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Tüm potansiyelinizi 
açığa çıkarın

GF Machining Solutions

Verimliliğinizi ve esnekliğinizi artırın. 
Orta adetteki serilerde veya tekrarlayan 
ekspres siparişlerde aynı verimlilik ve karlılıkta üretim imkanı bulun.

JTM-Job ToolManager
Entegre palet değiştirici ile donatılmış her makina için, kullanıcı dostu 
yazılım. NC programları palet değiştiriciye yakın dokunmatik ekranda 
tanımlayıp palet konumuna sürükle-bırak yöntemi ile kolay programlama.
 +  Makina çalışırken öncelik sırasını değiştirme kolaylığı
 +  Makina çalışırken aynı anda yeni iş parçası yükleme-boşaltma kolaylığı
 +  Takımların eksik olduğu işler başlatılmaz.
 +  Takım değiştirici ünite için tahmini ve gerçek işleme süresi hesaplama 
özelliği.

GF İmalat Çözümleri Tic. Ltd. Şti. 
İmes E Blok 503 Sok. No:1 Ümraniye 34775 İstanbul- Türkiye
Tel: +90 216 466 4367 
Faks: +90 216 999 4587

noysamoto narıdnazak 7/42 +  
Artırılmış esneklik ve otonomi ile tüm potansiyelinizi açığa 
çıkarın. Ek çalışma saatlerinden en düşük maliyetle kar edin,
entegre otomasyon ve paletleme sayesinde ek çalışma 
saatlerini en düşük maliyetle keşfedin.

nuyok ayatro inisiyi ne niziniğecelibapaY +  
Önerdiğimiz yüksek kaliteli ve ekonomik çözümle % 100 
kaliteyle üretin ve bu sayede tüm kapasitenizi açığa çıkarın.

ihad rib eli noysamoto,laedi karalo anikam ecedaS +  
İster yeni bir üretime sıfırdan başlayın,ister mevcut kapasitenizi 
artırmak amacında olun;üretim prosesinizi geliştirmek ve iş 
kapasitenizi açığa çıkarmak için esnekliğe ve kompakt yapıya 
ulaşın.

nıyalakay ınısnaş amşalu araltayfi fitkefe iciyeliktE +  
Sıfıra yakın arıza süresi deneyimini yaşayın, Mill E serisi; birinci 
sınıf kalitesi ıspatlanmış güçlü komponentlerle üretilen, 
 otomasyonlu makina serisi ile, maliyet etkinliğini sağlamak üzere 
üretim maliyetlerinizi düşürün ve en yüksek kaliteyi elde edin.

Biz Mikron’uz.
Biz GF İmalat Çözümleri’yiz.

Mikron
MILL E 500 U

Gece ve  
hafta sonlarında  

üretime operatörsüz 
devam edebilmenin 

tadını çıkarın
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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) ile 

dünyada önlemler almak ve salgından 

daha çok etkilememesi nedeniyle ileri 

tarihe uzatılan fuarların çoğu 2021 

yılına uzatıldı. Ankiros, Aluminium 

fair, Fastaner fair, Bumatech, fuarları 

tarihlerinde yapılacak.

Bu salgınla birlikte dünya her yönü ile değişime uğrarken biz ülke de 

cahillik hala devam ediyor. Herkes salgını unuttu. Ve alınması gereken 

önlemler de insanların umrunda değil. Her geçen gün hasta sayısı artarken 

hastanelerdeki doluluk oranı artıyor. Siyaset, ekonomi, trafik, sosyal yaşam 

keşmekeş bir durumda. Artık ne yazmam gerektiğini bilemiyorum!

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 

edebiliyoruz.

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

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın 

bilinciyle sağlıkla kalın.





Reklam İndeksi
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Yazının devamı sayfa 10’da

Gelişmek İçin Değişim..

Değerli Dostlar,

2008 yılında yönetimine girdiğim ve 
12 yıla yakın süredir büyük onur ve 
keyifle yürüttüğüm UKUB Başkanlı-

ğı görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum.

Yönetimi ilk devraldığımızda yayınladığı-
mız eylem planında belirlemiş olduğumuz 
hedeflerin büyük kısmını hayata geçirmiş 
olmamız, benim ve yönetim kurulunda 
görev almış tüm değerli arkadaşlarım için 
haklı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır.

“Enkaz devraldık” trajikomik söyleminin 
Birliğimiz’ de tam yerini bulduğu bir sü-

reçte, kendi çalışanları tarafından dolan-
dırılmış, borç içerisinde bulunan, üyesine, 
sektörüne elle tutulur her hangi bir fayda 
sağlayamayan, yeni üye kazanmayı bir 
kenara bırakın üye kaybeden bir organi-
zasyonu devralmıştık 2008 senesinde.

Birliğimizi, zamana yayılan dengeli bir 
toparlanma ve gelişme strateji ile tekrar 
ayağa kaldırmak, sektörde faaliyet gös-
teren tüm firmaların üye olmak isteyece-
ği, yönetimine girmek isteyecekleri, tüm 
sektörü birleştirecek bir cazibe merkezi 
haline dönüştürmek, hepimiz için olduk-
ça zorlu bir görev niteliğindeydi.

Bu şartlar altında, özellikle geçmişin olum-
suz havasını kıracak, modern bir yapılan-
ma hareketini, kültürel bir değişimi sem-
bolize edecek yeni bir kurumsal kimlik 
çalışmasını hayata geçirerek işe koyulduk. 
Markalaşma çalışmaları, logo ve doma-
in tescilleri, yeni bir web sitesi kurulması, 
BASMAKALIP Bülteni’nin yayınlanması, 
UKUB kalite yönetim sisteminin kurulması 
gibi çalışmaları hızla tamamladık. 

Bu faaliyetleri hayata geçirmek için ihti-
yaç duyduğumuz ilk sermayeyi de de-
ğerli yönetim kurulu üyelerimizin hibe 
destekleriyle sağladık.

Yeri gelmişken özellikle belirtmek iste-
rim ki, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
tüm faaliyetlerde, ister yurtiçi olsun ister 
yurtdışı, YK üyeleri her zaman kendi mas-
raflarını karşılamış, Birlik kasasından YK 
adına hiç bir harcama yapılmamıştır.

Bir sonraki en önemli adım ise, üye aidat 
gelirlerinden, kişisel hibe ve desteklerden 

bağımsız olarak, Birliğimizin giderlerini fi-
nanse edecek ticari faaliyetleri hayata 
geçirmek üzere UKUB İktisadi İşletme-
si’nin kurulması oldu.

UKUB İktisadi İşletmesi’nin kurulmasının 
ardından Birliğimize gelir sağlayacak hiz-
metlerin belirlenmesi, projelendirilmesi 
ve proje finansmanı çalışmalarına başla-
dık. UKUB’ un başta İktisadi İşletme yatı-
rım projeleri olmak üzere, eğitim, yurt içi, 
yurtdışı organizasyonlar, dışarıdan teda-
rik edilen profesyonel eğitim faaliyetleri 
de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan fi-
nansmanın büyük oranda devlet destek-
lerinden karşılanmasını sağlayacak sür-
dürülebilir bir proje kültürü oluşturmaya 
gayret ettik.

Bu aşamada, gururla söylemeliyim ki 
UKUB İktisadi İşletmesi ve Birlik bün-
yesinde hayata geçirilen tüm projelerin 
finansmanını, çok detaylı bir proje plan-
lama ve yürütme mantığı içerisinde, AB, 
KOSGEB, TÜBİTAK, BEBKA gibi devlet 
kurumlarından yaklaşık % 70 oranında 
hibe desteği alarak sağlamayı başardık. 

UKUB İktisadi İşletmesi’ne bağlı çalışan 
UKUB Tersine Mühendislik ve LASER İş-
leme Birimini de yine bu programlardan 
finansman sağlayarak kurduk ve kalıpçılık 
sektörünün hizmetini sunduk.

Türk Kalıpçılık Sektörünün yurtiçi pazar-
dan daha çok proje almasını sağlamaya 
yönelik gerçekleştirdiğimiz ilk UKUB-
OSD-TAYSAD ortak çalışmasının netice-
sinde sektörümüzün yeterince tanınmıyor 
olduğunu tespit ettik. Bu tespit üzerine dü-
zenlediğimiz, kalıpçılık sektörünün önemli 

Şamil ÖZOĞUL  UKUB Yönetim Kurulu Başkanı
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bir parçası olduğu sanayi tedarik zincirinin 
tüm paydaşlarının katıldığı, sektörümüz-
deki gelişmelerin, sorunların ve çözüm 
önerilerinin paylaşılmasını amaçlayan ilk 
Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’ ni 2009 yılında 
düzenledik. Zirvemizi, her yıl artan katılım 
oranıyla 10 yılı geride bırakan, sanayi te-
darik zincirinin tüm paydaşları tarafından 
takip edilen, katılım sağlanan önemli bir 
etkinlik haline getirdik.    

Sektörümüzün yurtdışında da daha çok 
tanınmasını sağlamaya yönelik, ISTMA, 
Aachen Üniversitesi, Alman Kalıpçılar 
Birliği WDMF, Messe Frankfurt ve Mes-
se Stuttgart işbirlikleri ile birçok karşılıklı 
uluslararası faaliyet gerçekleştirdik.

