ‘’Bilgi Paylaştık-
ça Değer Kazanır ’’  sloganı ile çık-

tığımız paylaşım / tanıtım yolunda 20. 
durağımız Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi oldu. 

Güvenal Kalıp Teknik Müdürü Sezgin 
UZCAN tarafından sunumu ile 27.Şubat 
2020 de  gerçekleşen yaklaşık 3 saatlik 
seminerde yoğun katılımları ile gerçek-
leşti. Güvenal Kalıp Teknik Müdürü Sez-
gin UZCAN konu ile ilgili –“ bizlere eşlik 
eden, konularında uzman öğretim üye-
leri ile geleceğin Mühendis adaylarının 
ilgileri ve  ‘’Kalıp Üretiminin Günümüz 
Dünyasındaki yeri ve üretimde standart 

parça ve yan sanayii kullanımının za-
man yönetimine katkıları’’ konularında 
bilgi ve farklı deneyimlerin  paylaşımı-
na meraklı ve istekli olmaları, ülkemizin 

geleceğine yönelik umutlarımızı bir kat 
daha arttırdı. Organizasyonun gerçek-
leştirilmesinde emeği geçen tüm dost-
larımıza teşekkür ederim.” dedi.

müz Murat GÜLDAN’ın final konuşması 
ve katkıları ile seminer gerçekleşti. Güve-
nal kalıp Teknik Müdürü Sezgin UZCAN 
konu ile ilgili –“ Her konuda olduğu gibi 
ülkemizin teknolojik geleceğini de ema-
net edeceğimiz  genç mühendis aday-
larımız ve mesleğe yeni başlamış kadar  
heyecanlı  öğretim üyelerimizin ilgileri 
Güvenal ailesi olarak bizleri memnun etti. 
Sevgi ile heyecanları eksik olmasın” dedi.
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Tiad, Gelişmiş Üretim Için AB Projesine Dahil Oldu
AB Projesine Dahil Olan TİAD, 
Satış Mühendisi de Yetiştirecek

Havacılık, savunma, otomotiv, be-
yaz eşya, kalıpçılık gibi Türkiye 
ihracatının lokomotifi olan sek-

törler üzerinden ülke ekonomisine dolaylı 
olarak 21 milyar dolarlık katkı sağlayan 
takım tezgahları sektörünün çatı örgütü 
TİAD, bünyesinde 2007 yılında kurduğu 
akademi ile de eğitimlerine devam ediyor. 
Uygulamalı ve Mesleki Teknik Eğitim Mer-
kezi TİAD Akademi,  sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda ve iş süreçlerinde mey-
dana gelen kayıpların önüne geçmek için 
satış mühendisliği eğitimleri başlatacak. 
TİAD, gelişmiş üretimde Avrupa ölçüm bi-
lim ağının da Türkiye’deki destekçisi oldu. 
TÜBİTAK UME’nin Türkiye’deki ana yürü-

tücüsü olduğu Avrupa Birliği projesinin di-
ğer destekçileri TEI, Koç Üniversitesi, Bilgi 
Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu. 

TİAD’DAn AB neTwork 
projesİne DesTek
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Takım 
Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Var-
lık, gelişmiş üretim için oluşturulan proje-
nin son derece önemli olduğunu söyledi. 
Bu proje kapsamında da ilgili kurumlarla 
ortaklaşa çeşitli eğitimler düzenleyecek-
lerini belirten Varlık, şunları kaydetti: “’Sup-
port for a European Metrology Network 
on Advanced Manufacturing’ isimli Avru-

pa Birliği Network projesi 2020 Haziran 
ayında başlayacak. Bu proje kapsamında 
da ilgili kurumlarla ortaklaşa pek çok eği-
tim programı düzenleyeceğiz.”

sekTöre nİTelİklİ ve 
eğİTİmlİ sATış personelİ 
Varlık, 13 yıldır faaliyet gösteren TİAD 
Akademi’nin çalışmaları hakkında da bil-
gi verdi. Bugüne kadar TİAD Akademi’de 
CNC Operatörlüğü, 3 Boyutlu Tasarım 
(CAD) Programı Kullanımı, Bilgisayar Des-
tekli İmalat (CAM) Programı Kullanımı, 
Teknik Resim ve Geometrik Toleranslan-
dırma, CNC Kontrol Ünitesi Kullanımı, Te-
mel Seviye CNC Tezgah Arıza Bulma ve 
Bakım, Sanayi Robot Operatörlüğü eği-
timleri verdiklerini dile getiren Varlık, gelen 
talep üzerine bu yıl nitelikli satış personeli 
açığını kapatmaya yönelik eğitimlere hız 
vereceklerini söyledi. Varlık, Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile Çözüm İK partnerliğinde 
düzenlenecek olan satış mühendisliği 
eğitiminin avantajlarını şöyle anlattı: “Bu 
eğitim; Pazarlama, Satış Becerileri ve Dış 
Ticaret Uygulamaları ve Teknik Eğitim 
olmak üzere dört modülden oluşacak. 
Böylece sektörümüzde tedarikçi konum-
daki firmalar, kalifiye satış mühendisleriy-
le çalışarak kayıpların önüne geçecek ve 
üreticiler de kalifiye satış mühendislerinin 
doğru yönlendirmesiyle işlerine uygun 
teknolojileri kullanacak.”

TİAD Akademi’nin Teknik Resim ve Tole-
rans Okuma, Temel Ölçü Aletlerinin Kul-
lanımı, Metroloji gibi teknik eğitimlerin yanı 
sıra finans, kişisel gelişim, dijital medya 
gibi güncel konulara yönelik yeni eğitim-
lerin takvimini ise önümüzdeki günlerde 
açıklanacak. Sanayi Robotu Operatörlüğü 
eğitimi ise TİAD ve Nachi firması işbirliğin-
de düzenlenecek. 

Düzenlediği eğitimlerle takım tezgahları ve makine sektörüne ni-
telikli eleman yetiştiren TİAD Akademi, Avrupa Birliği’nin projele-
rinden “Support for a European Metrology Network on Advanced 
Manufacturing”in Türkiye’deki destekçilerinden oldu. TÜBİTAK 
UME’nin ana yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamındaki eği-
timler Haziran 2020’de başlayacak.  TİAD Akademi, sektörün isteği 
üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi ile Çözüm İK partnerliğinde “Sa-
tış Mühendisliği”  eğitimleri de vermeye başlayacak. 



Sanal marketimizden hemen sipariş edin
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Ford’un Geliştirdiği Yeni Teknoloji 
ile Bisiklet, Motosiklet ve 
Scooterlar Artık Daha Güvende!

Ford mühendisleri, “Yolu Paylaş” yaklaşımı doğrultusunda; bi-
siklet, scooter ve motosiklet sürücülerinin trafikte karşılaştığı en 
büyük tehlikelerden biri için çözüm geliştirdi. Ford’un ‘Çıkış İka-
zı’ adını verdiği teknoloji sayesinde sistem, potansiyel bir kazayı 
sensörlerle tespit edip alarm vasıtasıyla araç kapılarının tama-
men açılmasını engelliyor, kazaların önüne geçiyor.

Tüm dünyada araç kapılarının 
bisiklet, scooter ve motosik-
let sürücülerinin üzerine fark 

etmeden açılmasıyla her yıl binlerce 
kaza meydana geliyor. Kapı açma 
kazaları İngiltere’de her yıl 60 bisik-
letçinin ciddi şekilde yaralanmasına 
ya da hayatını kaybetmesine yol açı-
yor. 2018 yılında sadece Almanya’da 
3500 kaza bu sebeple gerçekleşti. 
‘Yolu Paylaş’ yaklaşımı doğrultusun-
da daha önce bisikletlilerin yaşadığı 
tehlikelerin önüne geçmek ve ken-
dilerini daha rahat ifade etmeleri için 
dünyanın ilk ‘emoji ceket’ini geliştiren 
Ford, bu kez kapı açılma kazaları için 
harekete geçti ve yeni bir teknoloji 
geliştirdi. 

sensörler vAsıTAsıylA Bİr
Tehlİke TespİT eDİlDİğİnDe 
sürücü ve yolculAr uyArılıyor
Ford’un yeni geliştirdiği ‘Çıkış İkazı’ 
teknolojisi, motosiklet, scooter ve bi-
siklet sürücülerinin kapı çarpma ka-
zalarından korunabilmesini sağlıyor. 

Sistem, park etmiş bir aracın kapısı-
nın açılmasının bir çarpışmaya neden 
olabileceğini tespit ederse, sürücüyü 
veya yolcuyu tehlikeye karşı uyaran 
bir alarm çalıyor. Yan aynalar ve kapı-
lardaki parlak kırmızı LED’ler bisiklet, 
scooter ve motosiklet sürücüleri için 
görsel bir uyarı olarak yanıp sönmeye 
başlıyor. Ford araçları halihazırda bisik-
letçileri otomatik olarak algılayıp fren-
leyebilen ve kör noktalardan geçenleri 
algılayan sensörlere sahip bulunuyor. 
‘Çıkış İkazı’ ise bu mevcut sensörleri 
kullanarak, araca yakın bisiklet, sco-
oter ve motosikletlerin hareketlerini 
analiz ederek, devreye giriyor. 

Ford mühendisleri aynı zamanda bi-
sikletlilerin araç etrafından güvenli 
bir şekilde uzaklaştığına emin olana 
kadar kapıların tam açılmasını geçici 
olarak önleyen yeni bir mekanizma 
üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
özellik acil durumlarda sürücü ve yol-
cular tarafından manuel olarak devre 
dışı bırakılabilecek.
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Coşkunöz Holding’in AB Projesi 
TÜBİTAk’ta Başarı Hikayesi Oldu!

Coşkunöz Holding’in kurumsal 
stratejileri doğrultusunda oluştu-
rulan teknoloji yol haritaları ve bu 

kapsamda seçilen Ar-Ge projeleri ulus-
lararası alanda karşılık bulmaya devam 
ediyor. Holding’in HORIZON/UFUK 2020 
kapsamındaki Friction Harmonics proje-
si, TÜBİTAK’ın başarı hikayesi sayfasında 
geniş yer buldu.

volkAn Akıncı: horıZon 
2020’De Türkİye’nİn en 
BAşArılı 10 fİrmAsınDAn BİrİyİZ
Coşkunöz Holding Ar-Ge Direktörü Vol-
kan Akıncı, HORIZON 2020 ve Friction 
Harmonics projesi hakkında bilgi vererek, 
“HORIZON 2020, Avrupa Birliği’nin bilim-
sel ve uygulamalı araştırma, geliştirme 
ve inovasyon projelerine destek olmak 
üzere oluşturduğu bir hibe programı. Biz 
de 2017 yılı itibarıyla ortaklı projelerdeki 
odağımızı Avrupa Birliği fonlarına yönelt-
tik. Ekibimizin network oluşturma konu-
sundaki özverili çalışmaları ve geçmişte 

yapılan projelere ait çıktıların uluslararası 
alanda karşılık bulması sonucunda da iki 
HORIZON 2020 ve üç Eureka projesine 
tüm tasarım ve üretim süreçlerinde gö-
rev alacak şekilde dahil olmayı başardık. 
Bu sayede 2019 yılında, HORIZON 2020 
programında Türkiye’nin diğer sayılı fir-
malarının da içinde olduğu en başarılı 10 
firma arasına girmeyi başardık. Bu proje-
ler arasında yer alan Friction Harmoni-
cs’te ciddi ilerlemeler kaydetmiş durum-
dayız. 2018’de başladığımız ve bu yıl Ekim 
ayında bitirmeyi öngördüğümüz projemi-
zin TÜBİTAK’ta başarı hikayesi olarak yer 
alması bizlere büyük gurur verdi” dedi.

pAZArDA çöZümü olmAyAn hATAyı 
yüZDe 100 TespİT eDecek cİhAZ
Friction Harmonics projesi Coşkunöz 
Holding, TWI (İngiltere), RISE (İsveç), 
Vermon (Fransa) ve IKH (Yunanistan) 
konsorsiyumu ile yürütülüyor. Proje ile 
başta ürün/kazanım sürtünme karıştırma 
kaynağında oluşan hataların yüzde 100 
kontrolünü sağlayacak bir cihaz üretilme-
si hedefleniyor. Özellikle mevcut pazar-
da halihazırda bir çözümü bulunmayan 
“kissing bond” hatasının tespit edilme-
sini sağlayacak cihaz; uzay, havacılık ve 
otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek. 
Son montajı da Coşkunöz tarafından ya-
pılacak cihazın, Avrupa ve Amerika pazar-
larına yönelik ihracatta da olumlu bir etki 
bırakacağı öngörülüyor. 

Çalışanlarının mesleki gelişim ve dona-
nımlarına büyük önem veren Coşkunöz 
Holding ayrıca, cihazın üretim, sertifikas-
yon ve doğrulama süreçlerinde yetişti-
rilecek personeller ile bilginin daha hızlı 
yayılmasını ve kalifiye insan kaynağı po-
tansiyeline değer katmayı amaçlıyor.

Coşkunöz Holding, Avrupa 
Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı 

araştırma, geliştirme ve inovas-
yon projelerine destek olmak üzere 

oluşturduğu HORIZON/UFUK 
2020 Araştırma ve İnovasyon Çer-
çeve Programı kapsamında yürüt-

tüğü Friction Harmonics projesi 
ile TÜBİTAK’ın başarı hikayeleri 
arasında yer aldı. 2020 yılı içeri-

sinde tamamlanacak proje ile özel 
bir kaynak metodu olan sürtünme 
karıştırma kaynağının birleştirme 
kusurlarını tespit edebilecek ciha-

zın geliştirilmesi ve dağıtım ağının 
kurulması hedefleniyor. Mevcut 
pazarda halihazırda yüzde 100 

çözümü bulunmayan “kissing 
bond” hatasının tespit edilmesini 

sağlayacak cihazın uzay, hava-
cılık ve otomotiv sektörlerinde 

kullanılması öngörülüyor.
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en küçük Ayrıntılara 
kadar kusursuz Frezeleme!

Boehlerit freze programının en 
yeni ürünü olan BETAtec 90P 
çok amaçlı kenar frezeleme ta-

kım sistemleri ile yüksek performansta 
kesme işlemi hedeflenmiştir. Çok amaçlı 
yüksek performansa sahip takım sis-
temleri ile kullanıcıların sadece takım 
maliyeti değil aynı zamanda genel stok 
maliyetleri azaltılmaktadır. Yenilikçi takım 
sistemleri DELTAtec 90P ile daha yüksek 
ilerleme değerlerinde çalışılabileceği 
gibi iki farklı frezeleme (Yüksek ilerleme 
ve kenar frezeleme) yapılabilmektedir.