Almanya, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti 
gibi ülkelerden satın alma heyetlerini Tür-
kiye’ye getirdik ve kalıp üreticilerimizle ta-
nıştırdık, fabrikalarını, atölyelerini gezdirdik. 
Küresel entegrasyon, know-how transferi 
ve yeni pazarlara giriş sağlamaya yönelik 
birçok uluslararası etkinlik organize ettik. 
Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, 
Japonya, ABD, Kore, Çin ve İran’da düzen-
lenen kalıpçılık fuarlarına toplu katılım ve 
ziyaretler gerçekleştirdik. Bu organizas-
yonlar esnasında B2B görüşmeler organi-
ze ettik, teknik geziler düzenledik, 

Eğitim konusunda en büyük hayalimiz, 
kendi bünyemizde teorik ve pratik kalıpçı-
lık eğitimlerini verebileceğimiz bir merkez 
oluşturmaktı. Değerli Birlik üyelerimizin 
bağışları ve devlet destek programların-
dan faydalanarak bunu gerçekleştirdik. 
Maalesef yaklaşık 1,5 sene kadar hizmet 
veren eğitim merkezimizi, özel eğitim ku-
rumları kanununda yapılan değişiklik üze-
rine kapatmak mecburiyetinde kaldık.

Eğitim Merkezimizin kapatılması bizi 
yavaşlatsa da özellikle Coşkunöz Vakfı 
işbirliği ile ve dışarıdan tedarik yoluyla, 
sertifikalı mesleki eğitimler vermeye ke-
sintisiz devam ettik.

En önemli insan kaynağımız olan mes-
lek liselerimizle her zaman yakın işbirli-
ği içerisinde bulunduk. 5-eksen CNC, 
CMM kullanım eğitimleri, Ölçme Tekni-
ği, Tersine Mühendislik, Proje Yönetimi, 
Eğitimcinin Eğitimi gibi birçok eğitim 
programını değerli meslek lisesi hoca-
larımızla hayata geçirdik.

Mesleki eğitimin ve kalıpçılık mesleğinin 
önemine dikkat çekmek, hem öğrencileri 
hem de eğitmenleri motive etmek ama-
cıyla Meslek Liseler Arası Ulusal Kalıpçılık 
Yarışmaları düzenledik. Yarışmada dere-
ce alan okullarımıza, değerli üyelerimizin 
katkılarıyla, bağışlarıyla makine ve CAD/
CAM laboratuvarları kurduk. Derece alan 
öğrencileri, yine değerli üyelerimizin kat-
kılarıyla, yurtdışında fuarlara götürdük, 
oradaki fabrikaları gezdirdik.

12 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm 
bu faaliyetlerin ardından, UKUB, Türkiye 
kalıp sektörünün önde giden tüm firma-
larının üye olduğu, ana ve yan sanayi fir-
malarının ve devlet kurumlarının iyi tanıdı-
ğı bir sivil toplum kurumu haline gelmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren orta-
ya koyduğumuz en büyük hedef, gelişerek 
büyüyen sektörümüzün markalaşma ve 
kümelenerek daha tercih edilir bir yapıya 
dönüşme ihtiyacını karşılayacak olan bir 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmaktı.

Bu amaca yönelik olarak, 2012 yılında 
UKUB Kalıpçılar Vadisi Kooperatifi’ni 
kurduk ve Birliğimize ait bir İhtisas OSB 
kurmak için çalışmalara başladık. Gö-
rev dönemimiz müddetince, türlü se-
beplerden dolayı planladığımız sürede 
hayata geçiremediğimiz tek projemiz 
ne yazık ki Kalıpçılar Vadisi oldu. Biz, 12 
yıldır büyük bir onur ve memnuniyetle 
taşıdığımız bu bayrağı yakında yeni bir 
yönetim kuruluna emanet edeceğiz. Hiç 
şüphemiz yoktur ki onlar da bu bayra-
ğı, farklı bir vizyon, taze bir motivasyon, 

yüksek bir enerji ve kararlılıkla çok daha 
yukarıya taşıyacaklardır. Gelişmek için 
değişmeliyiz. Görev alacak her yeni yö-
netim de bu bilinçle zamanı geldiğinde 
değişimi desteklemelidir.

Bizim görev dönemimiz bitecek olsa da, 
sektörümüzü daha ileriye taşımak adı-
na hep birlikte mücadele etmeye devam 
edeceğiz. UKUB Yönetim Kurulu olarak biz, 
çok iyi bir takım olarak çalıştık. Ben değil biz 
olduk. Tüm kararları demokratik bir şekilde 
hep birlikte istişare ederek ve genelde oy 
birliğiyle aldık ve uyguladık. Aramızda çok 
tartıştık ama hiç kavga etmedik. 

Başardıklarımız bu takım ruhu sayesinde-
dir. Başaramadıklarımız için bahanemiz, 
keşkemiz yok çünkü sebeplerini çok iyi 
biliyoruz ve kesin sonuca ulaşmak için 
mücadele etmeye devam edeceğimiz-
den de hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Birlik yönetimini yeni bir takıma emanet 
edecek olsak ta, en büyük hayalimiz olan 
Kalıpçılar Vadisi Projesini hayata geçir-
mek üzere kooperatif yönetim kurulu ola-
rak çalışmaya devam edeceğiz.

Siz değerli kalıpçılarımıza, 12 yıldır bizlere 
inandığınız ve desteklediğiniz için, değerli 
yönetim kurulu arkadaşlarıma ve tabii ki 
birliğimizin sevgili profesyonel ekibine 
hedef odaklı, özverili ve samimi çalışma-
larından ötürü çok teşekkür ediyorum.

Birliğimize katkı sağlamış, başta kurucu 
başkanımız Sayın Fahrettin GÜLENER ol-
mak üzere, tüm geçmiş dönem başkan-
larına ve yönetimde görev almış üyelere 
şükranlarımı sunuyorum.

Bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşla-
rıma güvenerek bu onurlu görevi yürüt-
me fırsatını verdiğiniz için hepinize şük-
ranlarımı sunuyorum. 

En içten saygı, sevgi ve selamlarımla,
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Türkiye’nin en büyük iş ör-
gütleri arasında yer alan ve 
geçtiğimiz sene kadın erkek 

eşitliğine dikkat çekmek 
için adındaki işadamları 

ibaresini iş insanları olarak 
değiştiren Ege Genç İş İnsan-

ları Derneği EGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 

Aslan, son gelişmeler ışığın-
da kadına yönelik şiddete 

ilişkin açıklamada bulundu. 

Kadına Şiddeti Kınıyoruz

Kadına şiddetin vahşi bir yakla-
şım olduğunu belirten Aslan, 
aile içi şiddetin de dikkat çekil-

mesi gereken önemli bir başlık oldu-
ğunu hatırlattı. Aile içinde kadının eko-
nomik statüsünün yükseltilerek birçok 
sorunun baştan toplumsal olarak ber-
taraf edilebileceğini vurguladı. 

EGİAD Başkanı Aslan, “Kadına yönelik şid-
det, insan haklarının en yaygın ihlallerin-
den biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal 
ve kültürel hayata katılan kadınları etkiliyor. 
Türkiye’de her 10 kadından 4’ü hayatları 
boyunca şiddetin en az bir formuyla kar-
şı karşıya kalıyor. İş dünyası olarak kadına 
yönelik şiddet konusunda farkındalık ya-
ratmayı ve kadınların iş dünyasına katılı-
mını daha etkin ve verimli hale getirmek 
için destek mekanizmaları ve yöntemleri 
oluşturmayı hedefliyoruz. Kadınların iş 

dünyasında daha aktif rol almaları, yaşam 
standartlarını yükseltmeleri ve kadına 
yönelik şiddete son verilmesi için de iş 
dünyası olarak ortak projeler yürütmeyi 
planlıyoruz. Kadınların iş hayatında daha 
aktif olmalarının, ülkelerin gelişmişlik dü-
zeyi üzerinde çok önemli etkileri olduğu 
artık herkes tarafından kabul ediliyor. An-
cak biliyoruz ki kadınlara yönelik öncelikli 
çözülmesi gereken konulardan biri özel-
likle şiddettir. Böylesi vahşi bir yaklaşımı 
kınıyor, acil çözüm planlarının arkasında 
olduğumuzu vurguluyoruz” dedi.

Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kadı-
na yönelik aile içi şiddet, boyutu ve türleri 
değişmekle beraber tüm dünyada kadın-
ların yaşadığı ortak ve önemli bir toplum-
sal sorundur. Kadına yönelik aile içi şiddet 
kadınları sadece fiziksel ve psikolojik ola-
rak etkilememekte aynı zamanda hukuki, 
sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin 
gelişmesini de engellemektedir. Kadına 
yönelik aile içi şiddetin önlenebilmesine 
ilişkin vurgulanması gereken önemli bir 
husus kadının işgücüne katılımıyla ilgilidir. 
Kadının işgücüne katılımının aile içi şidde-
te etkisine ilişkin farklı bakış açıları olmakla 
birlikte bu konudaki ilk yaklaşım, kadın is-
tihdamının şiddetten koruyucu etkilerine 
işaret etmektedir. Kadının işgücüne katılı-
mıyla birlikte gelir elde etmesine bağlı ola-
rak sağladığı ekonomik güç aile içindeki 
şiddeti azaltıcı etkiler yaratacaktır. Kadın-
ların ekonomik hayata tam ve etkin olarak 
katılımı güçlü ekonomilerin inşası ve ya-
şam kalitesinin geliştirilmesi için son dere-
ce önemlidir. Kadınların mevcut durumları 
iyileştirilmeden kalkınma, sürdürülebilirlik 
ve insan haklarına yönelik hedeflere ulaşıl-
masına imkân bulunmamaktadır.”



Web sitemizden hemen sipariş verin
www.meusburger.com 

1.2738 TSHH MALZEME KALİTESİ  
STOKTAN HEMEN TESLİM

MALZEME KALİTELERİ

ÖZELLİKLERİ:

  Kalın plakalarda bile tüm kesit boyunca  
tutarlı sertlik değeri

  Tanecikli yüzey yapısı, hassas yüzey tasarımları  
için bile

 Parlatma için mükemmel

 Yüksek ısı iletkenliği

AVANTAJINIZ: 

  İşleme ve üretim esnasında zaman ve maliyetten tasarruf

 STOKTAN 

HEMEN TESLIM
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Avrupa’daki emniyet teşkilatları, organize suç örgütleri tarafından kul-
lanılan EncroChat anlık mesajlaşma sistemine sızdı. Bunu takip eden 
polis operasyonunda çoğunluğu İngiltere’de olmak üzere 800 şüpheli tu-
tuklandı. EncroChat’in dünya genelinde 60 bin kişi tarafından kullanıl-
dığı tahmin ediliyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET; silah, uyuşturucu ve 
milyonlarca nakit paranın el geçirildiği operasyonu mercek altına aldı.

Sohbete Polis 
Katılınca Suçlu Ağı Çöktü 

EncroChat’in işletim sistemi, özellik-
le Android telefonlarda çalışıyordu. 
Ancak isteğe göre uyarlanmış bu 

Android telefonlar her iki sistem arasın-
da geçiş de yapabiliyordu. Şifreli iletişim 
platformu belli bir süre sonra kullanıcının 
cihazından kendini silen VoIP aramaları ve 
kendi kendini imha eden mesajların yanı 
sıra, dört basamaklı kod girildikten sonra 
cihazdaki tüm verileri temizleyen panik 
temizleme özelliği gibi fonksiyonları da 
içeriyordu.  

Polis, şifreli mesajlara ulaştı 
Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindi-
ği bilgiye göre, bu operasyon EncroChat 
ağına sızabilen ve Avrupa emniyet teşki-
latları tarafından okunmasına izin veren 
bir teknik aracı yükleyebilen Fransız yetkili 
makamları tarafından gerçekleştirildi. Plat-
formdan gerçek zamanlı gönderilmiş yüz 
milyon şifreli mesajın okunduğu belirtiliyor. 

5 ülkede tutuklamalar gerçekleşti
Sırrın açığa çıktığını fark eden platform, 
13 Haziran’da kullanıcılarını uyararak, 
cihazlarından kurtulmalarını söyledi. 
Ancak görünüşe göre bu uyarı çok geç 
yapıldı.  Emniyet teşkilatları İngiltere, 

Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç’te 
yüzlerce suçluyu tutuklamak üzere bas-
kınlar yaptı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı 
Soruşturma Direktörü Nikki Holland, 
“Birleşik Krallık suç piyasasına yöne-
lik iletişim platformuna içeriden sızma 
operasyonu, ülkedeki her üst düzey 
organize suç grubunda bir köstebek ol-
ması gibi bir şey” açıklamasını yaptı. 

Para, silah, uyuşturucu...
İngiltere’de şimdiye kadarki en önemli 
emniyet teşkilatı operasyonlarından biri 
olarak kabul edilen operasyonda kolluk 
kuvvetleri 746 şüpheliyi tutukladı ve yasa 
dışı yollardan ele geçirilen 54 milyon ster-
lin nakit paranın yanı sıra silah, uyuşturu-
cu, lüks otomobil ve saattlere el koydu.

tutuklamaların devamı gelebilir
Bu arada Fransa ve Hollanda’da da ayrı 
operasyonlar düzenledi. Fransa devam 
eden soruşturmalar hakkında yorum 
yapmazken, Hollandalı meslektaşları 
100’den fazla şüpheliyi tutukladı. Avru-
pa Birliği’nin emniyet teşkilatı Europol 
tarafından yapılan açıklamada, “Bek-
lenti, bilginin 300’den fazla soruştur-
mada kullanılmasıdır. Önümüzdeki dö-
nemde daha fazla tutuklamanın olması 
muhtemeldir” denildi.



TOGGLE CLAMPS
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Siber güvenlik kuruluşu ESET, özellikle finansal teknoloji şirket-
lerini hedef alan Evilnum Grubu’nu mercek altına aldı. Bu grup, 
hedeflerini gizlice gözetliyor ve odaklandığı şirketlerden müşteri 
listeleri, müşteri kredi kartı ve kimlik bilgileri ya da ticari dataları 
gibi oldukça hassas verileri çalıyor. Amacına ulaşmak için de baş-
ka karanlık siber gruplarla iş birliği yapıyor. 

Hedefte Fintech Şirketleri Var

ESET araştırmacıları, kötü amaçlı 
Evilnum yazılımının ardındaki Evil-
num APT Grubu’nun faaliyetlerine 

ilişkin kapsamlı bir analiz yayınladı. Bu ana-
lize göre bu grup, online ticarete yönelik 
platform ve araçlar sağlayan finansal tek-
noloji şirketlerini hedef alıyor. Hedefler şir-
ketlerin çoğu Avrupa ülkelerinde ve İngil-
tere’de bulunsa da Avustralya ve Kanada 
gibi ülkelerde de saldırılar saptandı. 

hangi belge veya bilgilere 
ulaşmaya çalışıyor?
Evilnum grubunun asıl amacı hem hedef 
alınan şirketlerin hem de müşterilerinin 
finansal bilgilerini ele geçirmek. Evilnum, 
müşteri kredi kartı bilgileri ve adres/kim-
lik belgeleri, müşteri listelerinin yer aldığı 
tablolar ve belgeler, yatırımlar ve ticari 
faaliyetler, yazılım lisansları ve ticaret ya-
zılımlarının ya da platformlarının kimlik bil-
gileri, e-posta bilgileri ve diğer veriler de 
dahil olmak üzere hassas bilgileri çalıyor. 
Grup, VPN yapılandırmaları gibi bilişim 

sistemlerine ilişkin de erişim sağlıyor. Ve-
riler, şirketlerde müşterilerinden düzenli 
olarak kimlik ya da kredi kartı bilgilerini 
alan teknik destek temsilcileri ve hesap 
yöneticilerinin hedef alındığını gösteriyor. 

başka karanlık 
gruPlarla iş birliği yaPıyor
Evilnum ile ilgili soruşturmayı yöneten 
ESET Araştırmacısı Matias Porolli, şunları 

dile getirdi “Bu kötü amaçlı yazılım en az 
2018 yılından beri umarsızca kullanılıyor 
ve daha önce belgelendirilmiş olmasına 
karşın, bunun ardındaki grup ve nasıl fa-
aliyet gösterdiği hakkında çok az içerik 
yayımlandı. Tespitlerimize göre Evilnum, 
kötü amaçlı yazılım sağlayıcısı Golden 
Chickens’tan satın alındığı araçları da kul-
lanarak, özel ve ev yapımı kötü amaçlı ya-
zılımlarla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 

saldırı nasıl gerçekleşiyor?
Porolli sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedef-
lere, içerisinde Google Drive’da barın-
dırılan bir ZIP dosyası bağlantısının yer 
aldığı kimlik avı dolandırıcılığı amaçlı 
e-postalarla yaklaşılıyor. O arşivin içeri-
sinde, bir yandan kötü amaçlı bir bileşe-
ni ayıklayıp yürütürken, diğer yandan da 
sahte bir belge görüntüleyen çok sayıda 
kısa yol dosyası yer alıyor. 

Parola toPlama, 
ekran görüntüsü alma...
Birçok kötü amaçlı kodda da olduğu gibi 
Evilnum, kötü amaçlı yazılımına komutlar 
gönderilebiliyor. Bu komutlar arasında 
Google Chrome tarafından kaydedilen 
parolaları toplama ve gönderme, ekran 
görüntüleri alma, kötü amaçlı yazılımı 
durdurma ve sürekliliği kaldırma, Goog-
le Chrome çerezlerini toplama ve bir ko-
muta ve kontrol sunucusuna gönderme 
gibi komutlar yer alıyor.
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Sert Metal Çubuklar

Boehlerit, karbür ve kesici takım 
gelişiminde Avrupa’nın önemli 
üreticileri arasında yer almakta-

dır. Tecrübe kazanımlarında en önemli 
faktör tabi ki Boehlerit fabrikasının ya-
kınlarında üretim yapan çelik üreticileri-
nin olmasıdır. Geniş uygulama alanında 
kullanılan karbür takımlar ile üstün çö-
zümler sunan Boehlerit Sert Metal, kar-
bür üretimi yapan lider bir firmadır.

Yılların tecrübesine sahip Kapfenberg 
üretim tesisimizde hassas takım üretici-
leri için sert metal çubuklar ve yarı ma-
mül ürünler birbirinden farklı toz kaliteleri 
ile üretilmektedir. Mikro tanecik yapısına 
sahip karbür çubuk kalitelerimiz HB10F, 
HB20F ve HB30F demir dışı malzemeler, 
alüminyum alaşımları, fiber ve plastikler, 
grafit,düşük ve yüksek sertliğe sahip 
döküm malzemeler ve sertleştirilmiş 

malzeme grupları için geliştirilmiştir. Bu 
kalitelere ilave olarak, Boehlerit’in mikro 
tanecik yapısına sahip iki özel kalitesi 
HB20UF ve HB44UF takım endüstrisi 
için üretilmektedir. HB20UF, kompo-
zit malzeme gruplarının yüksek kesme 
hızları için, HB44UF ise 64 HRC sertliğe 
kadar çeliklerin yüksek kesme hızlarında 
işlenmesi için ideal bir kalitedir.  