Çok amaçlı yeni takım sistemleri yüzey 
freze, parmak freze ve vidalı tip olmak 
üzere üç farklı tipte üretilmektedir. Farklı 

malzeme grupları için geliştirilmiş uygun 
kesici uç kaliteleri ile ideal işleme yapıla-
bilmektedir.

küçük çAplı TAkımlAr – yüksek 
performAns ve verİmlİlİk
Küçük çaplı takımlar ile yenilenmiş 
BETAtec 90P ve DELTAtec 90P fre-
zeleme sistemlerinin ürün yelpazesi 
genişletilmiştir. Yeni LPMX 06 uçların 
takıldığı BETAtec 90P takım sistemle-
rinde 10-50 mm çap aralığında yüzey 
freze, parmak freze ve vidalı tip frezeler 
kullanılmaktadır.  Yeni SDMT 06 uçların 
takıldığı DELTAtec 90P takım sistemle-
rinde 16-35 mm çap aralığında parmak 
freze ve vidalı tip frezeler kullanılmaktadır.

Yeni takım sistemleri ile model ve kalıpçı-
lık endüstrisinde 62 HRC malzeme sert-
liğine kadar işleme yapabildiğimiz yeni 
uçlar ideal işleme performansına ve ve-
rimliliğe sahiptir. Özellikle sertleştirilmiş 
malzemeler için geliştirilmiş HIPIMS ho-
mojen kaplama katmanı sayesinde yük-
sek uç ömrü ile model ve kalıp işlemleri-
miz daha da kolay hale gelmektedir. Yeni 
takım sistemlerinin bir başka avantajı, 
daha dar adımlar ile yerleştirilmiş uçların 
üzerinde oluşan düşük kesme gerilim-
leri sayesinde yüksek işleme hacmine 
ulaşıyor olmasıdır. Dip yüzeylerde kalan 
malzemelerin boşaltılması için gereken 
ekstra takımlara ihtiyaç duyulmadan aynı 
takımla işlem tamamlanmış olur.
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Manufacturing of Steel 
Parts by Bending, Pressing and 
Punching Clamping of Tools With 
eneMAC Clamping Technology

Flexibility, shorter set-up and pro-
duction times, increase of oper-
ational safety and efficiency. The 

conditions and requirements in manufac-
turing technology are becoming increas-
ingly complex. But at the same time users 
are looking for simple and cost effective 
solutions in order to continue to produce 
economically and thus competitive.

In the field of mechanical and hydrome-
chanical clamping elements ENEMAC of-
fers with various power clamping systems 
and hydro-mechanical spring clamping 
systems flexible and reliable clamping 
technology at an attractive price.

The range runs from the controlled 
clamping with torque handle ESBS / 
ESBT with a nominal clamping force of 
up to 40 kN towards power clamping nut 

ESB with up to 200 kN and the type ESD 
with up to 180 kN. For these products, 
relatively low torques are converted by 
an internal gear ratio in high axial forces.

In case of the power clamping screw 
ESS the tightening torque is converted 
by a wedge clamping system in clamping 
forces up to 250 kN. Therefor available 
are thread sizes from M 36 to TR 100. 

With the so-called spring clamping cyl-
inders, a combination of disc spring and 
hydraulic, clamping forces up to 350 KN 
are available. The hydraulic supply has to 
be present only during installation and 
removal of these products, in operation, 
the axial force is kept purely mechanically 
by a disc spring assembly.

This innovative clamping technology of-

fers a real alternative to both simple work-
holding equipment such as clamps and 
brackets as well as to semi-and fully auto-
matic clamping elements with their elab-
orate power supply and control systems.

Especially in the manufacturing process 
of steel parts in presses and punches 
the clamping elements provide a high 
degree of safety and humanization of 
workplaces through low hand forces 
during tightening of the necessary tools 
and equipment.

Due to the left out installation costs, the 
minimum operating and maintenance 
costs, as well as the moderate purchase 
price those clamping systems often rep-
resent the most economical solution and 
are suitable both for original equipment 
of machines also as a retrofit item.
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Arkadaşlık Uygulamaları kişisel 
Verilerinizi reklamcılarla Paylaşıyor

Siber güvenlik kuruluşu ESET, arkadaşlık sitelerinin gizlilik konu-
sunda ne kadar duyarlı olduğunu inceleyen bir araştırmayı mercek 
altına aldı. Norveç’te Tüketici Derneği’nin araştırması; Tinder, Ok-
Cupid ve Grindr’ın da aralarında bulunduğu çeşitli arkadaşlık uy-
gulamalarının, kullanıcılarının kişisel bilgilerini reklam amacıyla 
haberleri olmadan üçüncü taraflarla paylaştığını ortaya çıkardı. 

ESET’in elde ettiği bilgilere göre, 
paylaşılan detaylar konum, yaş, 
cinsiyet ve hatta bazı vakalarda 

cinsel eğilim, dini inançlar ve politik gö-
rüşleri de içeriyor. Tüketici grubu, bu veri 
toplama eğilimlerinden bazılarının Av-
rupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni 
(GDPR) ihlal ettiğine inanıyor. Araştırma 
için toplam 10 uygulama incelendi.

Tüm uygulamaların kullanıcı verilerini en 
az 135 farklı üçüncü tarafa gönderdiği 
kaydedildi. En az 70 farklı üçüncü tarafa 
transfer edilen Android reklam kimliği 
ile diğer izlenebilir tanımlayıcılar saye-
sinde bireysel kullanıcıların kapsamlı 
profilleri oluşturuluyor.

DAhA önce De yAşAnmışTı 
Bu, arkadaşlık uygulamalarının hassas 
kullanıcı verilerini üçüncü taraflara gön-
derme konusundaki ilk hatası değil. İki 

yıl önce Grindr, kullanıcılarının HIV sta-
tüsünü üçüncü taraf şirketleriyle payla-
şırken yakalanmıştı. Tinder ise kullanı-
cılarının konumunu 30 metreye kadar 
isabetle diğer kullanıcılara sunuyordu. 
Yeni bir araştırmada Tinder’ın kardeş 
şirketi OkCupid, kullanıcılarının cinsel 
eğilimleri, politik görüşleri ve ilaç kulla-

nımları gibi oldukça hassas kişisel bilgi-
lerini paylaşırken yakalandı.

rAhATsıZ eDİcİ DeTAylAr
Bu araştırma, kullanıcıların gözden ka-
çırdığı rahatsız edici detaylara da dikkat 
çekiyor. Tinder veya OkCupid uygula-
masını indirdiğinizde hiçbiri gizlilik veya 
reklamcılığın konusunu açmıyor; bunun 
yerine bu uygulamalara katıldığınızda 
bütün politikalarını kabul ettiğinizi be-
lirtiyorlar. Her iki uygulamanın da gizlilik 
politikası, kişisel bilgilerinizi üçüncü ta-
raflarla paylaşabileceğini belirtiyor; an-
cak bu üçüncü tarafların kim olduğunu 
söylemiyor.

verİlere kİmler ulAşıyor?
Rahatsız edici olan bir başka unsur da 
her iki uygulamanın Match Group ile, 
yani ana şirketleriyle, veri paylaşma hak-
kını saklı tutması. Bu da özünde Tinder’ı 
kullandıysanız aynı gruba dahil olan Ok-
Cupid, Hinge veya diğer 45’ten fazla ar-
kadaşlıkla ilgili işletmenin de siz onlara 
kaydolmasanız da kişisel verilerinize ula-
şabileceği anlamına geliyor. Birçok kulla-
nıcı gibi siz de gizlilik politikasını okuma-
dıysanız bunları fark edemezsiniz.

Buradaki asıl sorun da zaten bu. Araş-
tırmaya göre, verilerin nasıl toplandığı 
ve işlendiği konusunda kullanıcıları bil-
gilendirme yöntemleri (veya bu yön-
temlerin eksikliği) de GDPR ve kullanıcı-
ların gizliliğini korumak için tasarlanmış 
diğer yasaları ihlal ediyor olabilir. Online 
gizlilik konusu, son birkaç senedir gün-
deme oturmuş durumda ve Avrupalı 
tüketiciler hakları konusunda giderek 
daha farkında hale geliyor. Bu da kime, 
hangi konularda onay verdiklerini daha 
fazla düşünecekleri anlamına geliyor.
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ROBOCUT α-CiB serisi

TEL EROZYONDA 

EFSANE

• En yeni teknoloji
• Kolay kullanım
• Operatörsüz çalışma 
• Düşük bakım maliyeti

100%
MADE IN 
JAPAN

KALIPÇILIK, OTOMOTİV, ELEKTRİK VE MEDİKAL SEKTÖRLERİNİN 
TÜM ÜRETİM İHTİYAÇLARI İÇİN MÜKEMMEL TERCİH.
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Fanuc robotları Otomotiv 
Sektöründe Farkını Ortaya koyuyor

Dünyanın en prestijli otomotiv 
grubu BMW AG, yeni stratejik 
partneri olarak Japon devi FA-

NUC’u seçti. Alman menşeli BMW AG, 
yeni üretim süreçleri ve fabrikalarında 
kullanmak üzere 3.500 yeni FANUC 
robotu satın alarak yeni bir iş birliğine 
imza attı. 1916’dan bu yana dünya oto-
motiv sektörüne yön veren BMW AG’ye 
endüstriyel robot tedarik edecek olan 
FANUC’un bu anlaşması, sektörde bir 
kilometre taşı olarak nitelendirilirken, 
bu güçlü anlaşmanın pazardaki rekabe-
ti artıracağı öngörülüyor. 

3.500 yenİ roBoT hArekeTe geçİyor
Müşterilerin bireysel gereksinimlerine 

göre uyarlanmış yeni geliştirilmiş mo-
deller de dahil olmak üzere çok çeşitli 
FANUC robot modelleri BMW Grup ta-
rafından tedarik edildi. Robotlar, üretim 
süreçlerinin her aşamasında kullanıla-
cağı gibi öncelikli olarak kapı ve kapor-
ta gibi otomotiv bileşenlerinin üretimin-
de yer alacak. 

BMW Grup’un tedarik ettiği serideki 
110’dan fazla robot modeliyle FANUC, 
dünya çapındaki endüstriyel uygu-
lamalar için çok geniş bir robot yel-
pazesi sunuyor. Bu robotlar, 2.3 tona 
kadar yükleri güvenle taşıyabilen ve 
aksları aracılığıyla esnek bir şekilde 
hareket ettirebilen M-2000 gibi güçlü 

robot tiplerini de içeriyor. Gelecek yıl-
larda BMW Grup’un Almanya’daki ve 
uluslararası alanlarda bulunan üretim 
tesislerinde daha fazla robota yatırım 
yapacağı biliniyor. 

FANUC, dünyanın en saygın robot üre-
ticisi olarak her yıl AR-GE’ye büyük 
oranda yatırım yapıyor ve tüm dünya-
daki müşterilerini desteklemek üzere 
hizmet ağını sürekli güçlendiriyor. Yal-
nızca otomotiv endüstrisinde değil, 
farklı sektörlerde de 600.000’den fazla 
robotunun dünya çapında aktif olarak 
kullanılmasını sağlayan FANUC, dünya-
daki otomasyon süreçlerine robotların 
katılımını sağlayan üretici güç konu-
munda. FANUC, gelecek yıllarda akıllı 
robotların yardımıyla araç üretim sü-
reçlerini optimize etmek, daha modern 
ve verimli hale getirmek üzere yeni tek-
nolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi FANUC, dün-
yanın en prestijli Münih merkezli otomotiv grubu BMW AG ile teda-
rik anlaşması imzaladı.  Bu anlaşmayla FANUC robotları, mevcut ve 
gelecekteki BMW modellerinin üretiminde kullanılacak.

FANUC, Dünyanın En Prestijli Otomotiv Grubuyla Tedarik Anlaşması İmzaladı
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Tezmaksan Yeni Bağlantı 
Modeli I/O İle 40 Fabrikayı 
Daha Akıllı Hale Getirecek 

Yerli robot otomasyon teknolojisi CUBEBOX ve yazılımı ROBACOM ile 
üretim-verimlilik takip sistemi Kapasitematik için 1 milyon doları aşkın 
yatırım yapan TEZMAKSAN, Türkiye’deki fabrikaları akıllı hale getirme 
çalışmalarına hız verdi. 2020’de 40 fabrikayı daha akıllı hale getirecek 
olan TEZMAKSAN, geliştirdiği I/O (giriş - çıkış) link bağlantı modeliyle 11 
robotun ve 34 makinanın tek noktadan birbirleriyle sanal olarak haber-
leşmesine olanak tanıyor. 

İmalat sanayinin ana üretim malı olan 
takım tezgahları sektörünün önemli 
temsilcisi TEZMAKSAN, yerli ve milli 

üretim hamlesiyle birlikte son dönem-
de yaptığı 1 milyon dolarlık yatırımla 
akıllı fabrika teknoloji üretimine ağırlık 
verdi. Marka, geliştirdiği yerli robot oto-
masyon sistemi CUBEBOX ve yazılımı 
ROBACOM ile üretim – verimlilik takip 
yazılımı Kapasitematik’in yanı sıra ihti-
yaca özel akıllı fabrika çözümlerinin de 
kapsamını genişletti. 

TEZMAKSAN, son olarak geliştirdiği I/O 
(giriş - çıkış) link bağlantı modeliyle 11 
robotun ve yaklaşık 34 makinanın tek 
noktadan birbirleriyle sanal olarak haber-
leşmesine olanak tanıyor. Giriş/çıkış, bilgi 
işlem sisteminin değişik fonksiyonel bi-
rimleri arasındaki iletişimi veya bu arayüz-
lere doğrudan bilgi sinyallerinin gönderil-
mesini sağlıyor. Değişik birimlerden alınan 
sinyaller ‘girişleri’ ve bu birimlere gönderi-
len sinyalleri de ‘çıkışlar’ oluşturuyor. 

ı/o lİnk BAğlAnTı İle 
ArTık Aynı Dİlİ konuşuyorlAr
Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini moder-
nize etme noktasında ciddi bir çaba içinde 
bulunduğunu ve bunun gelecek için son 
derece umut verici olduğunu aktaran TEZ-
MAKSAN Genel Müdür Hakan Aydoğdu, 
ihtiyaca özel robotlu otomasyon sistemleri 
ile üretim tesislerini karanlık fabrika tekno-
lojisi ile donattıklarını kaydetti. 2020 için 40 
Türk fabrikasını daha akıllı hale getirecekle-
rini dile getiren Aydoğdu, Sivas’ta yakın za-
manda kurdukları sistem hakkında bilgi ver-
di. Robotlu otomasyon konusunda her türlü 
talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde 

AR-Ge departmanı ile birlikte projelendir-
diklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam mili 
üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan 
ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getir-
dik. Burada makine ve robot kurulumlarının 
yanı sıra geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve 
yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirle-
riyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. 
Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı 
ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu 
otomasyon çözümlerini, ‘hangi prosesi na-
sıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tab-
lo oluşturabiliriz’ sorumuzu cevaplandırarak  
hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz”  dedi.