HB40T, yüksek aşınma direnci ve sünek-
liğe sahip özel çubuk kalitesi titanyum 
malzeme gruplarının kaba uygulamaları 
için geliştirilmiştir. Titanyum frezeleme 
sırasında kesici takımlar yüksek sıcak-
lıklara ve aşınmalara maruz kalmaktadır. 
Buna karşı koymak için kesici takım mal-
zemesinin, farklı özelliklere sahip bir sert 
metal toz kombinasyonuna sahip olma-
sı gerekir. HB40T, yüksek aşınma diren-
ci ve tokluğun ideal bileşenlerine sahip 
bir çubuk kalitesidir. Uygulama alanları 
arasında uçak endüstrisinde kullanılan 
motor parçaları, medikal endüstrisinde 
kullanılan tıbbi ürünler ile kimyasal ve 
enerji tesislerinde kullanılan özel parça-
lardır. Boehlerit ayrıca, matkap ve freze 
takımları için pre-form takımlar üreterek 
takım üreticilerinin ideal partneri olarak 
hizmet etmektedir.
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Siber güvenlik kuruluşu ESET’in elde ettiği bilgilere göre, 15 milyardan 
fazla çalıntı oturum açma bilgisi, karanlık ağda (Dark Net) satışa su-
nuluyor. Satışa çıkan parolalar için ortalama 15 dolar talep ediliyor. 

Milyarlarca Çalıntı Parola 
Karanlık Ağda Satılıyor

Karanlık ağda sunulan suç hizmet-
leri, şaşırtmaya devam ediyor. 
Siber güvenlik kuruluşu ESET’in 

ABD merkezli Digital Shadows şirketinin 
araştırmasından elde ettiği bilgilere göre, 
15 milyardan fazla çalıntı hesap bilgisi, 
siber suç forumlarında herkes tarafından 
satın alınabilir durumda. Bunların 5 milya-
rının benzersiz olduğu yani ilk kez satışa 
sunulduğu düşünülüyor.

100 bin veri 
ihlalinden elde edilmiş 
Özellikle karanlık ağdakiler olmak üzere, si-
ber suç pazarlarında bulunan kullanıcı ad-
ları ve parolalar 100 bin ayrı veri ihlalinden 
geliyor ve bunların arasında finansal he-
saplar, akış hizmetleri ve hatta kuruluşların 
önemli sistemlerine giriş sağlayan yöneti-
ci hesaplarının erişim bilgileri de yer alıyor.

çalınan kimlik bilgisi 
miktarında %300 artış var
Araştırmacılar, dolandırıcıların çalınan 

hesap bilgilerini suistimal etmek ama-
cıyla kullandıkları taktikleri analiz etmek 
için bir buçuk yıl harcadı ve çalınan kim-
lik bilgisi miktarının 2018 yılından beri 
yüzde 300 arttığını saptadı.

Parolaların tanesi 15 dolar 
Çalınan oturum açma bilgilerinin çoğu 
tüketicilere ait. Satışa çıkan hesaplar için 
ortalama 15 dolar talep ediliyor. Ancak 
sağladıkları erişim türüne bağlı olarak fiyat 
yükselebiliyor ya da düşebiliyor. En yüksek 
fiyat, hesap başına 70 dolarla finans ve 
bankacılık hesapları için isteniyor. Online 
medya hesapları, sosyal medya ve diğer 
hizmetlerin yer aldığı geri kalan hesaplar 
10 dolardan ucuza satın alınabiliyor.

fazlası var
Tüketiciler buzdağının sadece görünen 
yüzü; failler yakalamak istedikleri daha 
büyük balıklara göz dikmiş durumdalar. 
Bir kuruluşun önemli sistemlerine sız-
malarını sağlayabilecek hesaplar, açık 

artırmayla satışa sunuluyor ve 3 bin 
100 doların üzerinde para kazandırabi-
liyor. En değerli hesabın 120 bin dolara 
alıcı bulduğu bildiriliyor. 

tüm bu bilgiler
nasıl ele geçiriliyor? 
Bir şirketin veri tabanına saldırarak veri-
lerini çalmak gibi bir seçenek var ama el-
bette başka yöntemler de mevcut. Bunlar 
arasında kimlik bilgileri hırsızlığı (phishing) 
kampanyalarını kullanarak bu bilgileri top-
lamak ve tuş kaydediciler gibi kötü amaçlı 
yazılımlarla makinelerin güvenliğini ihlal 
etmek var. Ayrıca oturum açma bilgilerini 
piyasalardan satın almak ya da forumlarda 
ücretsiz olarak sunulan bilgileri kullanmak 
da yöntemler arasında yer alıyor.

kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Kullanıcı adınızı ve parolanızı çaldırma 
riskini azaltmak için atabileceğiniz bazı 
adımlar var:

• Aynı parolayı birden fazla hizmette kul-
lanmayın. Her bir online hesabınız için 
güçlü ve benzersiz bir parola kullanmalı-
sınız. Hatta bir parola yöneticisi (password 
manager) burada çok işinize yarayabilir.

• Hesabınıza ekstra güvenlik katmanı ila-
ve etmenin en kolay yolu olan çok faktör-
lü kimlik doğrulamasını kullanın.

• Kullandığınız bir hizmetin güvenliği ih-
lal edilirse bu parolayı kullandığınız tüm 
hizmetlerdeki parolanızı değiştirin. Başka 
hizmetlerde de bu parolanın bir varyas-
yonunu kullanıp kullanmadığınız kontrol 
ederek bu parolaları da değiştirin. 

• Kimlik bilgileri hırsızlığı (phishing-oltala-
ma) girişimlerine karşı dikkatli olun. Şüp-
heli görünen bağlantılara ya da eklere 
tıklamayın.

• Tanınmış bir güvenlik çözümü kullanın. 
ESET Internet Security, kapsamlı özellik-
leriyle siber ihlallere karşı güvenlik sağlar.  
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Makina Federasyonu (MAKFED) “Türkiye” Ön Adı Kullanmaya Hak Kazandı
Türk Makina Sektörünü Dünyada Türkiye 
Makina Federasyonu Temsil Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ti-
caret Bakanlığı’nın uygun görüşle-
ri ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile 

ismi Türkiye Makina Federasyonu olarak 
tescillenen MAKFED, 20 alt sektör derne-
ği üyesi ile 3000’e yakın imalatçıyı temsil 
ediyor.  Makina ve aksam imalatçılarını 
temsil eden derneklerin üst kuruluşu ola-
rak 2014 yılında kurulan Federasyon’un 
merkezi Ankara’da bulunuyor.

“sektörümüz 
örgütlenmesini zirveye taşıdı”
Türkiye’de 400 bine yakın kişi istihdam 
eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren makina imalat 
sektörünün, yüksek katma değerli ürün 
ve teknoloji geliştirerek sanayi, tarım ve 
hizmet sektörlerinin küresel rekabetçili-
ğinde kilit rol üstlendiğine dikkat çeken 
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran şunları söyledi:

“Makina sanayi, herhangi bir sektör de-
ğildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 yılı 

Türk makina sektöründe 20 
alt sektörü tek çatı altında 
birleştiren ve Avrupa Mühen-
dislik Endüstrileri Konfederas-
yonu’nda ülkemizi temsil eden 
Makina Federasyonu, resmi 
onay sürecinin ardından ismini 
“Türkiye Makina Federasyo-
nu” olarak değiştirdi. MAKFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Dalgakıran, “Türk makina 
sektörünün tepe örgütü MAK-
FED’in uluslararası temsil erki, 
Türkiye adını kullanma kararıy-
la tescillenmiş oldu” dedi.

boyunca kamunun yayımladığı tüm stra-
teji planlarında bize öncü görevi verilmiş 
olması, ‘ileri ülke’ olmanın tek yolunun ma-
kina sanayinin yükselişinden geçtiğinin 
artık herkesçe anlaşılmış olmasındandır.” 

Makina imalatçılarını temsil eden sektörel 
derneklerin on yıllardır önemli bir sorumlu-
luğu özveriyle yerine getirdiğini ifade eden 
Dalgakıran, “İsim değişikliği sonunda, ör-
gütlenmemiz nihayet zirve noktasına ulaş-
mış oldu. Federasyonumuzun adına kattı-
ğımız ‘Türkiye’ ibaresiyle birlikte, ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiğimiz 
görevin gerek-koşul ve   ihtiyaçlarını dile 
getirmeyi sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve 
stratejilerle, yetkili makamların en isabetli 
kararları almalarına yardımcı olmaya büyük 
bir özgüvenle devam edeceğiz” dedi.

“kobi’lerin hâkim olduğu 
bir sektörde, güçlü 
örgütlenme olmazsa olmaz” 
MAKFED çatısı altında Türkiye’yi makina, 
metal, elektronik ve yazılım sektörlerinin 

tepe kuruluşu olan Avrupa Teknoloji En-
düstrileri Federasyonu ORGALIM’de de 
yıllardır başarıyla temsil ettiklerinin altını 
çizen Dalgakıran şunları söyledi:

“Üye derneklerimizin her biri, kendi 
alt-sektörlerinin en yetkin kuruluşlarıdır. 
Dernek başkanlarımızın birçoğu ulusla-
rarası sektörel örgütlerde de görevlidir. 
Derneklerimiz 23 Avrupa federasyonunda 
ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor. Ulus-
lararası standartlar ve mevzuat üzerinde 
çalışıp, üyelerinin ticari ve teknik bilgiye 
erişebilmelerini sağlıyor. Makina imalatı 
gibi, bütün dünyada KOBİ yapısında olan 
tüm faaliyet alanlarında güçlü sektörel ör-
gütlenme olmazsa olmazdır. Bizim yıllardır 
yazmakta olduğumuz başarı öyküsünde 
bu bilincin yeri tartışmasızdır.”
 
“makfed, sektörün kurumsal 
yaPılanmasını güçlendiriyor”
Öncelikli misyonu, kamu ve özel sektörü 
tamamlayıcı ve destekleyici işlevler üstle-
nirken, ekonomik ve sosyal kalkınma süre-
cinde etkin çözümler üreterek gerek ulusal 
gerekse uluslararası ölçekte karar alma 
mekanizmalarına zamanında ve yerinde 
katkılar sağlamak olan MAKFED’in üye ve 
faaliyet tabanındaki açılımın süreceğini be-
lirten Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı:

“Makina imalat sektörünün ülkemiz-
de odağa yerleşerek büyük sorumluluk 
üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin 
dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler 
ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlendi-
rilmesini ve müşterek mesaiyi kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Resmi makamlarımızın 
Federasyonumuzu ‘Türkiye’ ön adına layık 
bulmaları, bizleri onurlandırmanın yanı sıra, 
giderek yükselen başarı ve özgüvenimizle 
peyderpey yeni açılımlar yapmamıza ze-
min hazırlayacaktır.”



www.erkancnc.com  |  0216-420 36 39 (pbx

3 EKSEN DİK İŞLEME MERKEZLERİNDE

EN  İYİ 
TAYVANLI

M SERİSİ
DİK İŞLEME 

MERKEZİ

Güçlü ve güven�l�r.

Mak�ne 
özell�kler�, 

konf�gürasyon 
ve detaylı b�lg� 

�ç�n arayınız.

TAYVAN'IN ÖNDE GELEN TAKIM TEZGÂHLARI 
ÜRETİCİSİ BUFFALO MACHINERY TARAFINDAN 

AVRUPA PAZARI İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.
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Sarıgözoğlu’ndan
Eğitime Büyük Destek

Birçok uluslar arası firmayı bünye-
sinde barındıran Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi(MOSB), 2010 yı-

lında inşaatını tamamlayıp açmış olduğu 
Meslek Lisesi’den sonra Meslek Yüksek 
Okulu kurmaya hazırlanıyor. En büyük 
desteği SARIGÖZOĞLU A.Ş.’den alacak. 

Temelleri 1957 yılında İzmir’de küçük bir 
atölyede İsmail Sarıgözoğlu tarafından atı-
lan ve şu anda Manisa, Bursa ve Aksaray’da 

toplam 4 fabrikası ile Ford, Tofaş, Renault, 
Mercedes, BMW gibi dünya devlerine ka-
lıp ve parça üretimi yapan SARIGÖZOĞLU 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sn. Levent Sarıgözoğlu eğitime verdikleri 
ve verecekleri destekleri bizimle paylaştı:

 “Ben 2.kuşak bir sanayiciyim. Şirketimizin 
kurucusu rahmetli babam İsmail Sarıgö-
zoğlu daha 13-14 yaşımda iken beni atöl-
yesinin tam karşısındaki meslek lisesine 
götürdü ve kaydımı yaptırdı. Yani bilinçli 
bir şekilde meslek lisesine gitmedim. Ba-
bamı zoru ile gittim ama zaman içerisinde 
almış olduğum teorik eğitimleri babamın 
atölyesinde pratik ile birleştirdiğim za-

man mesleğime âşık oldum. Yaklaşık 50 
yıldır bu işi yapıyorum ve 42 yıllık makine 
mühendisiyim. Ülkemizdeki en gelişmiş 
sektörlerden bir tanesi otomotiv sektö-
rü. Otomotiv sektörüne çalışan bir firma 
olarak teknoloji yatırımlarımız sayesinde 
tam otomasyonlu pres hatlarımız ile bir 
parçayı el değmeden üretebiliyor; Ford, 
Tofaş, Renault, Mercedes, BMW, Pors-
che, Bentley, Jaguar, Audi, Volkswagen 
gibi dünya devlerine hizmet veriyoruz. 
Bu dünya devlerinin portföyündeki bütün 
araçların sac aksamlarının -kabin, kaput, 
bagaj, tavan, kapı, çamurluk, aklınıza ne 
gelirse- kalıplarını yapıyor ve sac parça-
sını üretiyoruz. Manisa’daki Kalıp Fabrika-
mızda üretilen kalıpların büyük bir kısmını 
ihraç ediyor; bir kısmını ise Manisa, Bursa 
ve Aksaray’daki Pres Fabrikalarımızda 
kullanarak sac parçanın kendisini üreti-
yoruz ve ürettiğimiz bu parçaların da bir 
kısmını ihraç ediyoruz. Meslek Liseleri,  in-
sanların, gençlerimizin ağaç yaş iken eğilir 
atasözünden esinlenerek erken yaşlarda 
mesleğe başlamış olmanın örneğidir. Es-
kiden “hiç olmazsa bir meslek sahibi olur-
sun” diyen alt gelir grubundaki insanların 
çocuklarını gönderdiği bir yerdi. Şirketi-
mizin meslek liselerine desteği ben liseye 
başladığımdan beri devam ediyor. Yani 50 
yıldır biz bu durumun farkındayız. Meslek 

Sarıgözoğlu A.ş. Yönetim Kuru-
lu Başkan Yrd. Levent Sarıgö-
zoğlu Meslek Yüksek Okulu İçin 
Kolları Sıvadı.

Yazının devamı sayfa 26’da
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liselerinin alt yapısını, eğitimini, kültürünü, 
ne kadar çok geliştirir, iyileştirir ve yüksel-
tirsek bu hepimize fayda sağlayacaktır. 
Manisa gibi bir sanayi bölgesinde mutlak 
suretle meslek liseleri ile işbirliği gere-
kiyor. Bu gerekçeden dolayı bölgemize 
MOSB olarak bir okul yaptık ve bu okulu 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladık. Ama 
2 yıl sonra okulumuzu geri istedik ve oku-
lumuzu özelleştirdik. Ben de o zamandan 
beri okulumuz MOSTEM’in danışmanlar 
kurulu başkanlığını yapıyorum. Burda da 
meslek lisesi mezunu işyeri sahiplerinden 
seçilmiş bir grubumuz var. Bu arkadaşla-
rımızın önerileri ve yönlendirmelerini, her 
ay okul müdürümüz ile birlikte istişare edi-
yoruz. Bölgemizin ihtiyacı olacak profildeki 
öğrencilerimizin sadece teknik değil mes-
lek dışı kültür ve becerileri de kazanması 
için yönlendirmeler yapıyoruz ve bunlar 
için de ihtiyacı olan her türlü maddi ve 
manevi destekleri veriyoruz. Şirketimizin 
personel alımlarında ilk kriterimiz eğitim 
durumudur ve ilk tercihimiz meslek lisesi 
mezunlarıdır. Meslek lisesinin devamında 
yüksekokul tahsilini de tamamlamış ise 
şansı daha yüksektir.  Üstüne bir de 4 yıl-
lık mühendislik eğitimi almış ise tam bizim 
aradığımız kişidir. Okulumuzdaki öğren-
cilerimiz almış olduğu stajlarla, işyerinde 
görmüş olduğu eğitimlerle teknik iletişim 

ve kültürü öğrenmiş oluyorlar. Bu çocuk-
lar mezun olduktan sonra bizim yanımıza, 
işyerlerimize geldiği zaman hiç zorlanma-
dan çalışmaya başlıyorlar. SARIGÖZOĞLU 
A.Ş. olarak en büyük hayalim tüm liselerin 
meslek lisesine dönüşmesidir. Ama bu 
çabalarımız sadece meslek lisesi ile sı-
nırlı değil. İki yıllık meslek yüksek okulu da 
açacağız yakında.  Celal Bayar Üniversitesi 
rektörü ile sürekli iletişim halindeyiz. Bütün 
fakültelerimizin profesörleri, akademis-
yenleri sanayimiz ile iç içe. MOSTEM’de 
öğrencilerimizi işin içerisine tam anlamıy-
la sokabilmek için şirketimizin üretmesi 
gereken bir kalıbı öğrencilerin yapmasını 
talep ettim. Biliyorum ki okulumuzdaki 
yetkinlikler buna müsait. Buradaki amacım 

öğrencilerimiz bir kalıbın üretim safhaları-
nı tasarımdan başlayarak son aşamasına 
kadar bütünsel olarak öğrensinler. Bu ça-
lışmayı yaptılar ve bu kalıbı 4 yıldır kullanı-
yoruz. Ayrıca SARIGÖZOĞLU A.Ş. olarak 7 
yıl önce aldığımız bir karar ile şirketimizin 
içerisine çıraklık eğitim merkezi kurduk. 
MOSB’deki her iki fabrikamızda da birer 
sınıf açarak çırak öğrenci ihtiyacımızı ken-
di kendimize karşılayabilir duruma geldik. 
Bunlar bizim şu anda MOSTEM ile birlikte 
en büyük insan kaynağı yaratma nokta-
larımız, en büyük zenginliğimiz ve güven-
cemiz. Bu sebeple bizim dışımızda başka 
işyerlerinde de çıraklık okulları açılabilmesi 
için devletimizin de bu konuda teşvik des-
teğini arttırmasını öneririm.”





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.tr28 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 124 / Temmuz Ağustos 2020

Erkan CNC’den Yeni Teknolojiler
5 Eksenle Rekabet Gücünüzü Artırın

Beş eksenli işleme, bir parçayı 
veya kesme takımını aynı anda 
beş farklı eksen boyunca hare-

ket ettirmek için bir CNC kontrol kullan-
mayı içerir. Bu, çok karmaşık parçaların 
işlenmesini sağlar, bu nedenle 5 eksen 
özellikle havacılık ve medikal uygula-
maları için popülerdir.