DAhA rekABeTçİ Bİr Türkİye İçİn 
fABrİkAlAr Akıllı hAle geTİrİlmelİ 
Türkiye’nin uluslararası piyasada daha re-
kabetçi olabilmesi gerektiğini söyleyen 
Aydoğdu, bunun da ancak katma değeri 
yüksek ürünler ile mümkün olabileceği-
ni kaydetti. Üretim tesislerinin dünyadaki 
trendlere uygun şekilde akıllı hale getiril-
mesinin bu noktada çok önemli olduğunu 
ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “ Akıllı 
fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda 
bulanan firmaların bizim makine ve robot-
larımızı kullanmalarına bakmaksızın, şirketin 
ihtiyacına uygun şekilde projelendirmeyi 
yapıyoruz. Çünkü daha rekabetçi bir Tür-
kiye, daha güçlü ve refah seviyesi, yüksek 
Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır şunu 
söylüyoruz; halkımızın mutluluğu ve ülke-
mizin gücü bizim en büyük kazancımız.” 

Ar-ge’ye yATırımDAn kAçAmAyıZ
Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon 
sistemleri geliştirdiklerini de hatırlatan 
Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik ra-
porlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu 
otomasyon sistemi CUBEBOX  ve yazılımı  
ROBOCAM için 1 milyon dolarlık yatırım 
yaptıklarını kaydetti. Aydoğdu, 2020’den 
itibaren bu ürünlerin ihracatına başlaya-
caklarını, ülke olarak katma değeri yüksek 
ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık veril-
mesinin elzem olduğunu belirtti. 



www.tepro.com.tr

www.mouldpro.com.tr

rnfo@mouldpro.com.tr

+90 212 549 70 69
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Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:
“İthalatın İhracattan Hızlı
Artmasına İzin Veremeyiz”

Makine sektörü Şubat ayında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatı 2,9 milyar dolar olan sektör, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış sağlamayı başardı. 2019 
yılında ihracat düşüşü yaşanan Almanya pazarında yeniden artış 
sağladıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, “Covid-19 salgını küresel üretimdeki eksen kaymasını 
hızlandırıyor. Bugüne kadar kurduğumuz güçlü ilişkiler, daha önce 
olduğu gibi küresel kriz zamanlarında makine ihracatımıza yine 
olumlu etki ediyor. Bütün dikkatimizi ihracata verdiğimiz bu dönem-
de, makine ithalatındaki hızlı artışı endişeyle karşılıyoruz” dedi.

Türkiye’de makine teçhizat yatırım-
larının bu yıl ikinci çeyrekten itiba-
ren artmaya başlayacağını bekle-

diklerinin altını çizen Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya 
genelindeki resesyon riskine rağmen Tür-
kiye’de güven endekslerinde yükselişe 
dikkat çekerek şunları söyledi: 

“Bu durum sürerse genel imalat sanayiin-
de kapasite kullanım oranlarının artacağını 
ve yeni yatırımlarla ilgili gelişmelerin gün-
deme geleceğini bekleyebiliriz. Yatırım 
dönemleri makine ithalatını körükleyen ve 
her zamankinden daha dikkatli olunması 

gereken zamanlardır. Ocak ayında ihra-
catın yüzde 8,8, ithalatın ise yüzde 16,1 
arttığını ortaya koyan TÜİK verilerini kay-
gıyla izliyoruz. Geçen yıl makine dış tica-
ret açığını 5 milyar dolara kadar indirmeyi 
başarmıştık, bu avantajı olabildiğince ko-
ruyacak yeni tedbirler geliştirmeliyiz. Yerli 
makine kullanımını teşvik eden, mecbur 
kılan mevzuatın uygulanmasında katı tu-
tum almalıyız” dedi.

İmAlAT BATıyA Doğru kAyArken 
Türkİye nAsıl eTkİlenecek?
Covid-19 salgınının küresel imalat zin-
ciri üzerindeki etkisini değerlendiren 

Karavelioğlu, bugüne kadar Çin’de yo-
ğunlaşmış bulunan endüstriyel üretimin 
dünyanın ana merkezleri arasında daha 
dengeli paylaşılacağı bir dönemin hazırlık-
larının salgından önce başladığına dikkat 
çekerek, “Ticaret savaşları başlamadan 
önce küresel makine imalatının yüzde 51’i 
Asya’da yapılıyordu. Uzak Doğu’da imal 
ettirdikleri makineleri dünyaya pazarlayan 
sayısız küresel marka, yatırımlarını buraya 
kaydırırken bile bile bir risk alıyordu. Co-
vid-19 salgını, imalat zincirlerinin rotasını 
değiştirme planlarını hızlandıracak bir un-
sur haline geldi” dedi.

Uzak Doğu’da üretilen mamullere, yarı 
mamul, komponent ve hammaddelere 
erişimin virüs nedeniyle ancak yüzde 50 
kapasiteyle sağlanabildiğini belirten Kara-
velioğlu, “Üretim merkezlerinde coğrafya 
değişikliği sağlayacak orta vadeli geçiş 
süreci Türkiye’deki imalatçıları da etkileye-
cek. Seri üretim yapan büyük işletmeleri-
miz alternatif zincirler kurana kadar zorla-
nacaktır. Yan sanayimiz ile özel maksatlı ve 
ileri teknolojili makineler üreten imalatçıla-
rımız ise kapasitelerini ve dünya ticaretin-
den aldıkları payı artıracaktır” dedi.

mAkİne sAnAyİİmİZİn küresel 
mArkA Değerİ öne çıkArılmAlı
Küresel makine imalatının gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasında yeni-
den pay edileceği yeni dönemde Türki-
ye’nin, makine sektörünün uluslararası 
itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğine 
dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyle-
di: “Virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldı-
ğı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa 
gibi ülkeler bizden daha fazla makine 
satın aldı. Rusya’ya satılan makine mik-
tarındaki artış yüzde 45’e yaklaştı. Bu 
artışın giderek yükselmesi muhtemeldir. 
Yaşanan sürecin yurt içindeki yabancı 
yatırımlara etkisini dikkatle izlemeliyiz. 
Sektörü cesaretlendirmek ve ölçekleri 

Yazının devamı sayfa 30’da



ROSMOULD – RUSYA
8 - 10 Haziran 2020 
Moscow, Rusya

EUROBLECH – ALMANYA
27 - 30 Ekim 2020 
Hannover, Almanya

FAKUMA – ALMANYA 
13 - 17 Ekim 2020 
Friedrichshafen, Almanya

MSV – ÇEK CUMHURİYETİ
5 - 9 Ekim 2020 
Brno, Çek Cumhuriyeti

PLAST AVRASYA – TÜRKİYE 
2 - 5 Aralık 2020 
İstanbul, Türkiye

2020 
Güvenal Yurt Dışı Fuarları

Dünya çapında, 33 ülke ile sürdürdüğümüz küreselleşme 
serüvenimiz güven ve hassasiyet içerisinde devam ediyor. 
2020 yılında da yüksek teknoloji / hassasiyete sahip yeni makina 
yatırımlarımızla ve tükenmeyen tutkumuzla ürettiğimiz benzersiz 
ürünlerimizle dünyadaki pek çok fuarda yer alacağız. 

Bizi ve kalıpçılık sektöründe ki son trendleri yakından keşfedin, sizi de 
aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

Not: Fuarlar hakkındaki bilgi talepleriniz için Güvenal ihracat departmanı ile 
iletişim kurabilirsiniz (support@guvenal.net).

Plast Eurasia
istanbul 2020

BIEMH – İSPANYA 
25 - 29 Mayıs 2020 
Bilbao, İspanya

MAKTEK AVRASYA – TÜRKİYE 
28 Eylül - 3 Ekim 2020 
İstanbul, Türkiye

  BIEMH

Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
“Güvenal Group Şirketleri” üyesidir.

Destek Hattı: +90 212 501 53 81
guvenal@guvenal.net   •   www.guvenal.net
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büyütmek üzere yatırım ve faaliyet orta-
mını mutlaka iyileştirmeliyiz. İnsan kay-
nağı geniş, kayıt dışı oranları ihmal edi-
lebilir seviyede olan, piyasası denetim 
ve gözetim altında tutulan ülkeler bü-
yük avantaja sahip olacaklar. Bu ülkeler; 
sermaye, fikri mülkiyet hakları, evrensel 

norm ve değerler güvence altında olur-
sa küresel yatırımların yeniden paylaşım 
sürecinde öne çıkacaklar.”  Makine sa-
nayiinin yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, 
İtalya, İngiltere ve Fransa oldu. Makine-
cilerin Rusya’ya ihracatı, geçtiğimiz yı-

lın aynı dönemine göre değer bazında 
yüzde 36 arttı. Makine sektörünün çok 
ihraç ettiği ürünler soğutma makineleri 
ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat 
ve madencilik makineleri, tarım makine-
leri ve türbin turbojetlerde ihracat artışı 
yüzde 10’nun üzerine çıktı. 

Sektör Sorunlarının Çözümü 
için Güç Birliği Yapılacak
Türkiye’de mesleki üst kuruluşların tem-
silcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nde (TOBB), 2016 yılından bu yana 
hizmet veren TOBB Türkiye Plastik Kau-
çuk Kompozit Sektör Meclisi’i Başkanlık 
Divanı seçimi yapıldı. Divan seçiminde 
tek aday olan Yavuz Eroğlu, oybirliğiyle 
yeniden başkanlığa seçildi. 

Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sektör Meclisi Başkanlık Divanı seçi-
minden birlik mesajı çıktı. Divan seçi-
mine tek aday olarak giren Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Eroğlu, ikinci kez Türkiye 
Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Mecli-
si Başkanlığı’na seçildi. Esnek Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahri Özer ise Başkan 
Yardımcısı oldu. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı açılış 
konuşmasında Türkiye Plastik, Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin yaptı-
ğı çalışmaları ve faaliyetleri aktardı. Bir 
önceki dönemde Meclis adına önemli 
çalışmalar yürüten Başkan Yavuz Eroğ-
lu’na etkin ve sonuç alan çalışmaları 
için teşekkürlerini iletti.

Yavuz Eroğlu, “Plastik, Kauçuk ve Kom-
pozit sektörlerinin birleştirici gücü ola-
rak kurulduğumuzdan günden bu yana 
yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Plastik, 

Kauçuk, Kompozit sektörlerimiz dün-
yada ve Türkiye’de büyümenin ana 
motoru sektörler ancak bu sektörlerin 
ülke ekonomisi için önemini ortaya 
koyma noktasında çok daha fazla ça-
lışmamız gerektiğinin farkındayız. Bun-
dan sonraki dönemde de sektörlerimi-
zin sorunlarını tespit etme ve giderme 
noktasında çalışmalarımızı hızlandıra-
cağız. Tüm sektör temsilcilerimiz güç 
birliği içinde bölünmeden sektörleri-
mizi ileriye taşıyacak hamleleri hayata 
geçireceğiz. Bize güvenen ve yeniden 
bu göreve layık gören tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Türkiye’deki tüm sanayi ve ticaret oda-
ları ile borsaların bağlı olduğu iş dünya-
sının en üst örgütlenmesi olan TOBB 
bünyesinde hizmet veren Türkiye Plas-

tik Kauçuk Kompozit Sanayii Meclisi’nin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eko-
nomi Bakanlığı temsilcileriyle birlikte 40 
üyesi bulunuyor. PAGEV, EPS Derneği, 
İKMİB, Kompozit Derneği, FASD, PLAS-
FED, SEPA, PAGDER, EVSİD, Kauçuk 
Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin 
yanı sıra Abdioğulları Plastik, Adopen 
Plastik, Akplas Plastik,Pimtaş, Akümsan, 
Dizayn Plastik, Elif Plastik, Dow Aksa, Fı-
rat Plastik, GF Hakan Plastik, Işık Plastik, 
Çağlayan Plastik, Köksan Plastik, Der-
by Kauçuk,Mete Plastik, Pilsan Plastik, 
Petkim Petrokimya, Plasmar Plastik, 
Polibak Ambalaj, Polinas Plastik, Ravago 
Petrokimya, Sem Plastik, Sepaş Plas-
tik, Superfilm Ambalaj, Sümer Plastik, 
Akpa Kimya, Efa Kauçuk  gibi Türkiye’nin 
en önemli firmaları meclis çatısı altında 
temsil ediliyor. 
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Üretim verimliliği, çevreye du-
yarlılık, ürün kalite beklentisi 
gibi tüm üretim sektörlerinin 

ilgi odağı olan konular plastik ve en-
jeksiyonla kalıplama sektöründe de 
büyük önem arz etmektedir. Günümüz-
de rekabetin artmasıyla birlikte, birim 
zamanda ürün kalite kriterlerine uygun 
maksimum plastik parçanın imalatı, 
doğrudan ve dolaylı tüm üreticilerin 
ulaşmaya çalıştığı nihai bir hedef duru-
mundadır.

Plastik enjeksiyonla kalıplama prose-
sinde kapalı bir kalıp hacmine enjekte 
edilen plastiğin davranışı, sınırlı veri el-
desi sağlayan ekipmanlardan dolayı her 
zaman üreticiler için bir merak konusu 
olmuş ve geliştirilmeye açık bir alan 

olarak görülmüştür. Japon üretici olan 
Futaba markasının 1999 yılında tanıttığı 
Mold Marshalling System ürün grubu, 
kalıp çekirdeğinde baskı esnasında eri-
yik plastikte oluşan basınç, sıcaklık ve 
hızı gibi parametrelere gerçek zamanlı 
erişme imkanı sağlamaktadır.

Bu yazıda Futaba Mold Marshalling 
System ürün grubunun bir ölçüm gru-
bu olan gerçek zamanlı kavite içi eriyik 
plastik sıcaklığı teknolojisi hakkında bil-
gi verilecektir. Dünyada sadece Futaba 
tarafından sağlanabilen gerçek zamanlı 
eriyik plastik sıcaklığının doğru ölçü-
münde kızıl ötesi fiber optik sensörler-
den veri akışı sağlanmaktadır. 

Bilindiği üzere plastik enjeksiyon kalıbı-

nın termal balans durumuna ulaşması, 
bu süreçte geçen toplam zaman, ba-
lans sonrası plastik eriyiğin kalıp üzerin-
de oluşturduğu anlık ısıl yük genellikle 
termokupller ile izlenmektedir. Fakat 
üretim teknolojisi gereği termokupller 
en hızlı 320 milisaniyede tepki göstere-
rek elektriksel olarak bir çıkış sinyali 

Yazının devamı sayfa 34’de



İşlemci
Yükseltici

Ölçüm Yazılımı
(Windows PC için)*

Veri Kaydedici*

Basınç 
Sensörü

Sıcaklık 
Sensörü

Bağlantı 
Kutusu

KALIP İÇİ SENSÖRLERLE 
PROSES OPTİMİZASYONU 

Tek bir sensör kullanılarak, kalıp 
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Eğrilerinin Karşılaştırılması

TermokuplKızılötesi

Ölçüm Teli

TermokuplKızılötesi Sensör

Optik Lif

Kalıp

oluşturabilmektedir. Bu da elde etmek 
istediğimiz sıcaklık verisinin yeterince 
hassas olarak iletilmemesine sebebi-
yet vermektedir. 

Fiber optik sensörler veriyi taşıma ilkele-
rinden ötürü termokupllerin aksine çok 
daha hızlı ve doğru veriyi aktarma gü-
cüne sahiptir. Futaba Mold Marshalling 
System plastik eriyik ölçüm teknolojisi 8 
milisaniye gibi çok kısa bir zamanda veri 
aktarımı sağladığından proses hakkında 

çok daha fazla veri, doğru ve hızlı bir şe-
kilde iletilir. İletilen bu veri özel bir işlemci 
vasıtasıyla sinyal dönüşümüne uğraya-
rak son kullanıcının grafiksel olarak veri 
yorumlamasına olanak sağlamaktadır. 

Yukarıdaki grafikte de açıkça görüldüğü 
gibi fiber optik kızılötesi sensör, termo-
kuple kıyasla hem daha hızlı sinyal tep-
kimesi vermekte hem de daha doğru 
ölçüm verisi sağlamaktadır. Bu sayede 
eriyik plastiğin kalıp içindeki sıcaklık 

takibi, sıcaklığa bağlı çevrim aşamaları 
ve süre optimizasyonu birlikte yapıla-
bilmektedir. Üretim verimliliği için her 
bir saniyenin önem arz ettiği plastik 
enjeksiyon kalıpçılığında Futaba Mold 
Marshalling Fiber Optik sensörleri va-
sıtasıyla enjeksiyonlama prosesinize 
geniş bir pencereden bakabilirsiniz.

Bilgi için: info@futabamms.com www.
futabamms.com veya info@bnc.tech-
noloy www.bnc.technology
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Kukamet markasıyla hızlı bağlantı elemanları sektöründe faaliyet 
gösteren Konya merkezli Kurşunel Kalıp, sektörde 35. yılını kutluyor.

kurşunel kalıp, kukamet Markasında 
Yeni Ürünü Power Clamp’leri ekledi

Hasan Kurşunel tarafından 1985 
yılında kurulan, 2020 yılı itiba-
rıyla kuruluşunun 35. yılını kut-

layan firmanın ürün gamında manuel 
bağlantı elemanları, pnömatik bağlantı 
elemanları, pnömatik döner tip bağlantı 
elemanları, kaynak masaları gibi ürünler 
bulunuyor.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da Al-
manya, İran gibi ülkelerde fuarlara ka-
tılan firma, yaklaşık 30 ülkeye ihracat 
yapıyor ve satışlarının yüzde 40’ını yurt 
dışına gerçekleştiriyor. Referansları 
arasında; Fiat, Renault, Arçelik, Atiker, 
BMC, Ford, Karsan, MAN, Mercedes, 
Isuzu, ONS Makina, Otokar, Sarıgözoğ-
lu, TÜMOSAN, Yarış Kabin gibi Türki-
ye’nin önde gelen kuruluşları bulunuyor.
Yeni ürünleri olan Power clampleri ile 
ilgili bilgiler veren Kurşunel Kalıp Kuka-
met Bağlantı Elemanları Bölge Satış Yö-

neticisi Ufuk Yüksel, “Kukamet Power 
Clampleri uzun Arge dönemi sonrasın-
da ortaya çıkardığımız, Kukamet’e özgü 
tasarım ve çizgileri barındıran, özellikle 
Otomotiv sektöründe Ana ve yan sa-
nayilerinde robotik kaynak fikstürlerin 
de yoğun kullanıma sahip olan bu ürün, 
özellikleri arasında da darbeye dayanıklı 
tamamen kapalı devre çalışan yapısıyla 

kaynak çapaklarından etkilenmemekte, 
özel alaşımlı alüminyum gövde yapısı 
ve çene tasarımıyla baskı ve yük taşıma 
mukavemeti arttırılmış, müşteriye basit 
bir müdahale ile 0 ile 135 derece ara-
sında geniş bir çalışma açı ayar olana-
ğı sunmaktadır. Oval piston yapısı  dar 
alanlarda çalışma kabiliyetini arttırıp 32, 
40, 50 ve 63 lük piston çap modelleri 
ile kullanıcıya seçenekler sunmaktadır.” 
dedi. 

Yüksel, firmanın 2020 yılı planlarına iliş-
kin ise şunları kaydetti: “ 2020 yılı içinde 
fuar çalışmalarımız bir yandan devam 
ederken bir yandan da yeni ürünler ve 
mevcut ürün gamımızda değişiklikler 

Ufuk Yüksel

Yazının devamı sayfa 38’de





Kalıp İşleme Teknolojisi, Kalıp Elemanları, Takım Tezgahları, Otomasyon, Yazılımlar ve Kalite - Kontrol 
Mold Processing Technology, Mold Components, Machine Tools, Automation, Software and Quality - Control

HABER
NEWS

www.kalipdunyasi.com.tr38 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 122 / Mart Nisan 2020

yapmaktayız. Yeni pnömatik Power 
Clamplerimizin hemen ardından elekt-
rikli tipleri ve port pilotlar ile üretime 
devam edeceğiz. Gripperlerimize da 
işlevsellik kazandırarak hem kullanım 
alanlarını hem de çevrim sürelerini art-
tırdık. Swing clamplerimizle geniş bir 
kullanıcı kitlesine hitap ederek boşluk-
suz çalışma ve her dönüşte aynı yere 
basma garantisiyle bu alanda da tek 
marka olmayı sürdürmekteyiz. Kullanı-
cılarımız yeni kataloğumuzda mekanik 
ürünlerimizde de çokça yenilik göre-
cekler. Ayrıca Eğitim kurumlarına yö-
nelik desteklerimizi ve çalışmalarımızı 
arttırarak devam ettireceğiz. Öğrenci 
okul ve sanayi çerçevesindeki işbir-
likleri konusunda bu üç yapıya da her 
türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğimizi 
belirtmek isterim. ”     
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Yazının devamı sayfa 42’de

Ticaret Bakanlığı’ndan Yerli 
Oyuncak Üreticisine Müjde

Ticaret Bakanlığı yerli oyuncak sektörünü sevindirecek Oyuncak İh-
tisas Gümrüğü uygulamasını başlatıyor. Resmi Gazete’de yayınlanan 
tebliğ ile oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştire-
cek yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi. Böylece yerli oyuncak sek-
törünün haksız rekabete karşı korunmasında önemli bir adım daha 
atılmış oldu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Özellikle Uzak Doğu’dan 
gelip İran üzerinden yurda giren kalitesiz oyuncaklara dur diyecek bu 
uygulama koronavirüs salgını bu kadar ciddi bir tehdit oluştururken 
çocuklarımızın sağlığını korumak açısından son derece önemli” dedi. 

Yerli oyuncak üreticileri özellikle 
başta İran olmak üzere doğu sı-
nırlarımız üzerinden giren Uzak 

Doğu menşeli kalitesiz oyuncaklardan 
rahatsızdı. Yerli oyuncak üreticilerinin 
sesi olan PAGEV Yerli Oyuncak Ko-
mitesi, 2014 yılından bu yana Ticaret 
Bakanlığı ile sektörün haksız rekabete 
karşı korunması için çalışmalar yürütü-
yordu. Resmi Gazete’de yayımlanarak 
uygulamaya geçilen Oyuncak İhtisas 
Gümrükleri yerli oyuncak üreticileri-

nin haksız rekabetle mücadelesinde 
önemli bir adım oldu. 

Oyuncak İhtisas Gümrüğü uygulama-
sı ile İthalatta Denetime Tabi Ürünle-
rin Listesi’nde yer alan oyuncak cinsi 
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlem-
leri belirlenen uzmanlaşmış gümrük 
müdürlüklerinden yapılacak. Tebliğde 
oyuncak denetimini yapacak gümrük 
müdürlükleri ise Ambarlı, Antalya Ha-
valimanı, Derince, Dilovası, Erenköy, 

Esenboğa, Gaziantep, Gemlik, İsken-
derun, İstanbul Havalimanı, İzmir, Ma-
nisa, Mersin, Muratbey ve Samsun 
olarak belirlendi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulu-
nan Türk Plastik Sanayicileri Araştır-
ma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) 
Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; 
“PAGEV Oyuncak Komitemiz ile yerli 
oyuncak üreticilerimizin sorunlarının 
giderilmesi, haksız rekabetin önüne 
geçilmesi için Ticaret Bakanlığımız-
la 2014 yılından bu yana çok yoğun 
çalışmalar yürütüyoruz. Yerli oyuncak 
üreticimizin yüzünü güldüren Oyun-
cak İhtisas Gümrükleri uygulaması 
için Ticaret Bakanlığı yetkililerimize 
çok teşekkür ediyoruz.  Oyuncakların 
serbest dolaşıma giriş işlemlerini ger-
çekleştirecek uzmanlaşmış Oyuncak 
İhtisas Gümrükleri haksız rekabetin 
önlenmesinde önemli bir eşik olacak. 
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Yerli üreticilerimiz başta İran olmak üze-
re doğu sınırlarımız üzerinden giren,  
haksız rekabete sebep olduğu kadar 
çocuklarımızın sağlığını da tehdit eden 
Uzak Doğu menşeli kalitesiz oyuncak-
lardan rahatsızdı. Bu uygulama ile yur-
dumuza girecek oyuncaklar uzmanlar 
tarafından kontrol edilecek böylece 
kalitesiz oyuncakların yurda girmesi ön-
lenmiş olacak. Daha önce Doğu Ana-
dolu’daki gümrük kapılarından yurda 
giriş yapan kalitesiz ucuz oyuncaklar 
bundan sonra Oyuncak İhtisas Güm-
rüklerine nakledilecek bu da yerli üreti-
ciye maliyet avantajı sağlayacak. Böyle-
ce oyuncak ithalatı yapan firmalarımızın 
yatırım yaparak üretici olmaya geçiş 
süreci hızlanacak. Kaliteli oyuncaklarla 
ithalatta devam edecek firmalarımız ise 
merdiven altı ithalatçıların haksız reka-
betinden kurtulmuş olacak.”

Uygulamanın yerli üreticilere sağladı-
ğı avantaj dışında sağlık açısından da 
önemli bir adım olduğunu belirten Ya-
vuz Eroğlu; “Çocuklarımızın sağlığı üze-
rinde kalitesiz, içeriğinde ne kullanıldığı 
bilinmeyen oyuncakların yarattığı teh-
didi önlemek açısından da Oyuncak 
İhtisas Gümrüklerini çok önemsiyoruz. 
Özellikle Uzak Doğu’dan gelip İran üze-
rinden yurda giren kalitesiz oyuncak-
lara dur diyecek bu uygulama korona-
virüs salgını bu kadar ciddi bir tehdit 
oluştururken çocuklarımızın sağlığını 
korumak açısından çok anlamlı” dedi.

Oyuncak sektörü ile ilgili verileri de pay-
laşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; 
“Oyuncak sektörümüz 2019 yılında yak-
laşık olarak üretimini miktarda yüzde 29 
artırarak 24,3 bin tona, değerde yüzde 
23 yükselişle 167 milyon dolara yükselt-

ti. Bu dönemde oyuncak ihracatı miktar-
da yüzde 29 artışla 8,5 bin ton, değerde 
yüzde 18 yükselişle 39 milyon dolar 
olurken sektörün ithalatı miktarda yüzde 
43 azalarak 15,9 bin tona,  değerde yüz-
de 44 azalışla 146 milyon dolara düştü. 
Geride bıraktığımız yıl plastik oyuncak 
sektörümüzün üretimi ise miktarda yüz-
de 29 artarak 17 bin ton, değerde yüz-
de 25 yükselişle 80 milyon dolar oldu. 
Bu dönemde plastik oyuncak ihracatı 
miktarda yüzde 29 artışla 7,7 bin ton, 
değerde yüzde 18 yükselişle 35 milyon 
dolar olurken sektörün ithalatı miktarda 
yüzde 43 azalarak 11,1 bin ton,  değerde 
yüzde 44 düşüşle 102 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Rakamlar yerli oyuncak 
sanayinin Uzak Doğu’nun haksız reka-
betine karşı korunduğunda ne kadar hızlı 
büyüdüğünü ortaya koyuyor” diyerek 
açıklamalarını bitirdi.

Yıldız kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Personeli ile kadınlar Gününü kutladı

8.Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gününü personeliyle kutladı. 
Kalıp sektöründe Dünyada 

sıralamaya giren Yıldız Kalıp firması-
nın kurucusu Cemil Yıldız çalışan ka-
dınlara her zaman önem vermiştir. Bu 

anlamlı günde fabrika çalışanı kadın 
personelinle birlikte Dünya Emekçi 
Kadınlar gününü kutlamışlardır.