Beş eksenli işlemenin ana avantajı, 
karmaşık şekillerin tek bir bağlama ve 
ayarlamada işlenmesidir. Bu, bir dizi 
bağlamada işin gerçekleştirilmesine kı-
yasla daha fazla işleme verimliliği sağ-
lar ve ayrıca fikstürlerin hazırlanması 
için gereken zaman ve maliyeti önemli 
ölçüde azaltır. Ayrıca, çoklu ayarlarla, 
parça hareket ettirildiğinde her zaman 
yanlış pozisyonlama olasılığı vardır.

aXıle g serisi
inovasyon ödüllü tezgâh
Takım tezgâhları alanında dinamik bir 
ülke konumunda olan Tayvan’da iddialı 
inovasyon şirketi olarak kendini ifade 
eden Buffalo Machinery, CNC işlemede 
yenilikçi pek çok teknolojinin patentini 
aldı. “Akıllı fabrika” sisteminin adımları 
olarak tanımlanan bu yenilikçi teknolo-
jiler Axile markasının 5 eksen teknoloji-
leriyle tüketiciye sunulmakta.

AXILE G Serisi makineler, Endüstri 4.0 
üretim ortamı için yüksek hızlı 5 eksen-
li dik işleme merkezleridir. Buffalo’nun 
patentli SMTTM (Akıllı İşleme Tekno-
lojisi) ve ARTTM (AXILE Güvenilirlik 
Teknolojisi) entegrasyonunu bir araya 
getirerek yüksek doğruluk, güvenilirlik 
seviyelerine ulaşmayı sağlar ve bakım 
maliyetlerini minimuma indirir.

Tayvanlı Buffalo Machinery yetkilileri, 
AXILE G5, G6 ve G8 model makinelerle 
kalıpçılık, havacılık, otomotiv ve medikal 
endüstrilerinin kaliteli imalat gereksinim-
lerini karşıladıklarını kaydetti. Makine, 
karmaşık iş parçalarını işlerken en iyi ça-
lışma koşullarını elde etmek için avantaj 
sağlayan portal konstrüksiyona sahip.

aXıle v5X grafit frezeleme 
için 5 eksen dik işleme merkezi
AXILE V5X kompakt tasarımı ile küçük 
atölyeler için ideal bir seçimdir. Küçük 
ve karmaşık iş parçalarının Ø210x350 
mm ölçülerinde işlenmesi için uygun-
dur. C tipi makine yapısı Z ekseni ve 

Erkan CNC’nin temsilcili-
ğini yaptığı Axile markası, 

5 eksen işleme çözümleri 
arasında global pazarlarda 

iddialı çıkışıyla dikkat çek-
mekte. Marka, küçük atölye-

lerden büyük ölçekli imalat 
taleplerine cevap veren 5 
eksen makinelerini Türk 

sanayicilere sunmakta. 

Yazının devamı sayfa 30’da
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GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR PARTNER İLE 
ÜRETİM HEDEFLERİNİZİ YÜKSELTİN.

KOMPLE ÜRETİM ÜSSÜNÜZ...

KALIP-TALAŞLI İMALAT-EDM-PRES
SAVUNMA-HAVACILIK-OTOMOTİV VE KALIP ÇÖZÜMLERİ

GÜÇLÜ MAKİNE PARKI-ÜRETİM TECRÜBESİ-KALİTE

100 ,000 H/Y Kapasite
3.500m2 Üretim Alanı
55 Çalışan

10 CNC Milling Makine
14 EDM Makine
5 Torna
5 Pres /80-400t

CMM Ölçüm ve Kontrol Sistemleri
ISO 9001-EN9100 
ISO  AS9100
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spindle başlığının yüksek rijitliğini ga-
ranti eder. Yerleşik 25 bin rpm iş mili, 
yüksek hızlı grafit frezelemede üstün 
performans sergiler.

V5X, 5 eksenli eşzamanlı işleme kapa-
sitesi sunar. Döner döner tabla ile kulla-
nıcıların karmaşık parçalar üretmek için 
birçok kurulumu en aza indirmesine 
yardımcı olur. Başlık (±120˚), en yüksek 
dinamikleri ve doğruluğu sağlamak için 
tork motoru ile çalıştırılır. V5X kontur iş-
lemede yüksek hassasiyet gösterir.

V5X, Axile’nin Akıllı İşleme Teknolojisi ile 
üretilmiştir ve işleme sırasında hassasi-
yeti artırma ve mil titreşimini azaltma 
yeteneği sağlar. Kullanıcılar Heidenha-
in, Siemens, Fanuc kontrol sistemlerin-
den birini seçebilir.

aXıle u6 gantry tiP 
5 eksen dik işleme merkezi
Performansı artırılmış yepyeni makine 
tasarımıyla yüksek hassasiyetli ve yük-
sek hızlı 5 eksenli işleme. AXILE U6, orta 

büyüklükteki iş parçası için ideal çalış-
ma kapasitesi sağlar ve ayrıca doğru ve 
tutarlı sonuçlar sunar. Bu yüzden farklı 
endüstri sektörleri için avantajlıdır. Ge-
liştirilmiş gantry tipi tasarım, maksimum 

çalışma alanına sahip kompakt yapı 
sunar. Bu sayede 5 eksenli dikey işle-
mede doğruluk ve rijitlik ile çeşitli mal-
zemelerle karmaşık parçaların yüksek 
hızda işlenmesine izin verir.
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11 Temmuz 1240’da İmparator II. Frederick’in, Messe Frankfurt’a tica-
ri fuar organize etme hakkı tanımasıyla başlayan Messe Frankfurt’un 
780 yıl süren yolculuğunda, ticari fuarlar bir ortaçağ pazarından kü-
resel bir oyuncuya dönüştü ve birçok başarıya ev sahipliği yaptı.

Messe Frankfurt 780 Yaşında!

Ekonominin aynası olan ticari fu-
arlar, tarih boyunca tekrar tekrar 
krizlerle karşı karşıya kaldı. Örne-

ğin 1635’te Frankfurt Bahar Fuarı Otuz 
Yıl Savaşı’ndan kaynaklanan nükleer ka-
lıntılar ve Frankfurt’taki bubonik salgının 
patlak vermesi nedeniyle iptal edilmişti. 
O dönemde de hastalığın yayılmasını 
önlemek için alınan önlemler arasında 
sınır kapanmaları, sağlık raporları, pasa-
port sistemleri, giriş ve çıkış kontrolleri 
ve karantinalar uygulanmıştı. Ticari fu-
arların ekonomik kalkınmadaki merkezi 
rolü o zaman bile çok belirgindi. Ekim 
1919’da Uluslararası İthalat Fuarı ve 
1920’de Bahar Fuarı için planlama ya-
pılırken, Birinci Dünya Savaşı beklenen-
den daha erken sona ermemişti. Fuar 
alanının yüzde 95’i İkinci Dünya Savaşı 
sırasında imha edildi. Hemen sonra ala-

nın yeniden inşa edilmesine başlandı. 
Bu Frankfurt’un önemine ilişkin net bir 
göstergeydi. Ticari fuar operasyonları 
kısmen geçici hafif inşaatlara, çadırlara 
ve açık hava alanlarına dayanarak Ekim 
1948’de Frankfurt Fuarı ile devam etti.

Günümüzde, geçen senenin sonundan 
bu yana devam eden küresel bir pan-
demi sürecinin ardından Messe Frank-
furt ticari fuarları, kaldığı yerden hızlı bir 
şekilde devam ediyor. İlk olarak Frank-
furt Moda Haftası’nı kapsayan, Messe 
Frankfurt portföyündeki 50 uluslararası 
tekstil etkinliği ağının bir parçası olan In-
tertextile Shenzhen Apparel Fabrics 15 
Temmuz 2020’de Çin’de kapılarını açtı. 

Frankfurt fuar alanlarında ise daha kü-
çük etkinlikler hali hazırda devam edi-
yor ve ticari fuarlar da yakında kapsamlı 
bir koruma ve hijyen konseptine tam 
uyumlu olarak yeniden faaliyete geçe-
cek. Eylül ayında Hamburg’da Nordstil 
fuarı, ardından da Ekim ayında Frankfurt 
Kitap Fuarı kapılarını açacak. 

Messe Frankfurt, 2020 yılında pandemi 
dolayısıyla ertelenen dünya çapındaki 
tüm etkinliklerini ise 2021 yılında gerçek-
leştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda her 
yıl Nisan ayında İstanbul’da düzenlenen

Yazının devamı sayfa 34’de
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dünyanın üçüncü en büyük uluslarası 
otomotiv endüstrisi fuarı Automechani-
ka İstanbul 08-11 Nisan 2021’de kapı-
larını açacak.

messe frankfurt ıstanbul 
yönetici ortağı ışın sağlam 
780. yılına giren şirketin bir 
Parçası olmanın gururu ile 
“2020’nin başından itibaren küresel ko-
ronavirüs pandemisi diğer bir çok en-
düstride olduğu gibi etkinlik endüstrisi-
ne de meydan okuyor. Bu dönem, hem 
dünyada hem de Türkiye’de yeni döne-
min başlangıcı olacak ve fuar ve etkinlik 
endüstrisini de pek tabi ki değişime uğ-
ratacak; örnekse dijitalleşme ve güven-
lik gibi konular bu değişimde anahtar bir 
rol oynayacak. Ancak insanlık, tarih sah-
nesindeki baş aktör olmaya devam et-
tiği sürece ve Messe Frankfurt’un plat-
formlarının çok uzun yıllardır mümkün 
kıldığı gibi, ticari fuar endüstrisinin en 
önemli başarı faktörü, yüz yüze görüş-
meler olmaya devam edecek. Pandemi 
sürecinde hızlanan dijital dönüşüm ya-
tırımları yeni trendleri de beraberinde 
getirecek. Dijital inovasyonların getirdiği 
katma değer ile birlikte ticaretin ana hiz-
met sektörü olarak fuarcılık bu süreçten 
daha güçlenmiş ve gelişmiş bir şekilde 
çıkacak” dedi.

messe frankfurt ıstanbul 
yönetici ortağı tayfun yardım ise 
konu ile ilgili yaPtığı açıklamada;
“Messe Frankfurt gibi tarihi ve köklü 
bir firmanın İstanbul ofisi olarak, 780 
yıl önce başlayan ve  hala devam eden 
bir başarı öyküsünün parçası olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya çapın-
da 2,642 çalışanı ve yıllık 733 milyon 
Euro’luk cirosu olan dünyanın lider fuar 
organizatörü firmalarından biriyiz. 

İstanbul ofisi olarak, bu yıl 20. yaşımızı 
kutlamaya hazırlanıyoruz. 2000 yılından 
beri ülkemizin dışa açılmasında kilit rol 

oynayan ihracat payımızı artırmak için 
destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Tüm dünyada; otomotiv, tekstil, dekoras-
yon, aydınlatma, ses ve ışık teknolojileri, 
müzik, gıda üretim teknolojileri, endüstri 
teknolojileri, ofis ve kırtasiye gibi birçok 
farklı sektörde dünyanın önde gelen fu-
arlarını organize ediyoruz. Tüm dünyayı 
etkileyen COVID-19 pandemisi sebebiy-
le uluslararası organizasyonların planla-
nan tarihlerde düzenlenememesi her ne 
kadar fuarcılık sektörünü etkilemiş olsa 
da pandemi sonrası normalleşme süre-
cinde fuarlar, ticaretin tekrar canlanması 
için daha da fazla önem arz edecek” dedi.
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“AB Dönem Başkanı Almanya 
ile Sektörel Diplomasi
Olumlu Sonuç Verecek”
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk yarısında 7,6 
milyar dolarlık makine ihracatı yapıldığını açıkladı. Maki-
ne ihracatı pandemi nedeniyle bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 13,6 geriledi. AB ülkelerinin, ABD ve Çin ile 
ekonomik rekabete devam etmek istiyorsa Almanya önder-
liğinde ekonomik bir atılım yapmak zorunda olduklarına 

dikkat çeken MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Dün-
yanın en güçlü makine üreticilerinden Alman-

ya’nın AB dönem başkanlığını bir fırsat olarak 
değerlendirip, sektörel diplomasiyi sürdüre-
rek olumlu sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Küresel ticaretin duraksama noktasına 
geldiği ikinci çeyrekte ihracatı, önce-
ki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 27 

daralan Türk makine sektörü, yılın ilk yarısını bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 
düşüşle 7,6 milyar dolar ihracatla tamamladı. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konfe-
ransı’nın dünya makine ticaretinde ilk çeyrek-
te yüzde 20, ikinci çeyrekte yüzde 27 daralma 
öngördüğüne ve ilk çeyrekte yüzde  ayrışarak 
0,4 artan Türkiye’nin makine ihracatının ikinci 
çeyrekte küresel gidişata mahkum olduğuna 
dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“OECD’nin yıl sonunda küresel ekonominin 
yüzde 6 daralacağına ilişkin öngörüsü ger-
çekleşirse, küresel makine sektörü yılı yüzde 
20 civarında bir daralmayla kapatabilir, bu du-
rumda kriz öncesi rakamlara ancak 2 yıl sonra 
dönebiliriz. Bizim bu süreyi kısaltabilmek için 
AB ile güçlü işbirliğine ihtiyacımız var. Fakat 
şu da bir gerçek; 2. dalga beklentisinin yarat-
tığı huzursuzluk nedeniyle sanayi üretimi hız-
lanamayan AB’nin de bize ihtiyacı var.” 

Yazının devamı sayfa 38’de
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“en güçlü çözüm 
ortaklarından biri türkiye”
Euro bölgesinde son iki ayda, eko-
nomide olumlu kıpırdamalar olsa da 
özellikle İtalya, İspanya ve Fransa’da 
iyileşmenin çok yavaş ilerlediğine dik-
kat çeken Karavelioğlu şunları söyledi: 
“Pandemi sürecinde siyasi bir güven 
bunalımı yaşayan AB ülkeleri, ABD ve 
Çin ile ekonomik rekabete devam et-
mek istiyorsa Almanya önderliğinde 
sınai bir atılım yapmak zorunda. Bu-
nun için de en stratejik sektörlerden 
biri, üretim teknolojilerinin geliştirildiği 
alan olan makine. AB’nin ortak inovas-
yon ve yatırımlar politikası geliştirmesi 
ve bölgede 3 milyon insanın geçimini 
sağlayan makine sektöründe yakın 
coğrafya ile işbirliklerinin pekiştirilmesi 
gerekiyor. Bu konuda en güçlü çözüm 
ortaklarından biri biziz. Dünyanın en 
güçlü makine üreticilerinden Alman-
ya’nın AB dönem başkanlığını bu yön-
de bir fırsat olarak değerlendirip, sek-
törel diplomasiyi sürdürerek olumlu 
sonuçlar elde edeceğiz.”

“ticari ve teknolojik 
vizyonumuzla ayrışıyoruz”
Makine İhracatçıları Birliği, Makine 
Federasyonu ve TOBB işbirliğiyle dü-
zenli aralıklarla yaptığı koronavirüsün 
etkilerini ve tedbirleri değerlendirme 
anketinin üçüncüsünü Haziran ayında 
gerçekleştirdi. Farklı ölçeklerden 211 

firmanın yanıt verdiği ankette firmala-
ra normalleşme sonrası yeni döneme 
yönelik iş planlarını sorduklarını belirten 
Karavelioğlu şunları söyledi:

“Makineciler ticari ve teknolojik vizyon-
larıyla, bu konuda verdikleri yanıtlarda 
da ayrışıyor. Firmalarımızın yüzde 31,5’i 
ihracat pazarlarını çeşitlendireceğini, 
yüzde 22,2’si dijital altyapısındaki ek-
siklerini gidereceğini, yüzde 20,5’i ise 
verimliliği artırmak üzere ürün konsoli-
dasyonu yapacağını söylüyor. Küresel 
ticarette talep tarafının nasıl gelişece-
ğini, hangi dallarda ilave ve acil yatı-
rımların gündeme geleceğini ve pazar 
takibini çok iyi analiz ediyoruz. Ticari 
sınırların ileri teknoloji alanında yeni iş-
birliklerine açık olacağı yeni dönemi, en 
iyi şekilde değerlendireceğiz.”

“yerli imalatçıların gerçek 
Potansiyeli ıskalanıyor”
Ankete katılan firmaların yüzde 60’ı yılın 
ilk 5 ayında cirolarının azaldığını belirtti.  
Firmalarının yüzde 83’ünün teslimatları-
nı 3 aya kadar tamamlayacağını, sonra-
sı için yeni sipariş beklediklerini belirten 
Karavelioğlu şunları söyledi: 

“Makine ihracatının yüzde 18,5 düştü-
ğü yılın ilk beş ayında makine ithalatı 
sadece yüzde 1,3 düşerken yurt içi 
siparişleri normal seyrinde giden fir-
maların oranı sadece yüzde 22 olmuş. 

Maalesef hem kaynaklarımız boşa har-
canıyor hem de yerli imalatçıların ger-
çek potansiyeli ıskalanıyor. Biz nitelikli 
kadrolarımızı korumak, mümkün olan 
en yüksek kapasite kullanım oranıyla 
üretime devam etmek için uluslararası 
pazarda kılı kırk yararak sipariş topluyo-
ruz ki bu oran Haziran sonunda yüzde 
60’ı ancak bulabildi. En kaliteli makine-
leri rekabetçi fiyatlarla yurt içinde üre-
tebilirken yerli sanayicinin küresel kriz 
yokmuş gibi makine ithal etmesine bir 
anlam veremiyoruz.” 

”inovasyon büyüktür Pandemi” 
yarışmasında son viraj
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan, Türkiye’nin Makinecileri ana spon-
sorluğunda “İnovasyon > Pandemi” te-
masıyla üniversite öğrencilerine yönelik 
düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarış-
ması’nda son viraja girildi. Yarışmada 
pandemi öncesi, sırası ve sonrasında 
oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak ino-
vatif projeler aranıyor. Yarışmaya başvu-
ran 4000’e yakın üniversite öğrencisin-
den oluşturulan 4’er kişilik takımlardan 
326 tanesi aşamaları başarıyla geçerek 
yarışmaya devam etmeye hak kazandı. 
Son aşamada 30 takımın projeleri ju-
riye sunulacak. 3 ana kategoride 3’er 
takımın dereceye gireceği yarışmanın 
sonuçları Ağustos ayında açıklanacak. 
Kazanan takımlara toplam 180 bin TL 
para ödülü dağıtılacak.
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Sanayinin Yeni Meslekleri;
Robot Uzmanı, Siber Güvenlik 
Analisti, Bulut Mimarı ve Sanal 
Gerçeklik Tasarımcısı 

Milyonlarca genci yakından ilgilen-
diren üniversite sınav sonuçları 
açıklandı, tercih başvuruları ise 

6 Ağustos itibariyle alınmaya başlanacak. 
Pandemi döneminde yaşanacak olan bu 
ilk yerleştirme öncesi ise gençlerin kafası 
çok karışık. Salgının bölümler ve meslekler 
üzerindeki etkisi kafa karışıklığının temel 
nedenini oluştururken makine sektörünün 
önemli temsilcilerinden Takım Tezgahları 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) dik-
kat çekici bir açıklama yaptı. 