2 0 1 9



Kalıp İşleme Teknolojisi, Kalıp Elemanları, Takım Tezgahları, Otomasyon, Yazılımlar ve Kalite - Kontrol 
Mold Processing Technology, Mold Components, Machine Tools, Automation, Software and Quality - Control

HABER
NEWS

www.kalipdunyasi.com.tr44 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 122 / Mart Nisan 2020

“SArIGÖZOĞlU A.Ş., Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi ile 
Gençlerimize İş Hayatını Öğretiyor”

1957 yılında küçük bir atölyede fa-
aliyetine başlayan ve üç kuşaktır 
sac kalıpçılığı konusundaki bilgi, 

tecrübe ve teknolojik gücü ile dünya dev-
lerine hizmet eden SARIGÖZOĞLU A.Ş., 
üniversite-sanayi işbirliği projesi kapsa-
mında Türkiye’de ilk olarak Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi’nde uygulanacak olan 
“İş Yeri Uygulama Eğitimi”ne büyük des-
tek veriyor. Geçtiğimiz günlerde MCBÜ 
Üniversite-Sanayi İş birliği Teknoloji Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM) 
tarafından düzenlenen lansmana, ko-
nuşmacı konuk olarak katılan Sarıgözoğ-
lu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Levent Sarıgözoğlu; “Bugün üniversite 
ve sanayimizin işbirliğinin başarılı bir şe-
kilde yürütülmesinin ve siz gençlerimizi 
gerçek işyerlerinde gerçek iş hayatına 
adapte etmenin alt yapısının hazırlanma-
sı ile ilgili güzel bir lansman izliyoruz. Ben 
sanayici bir ailenin ikinci kuşak temsilci-
si ve 40 yıllık makine mühendisi olarak 
karşınızdayım. İkinci kuşak olduğum için 
babamın atölyesinde büyüdüm.  Şirke-
timizin kurucusu rahmetli babam İsma-
il Sarıgözoğlu’dur. Şirketimizi şu anda 
benden 3 yaş büyük ağabeyim Musta-
fa Sarıgözoğlu ile birlikte yönetiyorum. 
Ağabeyim Mustafa bey hukuk mezunu 

olmasına rağmen hiçbir zaman cübbe-
si ile dava peşinde koşmamıştır. Çünkü 
onun da davası benim gibi 10 yaşından 
beri kalbine ve ruhuna işleyen ülkemizin 
de davası olan sanayiciliktir. Kendi yaptı-
ğımız makineler ve kendi yaptığımız ka-
lıplar ile ülkemiz sanayinde hizmet etmek 
için çok çaba gösterdik. Olmayanları ol-
durmaya, sürekli eksikleri tamamlamaya 
çalıştık. Şirketimiz şu anda Manisa, Bursa 
ve Aksaray olmak üzere 3 farklı şehirde 
toplam 4 fabrika ile hizmet veriyor. 1957 
yılında kurulan şirketimiz zamanla ülke sı-
nırlarımızı aşmış, bütün dünyaya otomo-
tiv kalıbı ve otomotiv sac parça ihracatı 

yapan bir firma olarak bugünlere kadar 
gelebilmiştir. Bunları yaparken çalıştığı-
mız ana firmalar yani OEM’lerin çalışma 
prensiplerine, kalite sistemlerine uygun 
çalışabilmek için gereken her şeyi yaptık. 
25-30 yıl önce hayalini kurduğum, uzak-
tan geçerken sevgi ile baktığım araba-
ların markalarına şu anda parça ve kalıp 
üretebiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. 
Bir arabanın içinde ve dışında görebile-
ceğiniz her türlü sac aksamın hemen he-
men hepsinde varız. Bunların çoğunda 
ya kalıbını yapıyoruz ya da sac parçasını 
üretiyoruz. Dünya’nın yıldızı olan Merce-
des’in hem Aksaray’daki hem de Alman-
ya’daki fabrikasına yaklaşık 23 yıldır hem 
kalıp hem de parça üretiyoruz. Porsche, 
yollarda gördüğümüz zaman hepimizin 
imrendiği bir araba. Bu aracın birçok sac 
parçasının kalıpları, sizlerin de tanıdıkla-
rının çalıştığı Manisa Kalıp fabrikamızda 
üretiliyor ve buradan ihraç ediliyor. Yurt-
dışında BMW, Jaguar, Bentley, ülkemiz-
de Ford, Renault, Tofaş gibi önemli fir-
malara hizmet veriyoruz. Bunların hepsi 
benim hayalimdi. O zamanlar çılgın ol-
duğumu, hayallerimin imkânsız olduğu-
nu söylemişlerdi ama gerçek oldu. Ha-
yallerinizin peşinden koşun arkadaşlar! 
İnanın sonuna gelebiliyorsunuz. Hatta 
buraya geldikten sonra daha ne var diye 
soruyorsunuz. İş hayatına atıldığınızda 
kendinizi bir adım öne çıkarmak için yaz 
tatillerinde bir dakikanızı bile boş bırak-
madan mesleğiniz ile ilgili olmasa dahi iş 
hayatına mutlaka girin. Kazanmanın, kay-
betmenin, biriktirmenin, zamanı dakika-
larla hesaplamanın farkına varın. Bütün 
bunları yaparken işyerinizdeki ustalarla, 
amirlerle, müdürlerle olan ilişkilerinize 
çok dikkat edin. Stajlarınızı dolu dolu ge-
çirebilmek için soru sorun, işe zamanın-
da gelin, uyumlu olun, sağlığınıza dikkat 
edin. Teorik bilgi ve pratiği ne kadar yan 
yana getirebilirseniz masa başı işleriniz 

Yazının devamı sayfa 46’da
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o kadar kolay olur. Rahmetli babamın da 
deyimi ile “Her işin bir okuması, bir de 
dokuması var” diyerek öğrencilere, işyeri 
stajlarında amir ve ustalarının her verdi-
ği bilgi ve deneyimi hafızalarına almaları 
gerektiği, teorik bilgiyi ancak pratik ile 
öğrenebilecekleri, daha fazla öğrenmek 
için sürekli soru sormaları gerektiği, zor-
lu bir rekabet ortamında oldukları, çok 
çalışmaları ve sorumluluk sahibi olmaları 
gerektiği konularında tavsiyelerde bu-
lundu ve kendi deneyimlerini paylaştı. 

2017 yılından beri bu proje ile yakından 
ilgilenen Sarıgözoğlu A.Ş. Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi’nden bugüne kadar 
aldığı intörn stajyerlerinden 5’ini kendi 
bünyesinde istihdam ederek projeye 
destek vermeye ve ayrıca 4’ü mühen-
dislik fakültesinden, 1’i iktisadi ve idari 
bilimler fakültesinden, 2’si meslek yük-
sek okuldan olmak üzere toplam 7 intörn 
stajyer öğrenciyi firma bünyesinde iş ha-
yatına hazırlamaya devam ediyor. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sn. Ahmet Ataç, uygulamalı eği-
timin çağımızın en önemli parçası oldu-
ğunu, teorik bilgiler ile pratik uygulama-
ları birleştirerek mezun olan öğrencilerin 
diğerlerine göre tercih edilebilir durumda 
olduğunu belirtti.  

İsteğe Bağlı Staj ve İşyeri Uygulama Eği-
timi sonucunda işe başlamış mezunla-

rımızın görüşlerinin yansıtıldığı video 
gösteriminin ardından, ÜSİTEM Müdürü 
Doç. Dr. Osman Çulha, ÜSİTEM’in fa-
aliyetleri ve projelerinden bahsederek 
İşyeri Uygulama Eğitimi sırasında firma, 
öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorum-
luluklarını hatırlattı. Öğrencilere 2. sınıf-
tan itibaren gönüllü olarak, eğitimlerinin 
son döneminde ise tam zamanlı uygu-
lamanın sunulduğu, bu eşlenik modelin 
Türkiye’de ilk defa Manisa Celal Bayar 
Üniversitesinde 3.201 öğrenci ile uygu-
lanacağını belirtti.

Davetli diğer konuşmacılar  İnci Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe 
Gök ve Tiryakiler Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Tiryaki, konuş-
malarında mutlu bir iş hayatı ve kariyer 
gelişimi için tavsiyelerde bulundu. Bilgi 
ve teknoloji çağında öğrencilerin farklı 
zorluk ve rekabet ortamında olduklarını 
hatırlatarak, kendi deneyimlerini öğ-
rencilerle paylaştı. İşyeri Uygulama Eği-
timinin paydaşı olan firmaların temsilci-
lerine, teşekkür belgesi takdim edilerek 
program sona erdi.
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Otomasyonda Yeni Hafif 
kolaboratif robot Crx ile 
Sezgisel Programlama Devri

Japonya merkezli lider CNC, Ro-
bot ve Makine üreticisi FANUC, 
Aralık 2019’da Tokyo’da düzen-

lenen ve dünyanın en büyük robot fuarı 
olan IREX’te lansmanını yaptığı cobotu 
CRX-10iA’yı Türkiye pazarına sürdü.  
İnsan-makine işbirliğini basitleştiren, 
sezgisel kullanıma olanak veren kullanı-
cı dostu olan CRX-10iA, yeni ara yüzüy-
le, çok az programlama deneyimi olan 
kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak 
sunuluyor. 

Üretimde ilk kez robot kullanmak iste-
yen kullanıcılar için ideal bir seçenek 
olan yeni CRX-10iA cobotu geçtiği-
miz günlerde IREX Fuarı’nda görücüye 
çıkaran FANUC, fuara katılan sektör 
profesyonellerinden tam not alan yeni 
ürününü Avrupa pazarında kullanıcı-
sıyla buluşturdu.  Özel bir yeni kullanıcı 
ara yüzü sayesinde kullanım kolaylığını 
artıran bir tablet bilgisayar ile değiştiri-

lebilen CRX-10iA’nın el kumandası (tea-
ch pendant),  ayrıca sezgisel kullanımla 
çok az programlama deneyimi olan kul-
lanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Yal-
nızca 39 kilo ağırlığında olan, pürüzsüz, 
parlak ve beyaz tasarımlı cobot, fonk-

siyonel hareket kabiliyetiyle ön plana 
çıkıyor. Değişen üretim ortamlarına çok 
çabuk adapte olabilen CRX-10iA, kulla-
nıcılar tarafından taşınabiliyor ve kolay-
ca yeniden programlanabiliyor. 

ISO 10218-1 güvenlik standardına ta-
mamen uygun olarak tasarlanan yapısı 
ile CRX-10iA, otomatik yönlendirmeli 

FANUC; hafif, kolay kurulabilen ve kolay programlama nitelikleriyle 
ön plana çıkan yeni kolaboratif robotunu kullanıcılarıyla buluşturdu.
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NOSAB Ihlamur Cad. No:16/A
16140 Nilüfer Bursa Türkiye
Tel +90 224 411 00 77
www.oerlikon.com/balzers

Detaylı bilgi için:
www.oerlikon.com/balzers

Oerlikon Balzers gerek kesici takımlarda 
gerekse kalıpçılık sektöründe yüzey 
teknolojileri konusunun dünya lideridir. 
Dünyanın neresinde üretim yaparsanız 
yapın 34 farklı ülkede 100’ün üzerinde 
kaplama merkezimiz ile hemen 
yanıbaşınızdayız. Yenilikçi kaplama 
çözümlerimizle işinize daima değer 
katıyoruz. 

araçlar (AGV) gibi çok çeşitli uygulamalara kolay-
ca monte edilebiliyor. Öte yandan CRX-10iA, IP54 
Endüstriyel Koruma derecesiyle endüstriyel ortam-
larda sıklıkla karşılaşılan toz ve yağ akıntılarına karşı 
üst düzey bir koruma sağlıyor.  

2 fArklı versİyonDA üreTİm, 
yüksek sTAnDArTlı emnİyeT sensörü 
10 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi olan CRX-
10iA, uzun ve kısa kollu olmak üzere iki versiyon ha-
linde üretiliyor. Robotun bir versiyonu 1,2 metreye 
uzanabilen kısa kola sahipken,  diğer versiyonun 
kolu 1,4 metreye uzanabiliyor. CRX-10iA, kendisin-
den daha önce üretilmiş FANUC CR serisindeki altı 
öncü modelle aynı emniyet özelliklerini barındırıyor. 
Ürünün hassas sensörleri, insan vücuduna dokun-
ması anında acil olarak duruyor. FANUC Türkiye Ge-
nel Müdürü Teoman Alper Yiğit, robotun güvenlik 
boyutu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylüyor: 
“Robotlar ile iş birliği, çalışanlarımız açısından müm-
kün olan en yüksek güvenliği sağlamalıdır. Ancak 
bu şekilde üretim otomasyonunda uzun soluklu bir 
başarı sağlayabiliriz.”

3D görüş sİsTemİ
Ergonomik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken 
CRX-10iA,  kullanıcısı için oldukça basit paramet-
releriyle öne çıkıyor. “Yeşil” CR serisindeki diğer 
robotlar gibi konteynerlerin veya raf sistemlerinin 
otonom yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan 
bir görüş sistemi ile donatılan CRX-10iA, metal 
blokları bir ROBODRILL tezgahına yükleyebiliyor 
ve bunu tasarımındaki 3D kamera sensörünü kul-
lanarak yapıyor. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 
ve Aliexpress’ten Ortak 
e-İhracat eğitimi Hamlesi

Türkiye’nin ve dünyanın en köklü 
üniversitelerinden İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) bünyesin-

deki İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (İTÜSEM) ve AliExpress, 
KOBİ’lerin AliExpress’in dijital olanak ve 
servislerinden de yararlanarak global öl-
çekte satış yapmayı öğrenecekleri top-
lam 30 saat süren  “E- İhracat Uzmanlığı” 
programını hayata geçirmek için ortak 
protokole imza attı. 

yenİ e-İhrAcATçılAr 
ekonomİye kAZAnDırılAcAk
Program kapsamında katılımcılar e-ti-
caretten kategori yönetimine, e-ihra-
cat yasal çerçevesinden pazarlama 

fonksiyonlarına kadar pek çok alanda 
eğitim alma şansını yakalayacak. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi eğitmenle-
rinin yanı sıra AliExpress uzmanları da 
global ölçekteki tecrübeleriyle progra-
ma katkı sağlayacak. 

AliExpress, Türkiye’de 2019 yılının ilk 
aylarında Türk satıcıların e-ihracatta 
başarılı olabilmeleri için doğru bilgi-
ler edinmelerini olanak sağlayan özel 
bir program başlatmıştı. AliExpress’in 
kısa sürede oluşturduğu güçlü satışçı 
ağı ve hızla büyümeye müsait iş mo-
deli sayesinde Rusya, Avrupa ve Orta 
Doğu gibi kilit pazarlara açılmak olduk-
ça kolaylaştı. 

Türk satıcıları bir adım daha ileri taşı-
yacak e-ihracat eğitimi sonunda katı-
lımcılara katılım sertifikası sunulurken, 
Türkiye ekonomisine yeni e-ihracatçı-
lar ve yeni e-mağazalar kazandırılması 
hedefleniyor. 

AliExpress ile ortak e-ihracat eğitim 
hamlesini değerlendiren İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca şu ifadeleri 
kullandı: “Eğitim ihracatında faaliyet 
gösteren üniversitelerimiz öncelik-
le verdikleri eğitimin ve hazırladıkları 
projelerin endüstrinin ve yeni kuşak 
öğrencilerin beklentilerine uygun olup 
olmadığını sorgulamalı, değişime lider-
lik etmelidir. Üniversite misyonlarının 
birbirinden farklılaşıp çeşitlenmesiyle 
birlikte, bölgeler üstü çalışmalar ve iş 
birlikleri önem kazanıyor. İTÜ araştırma 
üniversitesi misyonuyla, “Hayat boyu 
eğitim” felsefesine uygun olarak İTÜ 
Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğitimle-
rine yenilikçi ve öncü konular sapta-

Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşmelerine ve dünyaya açılmaları-
na yardımcı olmak amacıyla AliBaba Group bünyesindeki çevrimi-
çi perakende pazaryeri AliExpress ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) güçlerini birleştiriyor. İki kurum e-ihracat alanında eğitim 
hamlesi gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine yeni e-ihracatçılar 
kazandırmayı hedefliyor. 



yarak devam ediyoruz.  Üniversitemiz, teknoloji 
ihracatında her geçen gün artan başarısını ulus-
lararası stratejik ortaklıklarla ülkemiz ekonomisi-
nin büyümesini artıracak önemli atılımlarla daha 
da geliştirmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi-
miz bünyesinde de Türkiye genelinde e-ihracatı 
daha ileriye götürecek ve globalde yarışabilme-
lerine fırsat verecek eğitimleri AliExpress ile ger-
çekleştirmeye başlıyoruz.”

AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Kıdemli Yöne-
ticisi Yaman Alpata ise, “İTÜ, çok değerli eğitim 
ve öğretim kadrosuyla yüksek öğrenim alanında 
oldukça köklü bir uzmanlığa sahip... Bu işbirliği ve 
zengin eğitim sayesinde Türk satıcılar sadece 
AliExpress platformunda başarılı e-ihracatçılara 
dönüşmeyecek, kendilerini global arenada öne 
taşıyacak her türlü araca ve bilgiye ulaşma şan-
sını elde edecek.”

Mart ortasında başlayacak ilk programla birlikte ka-
tılımcılar e-ihracat kategori yönetiminden dijital pa-
zarlamaya, web analitiğinden karşılaştırmalı pazar 
analizine kadar pek çok alanda bilgi edinecekler. 

Program hakkında daha fazla bilgi almak için: 
https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/islet-
me-fakultesi-sertifika-programlari/e-ihracat-uzmani-
gi-sertifika-programi adresini ziyaret edebilirsiniz.
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“SArIGÖZOĞlU A.Ş. kadın 
Çalışanlarına Jest Yaptı”

1957’den beri otomotiv sektörün-
de dünya devlerine hizmet veren 
Sarıgözoğlu A.Ş. Dünya Kadınlar 

Günü sebebi ile bütün lokasyonlarında 
ayrı etkinlikler düzenleyerek günün an-
lam ve önemine uygun armağanlarla ka-
dın çalışanlarına güzel bir jest yaptı. 

Sac kalıpçılığı konusunda otomotiv sek-
törünün önde gelen firmalarından olan 
Sarıgözoğlu, bu etkinliklere sadece ken-
di kadrosundaki kadın çalışanları değil, 
yemek ve güvenlik firmaları gibi taşeron 
olarak Sarıgözoğlu A.Ş. bünyesinde gö-
rev yapan bütün kadınları ve ayrıca anne 
olan kadın çalışanların çocuklarını da da-
hil ederek kadın çalışanlarının motivas-
yonunu büyük ölçüde arttırdı. 

Merkezi Manisa olan firmanın Manisa’da 
hem kalıp fabrikası hem de pres fabrika-
sı bulunuyor. Aksaray ve Bursa’da birer 
Pres fabrikası ile toplam 4 lokasyonda 
yaklaşık 1000 çalışanı olan Sarıgözoğ-
lu A.Ş.’nin 115’ini kadın çalışanlar oluş-
turuyor. Ağır sanayi olması sebebi ile 
üretim alanında çok fazla kadın çalışanı 
olmamasına karşın idari kadrosunun ne-
redeyse tamamını kadınlar oluşturuyor. 
Yani yönetim kadınların elinde diyebiliriz. 

Manisa Fabrikalarında yapılan törenlerde 
günün anlam ve önemi sebebi ile ko-
nuşma yapan Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu; 
“Kadın, her şeyden önce anadır, bu vasfı 
sebebi ile kutsal bir varlıktır, sonrasında 
eştir, kardeştir, emekçidir, yani görevi çok 
fazladır, bu sebepten yükü de çok ağır-
dır” diyerek kadınlarımızın hayatımızdaki 
önemini üzerine basa basa anlattı. 

Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu ise şirket 
tarafından kadın çalışanlar için düzenle-
nen kahvaltı ve yemek etkinliklerine

Yazının devamı sayfa 54’de
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katılarak kadın çalışanlarına şirket için ne 
kadar önemli bir yere sahip olduklarını bir 
kez daha ifade etti. Bahar mevsiminin de 
güzelliği ile hem çocuklar, hem de anne 
olan ve olmayan bütün emekçi kadın ça-
lışanlar çok güzel ve özel bir gün geçirdi. 

TAȘIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

A U T O M O T I V E  S U P P L I E R S  A S S O C I AT I O N  O F  T U R K E Y



TAȘIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

A U T O M O T I V E  S U P P L I E R S  A S S O C I AT I O N  O F  T U R K E Y
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Teksan ve Ford Otosan’dan Dev İşbirliği
TekSAn Ford eCOTOrQ Motorlu 
Jeneratör Serisini Pazara Sundu

Üstün performansı ve yakıt tasar-
rufu ile dikkat çeken Ford ECO-
TORQ Motorlu Jeneratör serisi, 

üç farklı motor seçeneğine sahip 18 je-
neratör modeli ile pazara sunuldu. Ford 
ECOTORQ Motorlu Jeneratörler için her 
ikisi de sektörünün Ar-Ge lideri olan Ford 
Otosan ve Teksan Jeneratör dev bir işbir-
liğine imza attı. Türk mühendislerinin ge-
liştirdiği yerli jeneratörler dış ticaret açığı-
nın azalmasına da katkı sağlayacak. 

yerlİ moTor İle jenerATör 
üreTİmİnDe sınıf ATlADı  
Teksan Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla 
sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren, 
yerli üretimde öncü bir şirket konumun-
da bulunuyor. Teksan’ın yerli motor ile 
ürettiği jeneratörleri daha üst segment-
lere taşıma hedefi ile yürüttüğü Ar-Ge 
çalışmaları meyvesini Ford ECOTORQ 
Motorlu Jeneratör Serisi ile verdi. Sek-
törde 275 – 550 kVA güç aralığında yer-
li motorla üretilen ilk jeneratörü pazara 
sunmayı başardı. İhracat potansiyeli de 
yüksek olan Teksan Ford ECOTORQ 

Serisi jeneratörler, Türkiye’nin en yük-
sek jeneratör üretme kapasitesine sa-
hip Teksan Kocaeli fabrikasında üretildi.

forD oTosAn ve TeksAn 
yerlİ jenerATör moToru 
İçİn İşBİrlİğİ yApTı
Dünyanın en büyük motor markaları ile 
çalışan Teksan, daha yüksek güç aralı-
ğındaki jeneratörlerinde de yerli motor 
ile üretim yapmak isteyince Türkiye sa-
nayisinin öncü şirketi Ford Otosan ile 

yolları kesişti ve her iki şirketin mühen-
disleri bu amaç için birlikte çalışmaya 
başladı. 

Ağır TİcArİ ArAç moTorunDAn 
jenerATör moTorunA… 
forD oTosAn İçİn De Bİr İlk! 
Lider ticari araç üreticisi Ford Otosan bu 
işbirliği ile daha önce ağır ticari araçlar-
da kullandığı ECOTORQ motor serisine 
yeni bir soluk katmış oldu. Şirket, Teksan 
Jeneratör’ün mühendislik tecrübesin-
den de faydalanarak ilk kez jeneratör 
sanayinde kullanılan bir motor geliştirdi. 
İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda 
endüstriyel kullanıma uygun olarak Ford 
Otosan’ın mühendislik gücü ile geliştiri-
len motor, Eskişehir fabrikasında üretildi.

Türkİye’De üreTTİ,
DünyAyA İhrAç eDecek
Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jene-
ratör Serisi, 275 kVA-550 kVA güç aralı-
ğında pazardaki yerli motorlu tek çözüm 
olarak dikkat çekiyor. Teksan’ın ürün 
portföyünde daha önce yerli motorlar 
ile ürettiği jeneratörleri olmasına rağmen 
Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, 275 – 550 kVA 
güç aralığında Türkiye’nin ilk yerli jeneratörünü üretti. 

Yazının devamı sayfa 58’de
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Serisi ile bu güç aralığında bir ilki gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin gururu jeneratörlerin 
tasarımından yazılımına, motorundan 
alternatörüne tüm parçaları ülkemiz-
de geliştirilip üretildi. Sessiz ve daha az 
yer kaplayan kabin tasarımı ve üretimi 
de yine Teksan’a ait. Teksan Ford ECO-
TORQ Motorlu Jeneratör Serisi; en zorlu 
koşullarda yapılan testlerden de başarıy-
la geçti. Aynı zamanda tek adımda yüzde 
110 yükte çalışabilme başarısını göster-
di. Teksan, Ford ECOTORQ Motorlu je-
neratörleri Türkiye’nin yanı sıra dünyaya 
ihraç ederek dış ticaret açığının azalma-
sına katkı sağlayacak. 

yüksek performAns, 
Düşük yAkıT TükeTİmİ sunuyor
Dayanıklı, zor şartlarda bile yüksek per-
formans gösteren Teksan Ford ECO-
TORQ Serisi jeneratörler, Avrupalı ra-
kiplerine göre yüzde 10’a kadar yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Tamamı Türkiye’de 
üretildiği için ürün teslim süresi kısalırken 
yedek parçalara ulaşmak da daha kolay 
ve daha az maliyetli hale geliyor. Seride 
ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18 
jeneratör modeli yer alırken ilerleyen 
dönemde yeni modeller de eklenecek. 
Teksan, diğer ürün gruplarında olduğu 
gibi Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör 
Serisi’nde yer alan jeneratörlere de 5 yıl 
garanti veriyor. Ayrıca 7/24 teknik servis 
ve destek hizmeti sunuyor.

TeksAn yenİ ürün serİsİ İle 
10 mİlyon euro cİro heDeflİyor
Teksan Jeneratör Pazarlamadan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata 
Tuncer, yeni ürünleri Ford ECOTORQ 
Motorlu Jeneratör Serisi ile ilgili şu 
değerlendirmeleri yaptı: “Yerli üretime 

önem veren ve bu misyonla Ar-Ge’ye 
yatırım yaparak kendi teknolojisini 
geliştiren bir şirketiz. İlk yerli Kojene-
rasyon-Trijenerasyon sistemi ve hibrit 
jeneratörü bunlar arasında sayabiliriz. 
Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör 
Serisi de bu yaklaşımımızın bir devamı 
olarak ortaya çıktı. Daha yüksek güç 
aralığında yerli jeneratör üretmeyi he-
defledik ve bunun için Ford Otosan ile 
işbirliği yaptık. Ford Otosan ve Teksan 
mühendislerinin çalışmaları sayesin-
de son derece başarılı bir performans 
gösteren yerli motorlu Ford ECOTORQ 

Serisi Jeneratörleri Kocaeli fabrikamız-
da ürettik. Müşterilerimize daha yüksek 
güç aralığında ilk yerli jeneratörü sun-
manın gururunu yaşıyoruz. Teksan Ford 
ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisinin 
Türkiye pazarının yanı sıra yurtdışında 
da ilgi görmesini bekliyoruz. Böylece 
dış ticaret açığının azalmasına da kat-
kı sağlayacağız. 2019 yılını 100 milyon 
Euro ciro ile kapattık. Ford ECOTORQ 
Motorlu Jeneratör Serisi ile 10 milyon 
Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir 
diğer hedefimiz de ilerleyen dönemde 
275 kVA-550 kVA üzerindeki yüksek 
güç aralıklarında da yerli çözümler su-
nabilmek.”

TeksAn forD ecoTorQ 
moTorlu jenerATör serİsİ
• 275-550 kVA güç aralığında yerli mo-
torla üretilen ilk jeneratör
• 3 dizel motor seçeneği ve 18 farklı model
• Zorlu koşullarda 2 bin 500 saat test 
edildi, 130 ton yakıt harcandı
• Yüzde 10’a kadar yakıt tasarrufu (Avru-
pa’nın önde gelen 4 motor markası ile ya-
pılan test sonuçlarının ortalamasına göre)
• Tek adımda %110 yük alabilme,
• Zor şartlarda bile yüksek performanslı
• Dayanıklı
• Yerli üretim
• Hızlı teslim 
• 7/24 teknik destek ve servis
• Yaygın ve uygun fiyatlı yedek parça

 Ebru Ata Tuncer 
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Yeni Dönem ‘’kadın Çağı’’ Olsun

Türk kadını her yerde, gazeteci-
sinden televizyoncusuna, yaza-
rından akademisyenine, tekno-

loji yöneticisinden fabrika yöneticisine, 
turizmcisinden sanayicisine, jenaratör 
üreticisinden araç ekspertizine uzanan 
kocaman yelpazede katılımın yoğun ol-
duğu panel, birçok STK ve kuruluş tem-
silcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

yenİ Dönem “kADın çAğı” olsun
EGD Yönetim Kurulu Üyesi Serpin Al-
parslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
organizasyonda bir konuşma yapan 
EGD Başkanı Celal Toprak, “Yeni dö-
nem kadın çağı olsun. Bugüne kadar 
dünyayı erkekler yönetti ve mutlu deği-
liz. Mutlu olmak ve daha güzel bir dünya 
için bu kez kadınlar görev alsınlar, kadın 
çağı olmasını öneriyoruz” dedi. Bütün 
değişim bir kadınla başlayacak diyen 

Elite World Hotels Pazarlama Direktörü 
Fatma Bilgen, şunları söyledi: “Güçlü bir 
marka olmanın, güçlü bir ekonomiye 
sahip olmanın ya da güçlü bir toplum 
oluşturmanın kadınların katkısıyla ola-
cağına inanıyoruz. Grubumuzda çalışan 
sayısı 1600 kişidir ve bunun %40 ka-
dındır. İş hayatında aktif rol oynayan her 
kadın, hiç kuşkusuz güçlü bir toplumun 
da üyesi olacak. Bu da beraberinde 
güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu 
beraberinde getirecektir. Yani bütün 
değişim bir kadınla başlayacak” dedi.

hepİmİZİn Bİr hİkAyesİ vAr, 
hİkAyemİZDe mücADele 
verİyoruZ ve güçlüyüZ
Panelin moderatörlüğünü yapan Rota 
Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Gün-
seli Özen, şunları söyledi: “40 ülkede 
yapılan bir araştırmaya göre, bütün dün-

yada kadınların yüzde 58’i, kadın-erkek 
eşitliğine inanıyor. Evinde ve işinde ça-
lışan kadınlar, çoğu zaman yetersiz kal-
dıklarını düşünüyorlar ve yaptıkları işleri 
layığıyla yapamadığı duygusuna kapıla-
biliyorlar. Önce, bizler eşit olduğumuza 
inanmalıyız. Yoksa kimse vermez. Daha 
eşit günlere diyorum” dedi.

İstanbul Kadın Akademisi Platformu 
Başkanı Semra Aydın Avşar, şunla-
rı söyledi: “Hepimizin bir hikayesi var, 
hikayemizde mücadele veriyoruz ve 
güçlüyüz. Bir kadın; eş, iş kadını, anne 
gibi hangi kimliği yaşamak istiyorsa ve 
o kimliği baskı olmadan yaşıyorsa, güç-
lü bir kadındır. Mutlu olan, kendini ifade 
edebilen her kadın güçlüdür” dedi.

Arnica Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Senur Akın Biçer, şunları söyle-
di: “Aile şirketiyiz ve kadın çalışan oranı-
mız %70’dir. Plastik enjeksiyon, motor 
üretimi gibi departmanlarda, kadınlar 
çalışmaktadır. Benim çalışanlarım,

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen, Güçlü 
Kadın - Güçlü Ekonomi - Güçlü Toplum etkinliği, 6 Mart 2020 Cuma 
günü, Elite World Otel Taksim gerçekleşti. 
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“-biz fabrikada kendimizi eşit hissedi-
yoruz, ancak fabrikamızın dışına çıktığı-
mızda eşit hissetmiyoruz ve her yerde 
eşit olmayı istiyoruz” diyorlar. Kadınların 
iş hayatında daha fazla yer alması için 
daha çok çalışmalıyız” dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı 
Zehra Öney, şunları söyledi: “41 OECD 
ülkesi kapsamında yapılan Honeyport 
2018 Teknolojide Kadın Endeksi ra-
poruna göre, ülkemizde teknolojide 
çalışan kişi sayısı 245 bindir, teknoloji-
de çalışan kadın sayısı 24 bin 300’dür. 
Hedefimiz, Türkiye’de teknolojide çalı-
şan kişi sayısını 245 binden 1 milyona 
yakın bir noktaya çıkartmak ve bunun 
içerisindeki kadın sayısını da 200 bine 
çıkartmak olmalıdır” dedi.

Teksan Jenaratör Pazarlamadan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata 
Tuncer, şunları söyledi: “Firma olarak 
400 metrekareden bugün 60 bin met-
rekareye ulaştık ve 130’un üzerindeki 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Kadınlar, eko-
nominin içinde olursa, daha güçlü ka-
dın, daha güçlü ekonomi ve daha güçlü 
toplum olacaktır” dedi. 

hAyATA kArışAn kADın, 
ekonomİye De güç kATıyor
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknoloji-
leri AŞ Pazarlama Direktörü Sayın Yeşim 
Kıyamçiçek Gülşen, şunları söyledi: “Ha-
yata erkeklerden çok sonra dahil olduk, 

ama hızlı adapte olduk, hatta çoğu za-
man açık ara öne bile geçtik. Bugünün 
dünyasında, taksici, vinç operatörü, ya-
zılım kodlayan, futbol oynayan kadınlar 
sıradan bir hal aldı. Artık hayata karışan 
kadın, ekonomiye de güç katıyor” dedi.

Süper Test Oto Ekspertiz Sahibi Delta Po-
lat, şunları söyledi: “Kadın, sanayide olmaz 
algısını yıktık. Kadın müşterilerimiz, artık 
rahatlıkla sanayiye gelerek arabalarıyla 
ilgili sorunlarını giderebiliyor. İşimde, ka-
dınlarla çalışmaktan çok mutluyum” dedi. 

Teşekkür plAkeTlerİ ve  
onur Belgelerİ verİlDİ
Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi - Güç-
lü Toplum etkinliğini Destekleyen Ku-
rumlar arasında, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği, Turizm Yazarları ve Gazeteci-
leri Derneği, Yeni Arayışlar Girişimi Plat-
formu Derneği, Türkiye Otelciler Birliği, 
Küresel Isınma Kurultayı Komitesi, Gü-
venilir ürün Platformu, İstanbul Kadın 
Akademisi, Yenilenebilir Enerjiyi Des-
tekleme Platformu, Kadın Girişimcileri 
Destekleme Zirvesi yer aldı.

Organizasyona destek veren Elite Wor-
ld Otel Taksim, Uyumsoft Bilgi Sistem-
leri ve Teknolojileri AŞ, Cihangir Güldo-
ğan ve Mehmet Etyemez’e teşekkür 
plaketleri verildi. İcra kurulunda yer alan 
Serpin Alparslan, Gönül Yıldırım, Hatice 
Ünal Bilen, Çağlar Çağatay, Serap Mar, 
Saadet Büyük, Hediye Boztemur, Ayfer 

Demirel, Çetin Ünsalan, Sevda Yılgaz, 
Demet Kalendergil, Elif Attepe’ye te-
şekkür belgeleri verildi. İz bırakan pa-
nelde, yazarlar Zeynep Göğüş ve Peri-
han Çakıroğlu kitaplarını imzaladılar.

ToplumDA kADının 
yerİ konusunDA çABA 

gösTeren İsİmlere 
‘’onur Belgelerİ’’ 

TAkDİm eDİlDİ. onur 
Belgesİ AlAn İsİmler:
Aylin Sezgin Tohum Otizm 

Vakfı Kurucu Başkan Yardım-
cısı, Begüm Mutuş- Yıldız Hol-
ding, Aydan Tetik- Green Pack 
YK Başkanı, Nilüfer Yahyaoğ-
lu- Zon Pazarlama Turizm Yk 
Başkanı, Yasemin Ataman- 
Unilever, Delta Polat- Süper 
Test Oto Ekspertiz Sahibi, 
Ayşegül Dede- Kidsnook 

Kurucusu, Filiz Öztürk- Opet 
YK Üyesi, Fatma Aydoğdu- 
Tezmaksan Yönetim Kurulu 

Üyesi, Tülin Yazıcı- Dress 
Best Uniforms YK Başkanı- , 

Sibel Bora Abdik- Goldmaster 
YK Üyesi, Gülsen Akbulak- 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Yazmanı, Nurcan 

Akad- Gazeteci, Nurten Tun-
cer-Çeşme Bazlama Kahvaltı 

Kurucusu oldu.
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Talsad Olağan Genel 
kurul Toplantısı Gerçekleşti

TALSAD’ın 2020 yılı Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı 11 Mart Çar-
şamba günü Fairmont Quasar 

Otelde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
açılışının ardından Divan Kurulu Baş-
kanı ve Heyetinin seçimiyle başladı. 
Toplantıyı yönetmek üzere Divan Baş-
kanlığı’na Ali Natık BUDA, üyeliklere ise 
Pelin ARSLAN ve Kemal Sami KABUK-
ÇU önerilerek oy birliği ile kabul edildi. 
Divan Heyeti’nin seçimin ardından TAL-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali KİBAR, 
davetlilere yoğun katılım ve ilgilerinden 
dolayı teşekkür ederek başladığı açılış 
konuşmasında 21 Şubat 2019 yılında 
yapılan Genel Kurul toplantısından bu 
yana TALSAD’ın faaliyetleri ve Toplantı 
gündemi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmasına 2019 yılının sektörümüz 
için ihracat alanındaki etkinliklerimiz 
açısından çok önemli bir yıl olduğu 
konusuna dikkat çekerek devam eden 
Ali KİBAR, “Türkiye alüminyum sek-
törünün 2019 yılında toplam ihraca-
tı %15.2 oranında artarak bir milyon 
tona yaklaştı, alüminyum mamül ve 
yarı mamül ihracatımızın değeri ise 3 

TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı 11 Mart 2020 tarihinde Fairmont Quasar, Mecidiyeköy 
İstanbul’da gerçekleşti. Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda 
yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının da seçimi gerçekleşti.

Milyar $’ı aştı. Bu hem ülkemiz, hem 
de sektörümüz için son derece önemli 
bir gelişmedir. Böylece Türkiye alü-
minyum sektörü Avrupa’nın en büyük 
dördüncü alüminyum mamül ve yarı 
mamül tedarikçi ülkesi konumuna gel-
miş, Türkiye’nin ise en büyük yedinci 
ihracatçı sektörü olmuştur.” diyerek 
Türkiye alüminyum sektörüyle ilgili de 
önemli bilgiler paylaştı.

Divan Heyeti Başkanı Ali Natık BU-
DA’nın davetiyle 2019 Yılı Faaliyet ra-
porunun sunumunu yapan TALSAD 
Genel Sekreteri Erol METİN, TALSAD’ın 
yeni yapılanma sürecinde kurumsalla-
şan, gelişen ve değişen yüzünü oluş-
turan fuar ve organizasyonlar, TALSAD 
tanıtım ve kurumsal kimlik çalışmaları, 
Teknik Komiteler, Alüminyum Sektör 
Raporu, Kamu Kurumları ile ilişkiler, 
ekim ayında gerçekleştirilen AluExpo 
Fuarı ve 9. Uluslararası Alüminyum 
Sempozyumu’nda elde edilen başarı-
lar, yeni üyeler, planlanan faaliyetler ve 
TALSAD’ın yeni ekibi hakkında üyeleri 
bilgilendirdi.
 
Toplantıda TALSAD’ın 2019 bütçe ger-
çekleşme durumu üyeler ile paylaşıldı 
ve 2020 bütçesinin üyelerce oybirliği 
ile onaylanmasını takiben Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin

Yazının devamı sayfa 66’da
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oylamaya sunulmasının ardından oy-
birliği sağlanarak TALSAD Kurulları yeni 
dönem görevlerine başlamış oldu.

yöneTİm kurulu Asİl üyelerİ
• Ali Kibar    

Assan Al. San. A.Ş. Başkan
• Haluk Kayabaşı    

Assan Al. San. A.Ş. Başkan Yrd.
• Ali İhsan Yeşilova    

Cansan Al. Profiil San. A.Ş. Üye
• Osman Şahin    

Şahinler Met. San. A.Ş. Üye
• Derya Hatiboğlu    

Asaş Al San ve Tic A.Ş. Üye
• Sedef Bolgün    

Astaş Al San. Tic. A.Ş. Üye
• Metin Yılmaz    

Çuhadaroğlu Met. San.Tic A.Ş. Üye
• Pelin Arslan   Arslan Al. A.Ş. Üye
• Hüseyin Şeherli    

Panda Al. A.Ş. Üye

DeneTİm kurulu Asİl üyelerİ
• Vedat Sancakdar     

Asaş Al San ve Tic A.Ş.
• Bülend Karlıkaya    

Eksal Al. Met. Kal. Ltd. Şti
• Ateş Zeki Kıran    

Fabal Al. San. Tic. A.Ş.

İyi dilek ve temennilerin ardından TAL-
SAD Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali KİBAR’ın takdimiyle plaket töreni-
ne geçildi. Plaket töreni TALSAD ailesine 

yeni katılan üyelerin (Altaş Alüminyum, 
Alusen Alüminyum, Asen Metal, Ayde 
Alüminyum, EDS Döküm, Genç Kayalar 
Metal, Hydro, Onat alüminyum, Rusal, 
Teknikal Alüminyum) ardından, TAL-
SAD’da 10. Yılını ve 20. Yılını dolduran 
üyelerine plaketlerinin de verilmesi ile 
başarılı bir şekilde sonlandı. Yoğun gün-
dem konularının görüşülüp, konuşuldu-
ğu ve bütün kararların oy birliği ile alındığı 
bu önemli buluşma, toplu fotoğraf çeki-
mi ve öğlen yemeği ile tamamlandı.
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Organizatör

Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş.
Tel. 0212 334 69 00
info@hf-turkey.com
www.hmist.com.tr     

WIN EURASIA

#wineurasia

360 Derece İmalat Sanayii

18 - 21 Haziran 2020 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul 

Ücretsiz Giriş

Bileti:

win-eurasia.com

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

Destekleyen Dernekler  Resmi Seyahat
Acentesi

Resmi
Havayolu

Destekleyenler

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Frc 2020’De Bosch’un Desteklediği Gençler Büyük Başarı Gösterdi
Bosch Türkiye’den Hayal 
Gücünü Teknolojiyle 
Buluşturan Gençlere Destek

Bu yıl dünyada 29’uncusu düzen-
lenen liselerarası robot yarışma-
sı FIRST® Robotics Competition, 

lise öğrencilerinden oluşan takımlara, 
sıkı kurallar, sınırlı zaman ve kaynaklar 
altında endüstriyel boyutta robotlar 
inşa etmeleri ve kendileri gibi düşünen 
rakiplere karşı kıyasıya mücadele etme-
leri için fırsat sunuyor. Gençlerin “Sahip 
olunabilecek en zor eğlence” olarak ta-
nımladığı yarışma, sporun heyeca-nını 
bilim ve teknolojiyle birleştiriyor.

Gençlere şaşırtıcı ve ilham verici dene-
yimler yaşama imkânı veren FIRST® Ro-
botics Competition’ın Türkiye finali, 6-8 
Mart ve 9-11 Mart tarihleri arasında art 
arda düzenlenen iki turnuvayla yapıldı. 
Tür-kiye’nin ev sahipliğinde, Hırvatistan, 
İngiltere, İsviçre, Kazakistan, Libya, Po-
lonya ve Ukrayna’dan ge-len 11 takımla 
birlikte toplam 91 lise takımının yarıştığı 
organizasyonda, lise öğrencileri tasar-
ladıkları robotlarla yarışırken gelecek 
için de umut verdi. Turnuvaların kaza-

nanları, Amerika Birleşik Devletle-ri’nin 
Houston kentinde düzenlenecek Dünya 
Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bosch’TAn lİselİ gençlere DesTek
Bosch Türkiye, 2020 sezonunda öğren-
cilerin STARWARS Force for Change 
‘Infinite Recharge’ tema-sına uygun ro-
botlarıyla yarıştıkları etkinliğe desteğini 
bu yıl da sürdürdü. Bosphorus Regio-
nal’da Bosch Türkiye’nin desteğiyle ya-
rışan Özel Amerikan Robert Lisesi-ARC 
Regional Chairman’s Award, Sneaky 
Snakes Robotik Takımı ise Regional 
Winners, Autonomous Award ve Woo-
die Flowers Finalist Award (Vatan Aksoy 
Tezer) kazandı. 

Istanbul Regional’da ise Bahçeşehir Ko-
leji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi – 
4th Dimension, FIRST Dean’s List Fina-
lis Award (Zeynep Naz Avcı) ile Gracious 
Proffesionalism Award’a layık görüldü. 
Etiler Anadolu Lisesi – Jetson’s Robo-
tics ise Quality Award ile ödüllendirildi. 

Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi – IN-
TECHNE de yurt dışında gerçekleştiri-
len Festival de Robotique a Sheerbro-
oke Regional’da Highest Rookie Seed 
ve Rookie All Star Award  almaya hak 
kazandı.

Bosch Türkiye’nin desteklediği diğer 
okullar ve takımlar şöyle: Antalya Bah-
çeşehir Anadolu Lisesi, An-talya Lara 
Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Tenzile Er-
doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 

Gençlere yeni nesil bilim, teknoloji ve mühendislik profesyonelleri 
olarak ye-tişmeleri için ilham vermeyi amaçlayan Bosch Türkiye, 
lise öğrencilerinin ta-sarladıkları robotlarla yarıştıkları dünyanın 
en prestijli liselerarası robot ya-rışması FIRST® Robotics Competi-
tion’a bu yıl da desteğini devam ettirdi. Bosch Türkiye’nin desteğiyle 
yarışan okullar, finallerde sergiledikleri başarılı performansla bir-
çok ödüle değer bulunarak büyük gurur yaşattı.

Yazının devamı sayfa 70’de
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Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Yaşar Acar Fen Lisesi, Gültepe Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişe-hir Ge-
lişim Fen Lisesi, Sultanahmet Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Borusan Asım 
Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi , İstanbul Erkek Lise-si…

Bosch’un dört yıldır sürdürdüğü bu des-
teğe ek olarak Bosch Elektrikli El Alet-
leri de FIRST® Robotics Competition’ın 
Türkiye etkinliklerinde Machine Shop 
sponsoru olarak yer aldı. Machine Shop 
alanın-da, katılımcı öğrenciler Bosch 
Elektrikli El Aletleri’ni kullanarak robot-
larında iyileştirmeler yaparken, herhangi 
bir arıza ya da bozulma durumunda ta-
mir için destek aldılar.   

Bosch, gençlere İlhAm verİyor
Sanayi 4.0 dönüşümüyle birlikte nite-
likli iş gücüne olan ihtiyaç da giderek 
artıyor. Sanayi 4.0 dönüşü-münün or-
taya çıkardığı yeni iş alanlarına nitelikli, 
eğitim ve bilgi düzeyi yüksek bir işgü-
cü yaratmak sanayinin geleceği adına 
büyük önem taşıyor. Bosch Türkiye de 
buradan hareketle gelecekte ihtiyaç 
duyulacak insan kaynağının gelişimi için 

misyon üstleniyor, bilgi ve tecrübesiyle 
gençlere gelecek viz-yonlarını oluştur-
ma yolunda destek veriyor.

Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım 
Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, 
“Dünyaya paralel olarak Türkiye’de de 
Sanayi 4.0 dönüşümüyle yepyeni mes-
lekler ve iş alanları oluşuyor. Tüm dünya-
da iş gücü de Endüstriyel Veri Bilimciliği, 
Robot Koordinatörlüğü, Veri Güvenliği 
Uzmanlığı, 3D Yazıcı Mühendis-liği gibi 
bu yeni mesleklere yöneliyor. Bu ne-
denle ülkemizdeki gençlerin de gelecek 
planlarını hazırlar-ken teknolojide, dün-
yada yaşanan bu gelişmeleri dikkate 
almalarını öneriyoruz. FIRST® Robotics 
Competition gibi organizasyonlar aracı-
lığıyla hem gençlere ilham vermeyi hem 
de kariyerlerini çizer-ken onlara destek 
sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

fırsT roBoTİcs 
compeTİTİon hAkkınDA
BD’de 30 yıldır devam eden FIRST® Ro-
botics Competition etkinliği, 2015’ten 
beri Türkiye’de de se-zon dışı olarak 
organize edilmektedir. Türkiye’de ilk 
uluslararası FIRST® Robotics Competi-
tion Regio-nal 2018 yılında İstanbul’da 

düzenlenmiştir. Son iki yıldır da FIRST® 
Robotics Competition Regional İs-tan-
bul ve FIRST® Robotics Competition 
Regional Bosphorus olmak üzere iki ayrı 
yarışma şeklinde ya-pılmaktadır.

Dünya genelinde 33 ülkeden 100 bini 
aşkın öğrencinin katıldığı turnuvaya 
Amerika, Çin, Kanada, İsrail, Meksika 
ve Avustralya’dan sonra, Türkiye de ye-
dinci ülke olarak etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktadır. Amerika ve Kanada’dan 
sonra en çok Türkiye’den takımın katıl-
dığı organizasyonda Bosch Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 
firmanın desteklediği toplam 105 Türk 
takımı yer almıştır. 

Robot performansının yanı sıra teknik 
birikimleri ve topluma kazandırdıkları de-
ğerler ile incelenen ta-kımlar, bu kriterler 
çerçevesinde ödüllendirilmektedir. 

1998’de Darüşşafaka mezunu Fik-
ret Yüksel tarafından eğitime destek 
vermek amacıyla kurulan Fikret Yük-
sel Vakfı, daha fazla öğrencinin FIRST 
programlarına katılımını sağlayarak, 
gençlerin STEM alanla-rına duydukları 
ilgiyi artırmayı hedeflemektedir. 
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Borusan “Cinsiyet Gözlüğü” 
Programını Hayata Geçirdi

Toplumsal cinsiyet eşitliğini des-
tekleyen Borusan, 8 Mart Dünya 
Kadın Emekçiler Günü kapsamın-

da özel bir toplantı düzenledi.  Borusan 
Müzik Evi’nde düzenlenen etkinliğe Bo-
rusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep 
Hamedi,   Holding CEO’su Erkan Kafadar, 
Borusan şirketlerinin genel müdürleri, si-
vil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı. Lansman kapsamında 
“Borusan Eşittir Taahhütnamesi” imzala-
nırken, bu alanda somut adımlar ve he-
defler belirleyen Cinsiyet Gözlüğü prog-
ramı da tanıtıldı.

cİnsİyeT göZlüğü BorusAn’DA 
ToplumsAl cİnsİyeT eşİTlİğİnİn 
yol hArİTAsını sunuyor 
Etkinlik Borusan’ın toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda bugüne kadar yaptık-
larını anlatan kısa bir tanıtım filmiyle açılıp 
mini bir konser ile son buldu. Toplantıda 
söz alan Borusan Holding İnsan Kaynak-
ları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı 
Nursel Ölmez Ateş, Cinsiyet Gözlüğü 
programı hakkında bilgi verdi. Ölmez Ateş 
şunları söyledi:

“Bu programda iş yaşamında toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez 
bariyerleri mercek altına alıyor ve bu ko-
nuya çözüm getirmek adına bir reçete 
sunuyoruz.  Cinsiyet Gözlüğü programı ile 
farkındalık yaratmanın ötesine geçerek 
Borusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğini 
nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda 
somut adımlar ve hedefler belirledik. 
Kadın çalışanlarımızın ve bünyemizdeki 

kadın liderlerin sayısını artırmak yönünde 
ciddi hedefler koyduk. Tüm çalışanlar için 
daha iyi çalışma koşulları sağlamak için 
doğum izni, esnek çalışma koşulları ve 
kreş yardımlarının yaygınlaştırılması gibi 
birçok uygulama dâhil olmak üzere somut 
adımlar atıyoruz. Cinsiyet Gözlüğü prog-
ramı kültürel ve zihinsel bir dönüşümün 
açık göstergesidir.”

“Türkİye’nİn geleceğİ ülke ve 
Toplum olArAk Bu AlAnDA 
sAğlAyAcAğımıZ İlerlemeye BAğlı”
Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar 
ise Borusan’ın temel sorumluluk alanla-
rından birinin toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin sağlanması olduğunu hatırlatarak 
şöyle konuştu:

“Türkiye’nin sürdürülebilir bir şekilde 
kalkınması, refaha kavuşması ve bütün 
yaşam standartlarıyla gelişmiş ülkelerin 
safına katılmasının yolu toplumsal cinsi-
yet eşitliğini sağlamaktan geçiyor. Boru-
san olarak bunun uzun mesafeli bir koşu 
olduğunu ve zaman alacağını biliyoruz. 
Ama bu yolda ilerlemeye, eşitliği kendi 
grubumuzda hâkim kılmaya kararlıyız. Bu-
gün yolculuğumuzda yeni bir sayfa açtık 
ve tüm Grup Şirketlerimizin Genel Müdür-
leri ile kararlılığımızı bir kez daha ortaya 
koyduk. Borusan’ın bu konuda iş dünya-
mızın öncü ve örnek bir kuruluşu olması 
hepimizi gururlandırıyor.”

cİnsİyeT göZlüğü 
İle İş yAşAmınA güçlü DesTek! 
Uygulamaya giren Cinsiyet Gözlüğü 
programı ile üç yıl içerisinde tüm şirket-
lerde üst yönetim kademesinde yüzde 
30, orta yönetim kademesinde yüzde 40 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Borusan Müzik 
Evi’nde Cinsiyet Gözlüğü programını tanıtan Borusan’ın üst yöneti-
mi Borusan Eşittir Taahhütnamesini imzaladı. 
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kadın oranına ulaşma, üst ve orta yöne-
tim işe alım ve terfi sürecinde en az bir 
kadın adayın kısa listede olması ve Li-
derlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın ora-
nının teşvik edilmesi hedefleri konuluyor. 
2020 – 2023 arasında ofis çalışanları için 
yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışan-
ları için ise yüzde 20 kadın alım oranı he-
def olarak belirlendi. 

Cinsiyet Gözlüğü aynı zamanda çalışma 
hayatını kolaylaştıran kapsayıcı çözüm-
ler de getiriyor. Bunlar arasında kadın ve 
erkek çalışanlara doğum teminatlı özel 
sağlık sigortası, kadınlara doğum ve an-
nelik izinlerini kesintisiz 5,5 ay kullanma 
olanağı, doğum ve doğum sonrası des-
tek programı, kreş yardımı uygulamasının 
yaygınlaştırılması, okulun ilk günü ve kar-
ne günü izinleri, esnek çalışma uygulama-
ları, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım 

toplantıları gibi uygulamalar sayılabilir. 
Cinsiyet Gözlüğü rehber ve kontrol liste-
sine ulaşmak için:

https://www.borusan.com/tr/kurum-
sal-sorumluluk/borusan-esittir/cinsi-
yet-gozlugu
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5. Uluslararası Bağlantı ve Sabitleme 
Teknolojisi Fuarı Gerçekleştirildi

Hem yerli hem de yabancı ziya-
retçileri cezbettiği kanıtlanmış 
bir gösteri ile fuar, Türkiye ve 

Avrasya bölgesinde başarılı ilişkiler 
kurmak için üreticilere ve endüstri 
uzmanlarına ideal iş ortamı sağladı. 
Corona virüsü salğını nedeniyle Uzak 
doğu katılımcıların birçoğu katılmaz-
ken ziyaretçi açısından beklenenin al-
tında oldu. Fakat fuar yine görkemli bir 
şekilde geçti.

2013’teki ilk Fastener Fair Turkey’den bu 
yana, hem boyut hem de itibar bakımın-
dan istikrarlı bir şekilde büyüyen etkinlik, 
bağlantı elemanları sanayi şirketlerine 
yeniliklerini sergilemek, uzmanlık alışve-
rişinde bulunmak ve iş ortaklıkları geliş-
tirmek için özel bir platform sağladı.

Bu ticari etkinlik, hem endüstriyel hem 
de inşaat uygulamaları için bağlantı 

elemanları sistemlerinin üreticileri, top-
tancıları, satıcıları / distribütörleri ve son 
kullanıcılarının yanı sıra bağlantı elemanı 
üretim ekipmanı ve malzemeleri tedarik-
çilerini bir araya getirdi.

13 ülkeden 200’ü aşkın sergi şirketi, 
etkinliğin uluslararası doğasının altını 
çizerek fuarda varlığını garanti etti. Katı-
lımcıların çoğu Türkiye, Almanya, İtalya, 
İspanya, Fransa, Hindistan, ABD, Tayvan, 
G. Kore ve Pakistan’dan geldi.

Türkiye, Avrupa’nın beşinci büyük mo-
torlu taşıt üreticisi sıralamasında, küre-
sel otomotiv oyuncuları bu yılki etkinliğe 
katıldı. Üst düzey etkinliğe katılan ziya-
retçiler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 
bağlantı elemanları dünyasındaki en son 
sürdürülebilir teknolojileri bulmak iste-
yen havayolu şirketleri ve mobilya şirketi 
satın alma hizmetleri de bulundu.

kATılımcı Türkİye fAsTener 
fAİr hAkkınDA neler söylüyor
“Türkiye’deki önemli müşterilerle sergi, 
mevcut müşterilerle tanışmak ve po-
tansiyel yeni müşteriler kazanmak için 
harika bir fırsat sağladı. Kaplama ve ısıl 
işlemlerde çeşitli ürünler sunuldu ve 
büyüyen Türk ekonomisinde temas kur-
duk”dedi. Alman Reinhardt GmbH şirke-
tinden Jolanta Hettich.

En son ürünleri yeni elektrikli otomobil 
pazarında kullanılan Türk firması Net Ci-
vata’dan Tolga Kağan Önder, “Fuar süre-
since B2B toplantıları sayesinde birçok 
yeni müşteriyle tanıştık. Türkiye Bağlantı 
Elemanları Fuarı, Asya ve Avrupa’yı birbi-
rine “tutturuyor”.

Vida, cıvata, pim, perçin ve saplama 
üreticileri olan Türk firmaları Omega Ci-
vata ve Bolt Fasteners Co., uluslararası 
müşterilerle tanıştık. Diğer Türk firmaları 
arasında hem somun, cıvata ve perçin 
üreticisi hem de Teknoform gibi pazar 
liderleri Cetin Civata ve Norm Civata yer 
aldı. Gösteri, İtalyan firmaları Berardi Bul-
lonerie SRL, Beneri SPA, Marposs Italia 
SPA da dahil olmak üzere Türkiye’nin dı-
şından gelen katılımcıların yanı sıra 2025 
yılına kadar% 26,4 tırmanmaya başlayan 
büyüyen bağlantı elemanları satışların-
dan yararlanmaya hazır İspanyol şirketi 
Heroslam SAL’ı da gördü.

Fastener Fair Turkey, bağlantı elemanları 
ve sabitleme endüstrisi için Mack Brooks 
tarafından düzenlenen dünya çapında 
Fastener Fair serilerinin bir parçasıdır. 
Bunlar arasında Fastener Fair Italy, Faste-
ner Fair France, Fastener Fair USA, Fas-
tener Fair India Fastener Fair Mexico ve 
bu sektörün önde gelen uluslararası tica-
ret fuarı Fastener Fair Stuttgart yer alıyor.

Fastener Fair Turkey, 27-29 Şubat 2020 tarihlerinde Tüyap Fuar 
Merkezinde gerçekleştirildi.  
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CADCAMCAE DÜNYASI E-DERGİSİ
Yıllık / 4 Sayı

ABONE OLMAK İSTER MİSİNİZ?
DERGİLERİMİZE

BANKA HESAP NUMARALARI - Bank Account Numbers

Hesap No: 401414

IBAN: TR810006400000111350401414

İş Bankası

1135 Balmumcu Şubesi
Hesap No: 37341

IBAN: TR700004600420888000037341

Akbank

420 Esentepe Şubesi

IBAN (RATING NUMBER): TR230006400000211353416049
BICS/SWIFTCODE: 1135 ISBKTRISXXX 

ACCOUNT NO: 3416049

EURO ACCOUNT PRESTIJ YAYINCILIK BAS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TÜRKİYE İŞ BANKASI - BALMUMCU BRANCH

150 100 40
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