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, gençler 6 Ağustos itibariyle seçe-
cekleri bölümlerle kariyerlerini belirleyecek.  Dijitalleşme ve otomas-
yon kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerin 
hangileri olduğu ise merak konusu. Bu doğrultuda Takım tezgahları 
sektörünün çatı örgütü TİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, 
sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot 
entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyulacağını söy-
ledi. Ayrıca orta vadede de robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D 
baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine 
öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, 
bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ih-
tiyaç olacağını kaydetti. Varlık, bu yeni mesleklerle birlikte yaklaşık 
120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacağını da sözlerine ekledi. 

İmalat sanayisinde ana üretim malı ola-
rak kullanılan ve makineleri yapan maki-
neler olarak tanımlayan sektörün ciddi 
kariyer fırsatları barındırdığını dile geti-
ren TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Varlık, “Okul sonrası iş hayatında imalat 
ve takım tezgahları sektörünü hedef-
leyecek olan gençlerimize; lisans için 
mekatronik mühendisliği, elektronik mü-
hendisliği, endüstri mühendisliği, ma-
kine mühendisliği, imalat mühendisliği, 
malzeme mühendisliği, bilgisayar mü-

hendisliği ve yönetim bilişim sistemleri 
bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise 
makine, elektronik ve otomasyon, bilgi-
sayar teknolojileri, malzeme ve işlem 
teknolojileri bölümlerinden birini tercih 
etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

geleceğin sanayicisi 
yazılım ve otomasyon bilecek 
Takım tezgahlarının geleceği şekillendiren 
sektörlerden olduğunu, dolayısıyla pek 
çok kariyer fırsatı barındırdığını bununla 
birlikte büyük bir gelişim ve değişim içinde 
bulunduğunu anlatan Varlık, şunları kay-
detti: “Sektörün yeni mezunlara hem üre-
tim tarafında hem de satış sonrası hizmet-
ler tarafında ihtiyacı var. Mevcut durumda 
mühendislik, Ar-Ge, satış, üretim yönetimi 
gibi alanlarda yeni mezunlarımız için iş 
potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte En-
düstri 4.0 ve dijitalleşmenin getirdiği yeni-
liklerle orta vadeli gelecekte okullarda veri-
len eğitimlerle elde edilecek diplomalar tek 
başına yeterli gelmeyecek. Bunun etkileri 
şimdiden görülmeye başlandı. Takım tez-
gahlarının tam otomasyonla çalıştırılması 
için artık mekanik bilgi yeterli gelmiyor. Sa-
nayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek 
için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve 
robot programcılarına ihtiyaç duyuluyor. 
Orta vadede robot uzmanı, siber güvenlik 
analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçek-
lik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğ-
renim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, 
iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri 
bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzma-
nına ihtiyaç olacak ve bu meslekler büyük 
önem kazanacak.” 

120 bin yeni 
istihdama ihtiyaç olacak 
Varlık, sektörlerinin yarattığı istihdamı ve 
gelecekte ortaya çıkacak durum hakkın-
da da bilgi vererek şunları kaydetti: “Ta-
kım tezgahlarının kullanıldığı ve çarpan 



etkisi yarattığı otomotiv, savunma, havacılık, beyaz 
eşya, gemi inşa gibi sektörlerde direkt olarak takım 
tezgahları ile çalışan kişi sayısı yaklaşık 620 bin civa-
rındadır. Bu alanda hem mevcut durumdaki ihtiyaç 
hem de dijital dönüşümün getireceği yeniliklerin et-
kisiyle robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı 
teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, makine öğre-
nim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, veri bilimci-
si, CNC operatörü gibi mesleklerde yaklaşık 120 bin 
yeni istihdama ihtiyaç olacak.”

dijital dönüşüme hazırlık 
Önemli kariyer fırsatları barındıran takım tezgahla-
rı sektöründe aranan becerilere de değinen Varlık, 
“Sektörde ilerlemek isteyen gençlerin öncelikle in-
san ilişkilerinin kuvvetli olması, takım çalışmasına ve 
organize çalışmaya yatkın olması, analitik ve sayısal 
alanda düşünebilme, dijital araçları etkin kullanabil-
me yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Takım 
tezgahları sektörünü iki kategoride değerlendirebili-
riz. İlki takım tezgahlarının üretimde kullanımı, ikincisi 
ise takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi. Takım 
tezgahlarının üretimde kullanıldığı alanlardan birinde 
ilerleyecek gencimizin belirttiğim kişisel özelliklerin 
yani sıra temel mühendislik ve iş yönetimi bilgisi-
ne de sahip olması gerekiyor. Takım tezgahlarının 
geliştirilmesi/üretimi alanında ise gencimizden, Ar-
Ge kültürünün gelişmiş olması, makine/elektronik/
yazılım alanlarındaki yeteneklerinin gelişmiş olması 
beklenecektir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün ge-
tirdiği olgulara hazırlanmak olmak için de kendilerini 
yazılım programlama dilleri, yapay zeka, makine öğ-
renmesi, data analizi ve edge computing alanlarında 
da geliştirmeleri son derece önemli olacaktır” dedi. 

Varlık, son yıllarda yabancı dil bilenlerin sayısında 
artış yaşanmakla birlikte en basit işlemler için bile 
sektörlerinde İngilizceye ihtiyaç duyulduğunu ancak 
hala gençler arasında bu konunun öneminin anlaşı-
lamadığını gözlemlediklerini söyledi.
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PVD Kaplama Teknolojisinde
Küresel Çözüm Ortağınız

  

 

Oerlikon Balzers Kaplama Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.
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. 

Fatih Varlık
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Sanayiciler YEKDEM’de Yeni 
Modele Katkı Vermek İstiyor

Sanayicinin en önemli maliyet ka-
lemlerinden biri olan elektrik fa-
turalarının astronomik seviyele-

re yükselmesine neden olan YEKDEM 
(Yenilenebilir Enerji Kaynakları Des-
tekleme Mekanizması) bedeliyle ilgili 
önemli bir gelişme yaşandı. Türk Plas-
tik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz 
Eroğlu’nun, sanayicinin sırtındaki YEK-
DEM yükünü hafifletmek için kamuoyu-
nun gündemine taşıdığı “Almanya Mo-
deli”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez’den olumlu yanıt buldu. 
YEKDEM bedeli konusunda yeni model 
üzerinde çalıştıklarını açıklayan Bakan 
Dönmez, “YEKDEM 2020 yılı sonu itiba-
riyle sona erecek. Teşvik dönemi sona 
eriyor. Farklı bir yönteme geçeceğiz. 
Farklı bir modelle devam edecek” dedi.

Elektrikte zam yok açıklaması sanayi 
tüketiminin çoğunu kapsamıyor. Kap-

sayıcı çözüm YEKDEM’de sabit fiyat 
yerine, ihaleyle serbest rekabet mode-
line geçilmesi…

Yenilebilir enerjiyi desteklediklerini an-
cak yenilenebilir enerji teşvikinin sa-
nayicinin sırtına yüklenmesinin artık 
sürdürülemez olduğunun altını çizen 
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları 
söyledi: “Son günlerde enerji maliyet-
leri ile ilgili güzel gelişmeler yaşanıyor. 
EPDK 30 Haziran itibariyle elektrik ta-
rifesini mevcut fiyat üzerinden devam 
ettirerek 3 ay boyunca zam yapmaya-
cak. BOTAŞ doğalgazdan elektrik üre-
ten santrallere satılan gazın fiyatında 
yüzde 12,5 indirim, sanayi ve ticaret-
hane abonelerine de yüzde 9,7 indirim 
uygulayacak. Ancak maalesef, küçük 
işletmeler için olumlu bir gelişme olsa 
da yıllık 7.000.000 KwH ve üzeri elekt-
rik tüketenler ve ayrıca kendi tüketimi-
ne bakılmaksızın Organize Sanayi 

PAGEV öncülüğünde sana-
yicilerin gündeme taşıdığı 

sanayide yüksek enerji 
maliyetleri ile ilgili sorunda 

olumlu gelişmeler yaşanıyor. 
Astronomik seviyelere çıkan 

YEKDEM bedeli için PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu’nun 

“Almanya modeli” önerisi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’ndan olumlu kar-
şılık buldu. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in YEKDEM’de yeni 

model üzerinde çalıştıkla-
rını açıklaması sanayicileri 

rahatlatırken, sanayiciler 
yeni modelin belirlenmesinde 
ortak akılla hareket edilmesi 

için katkı vermeye hazır 
olduklarını belirtiyor. PAGEV 

Başkanı Eroğlu, yeni model-
de ihale ve TL bazlı teşvik 

sistemine geçilmesinin tüm 
taraflar açısından en uygun 

çözüm olduğunu belirtti.

Yazının devamı sayfa 44’de
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Bölgeleri içerisinde faaliyet gösteren 
tüm sanayicilerimiz yüksek tüketimli 
tüketici sınıfına girdikleri için bu tarife 
onları kapsamayacak. Yani yine YEK-
DEM sebebi ile faturalarında artış ol-
maya devam edebilecek. 2019 yılında 
tüm sanayicilerimizin toplam tüketimi 
94 Milyon MwH iken, bu tüketimin 68 
Milyon MwH’lik kısmını yani yüzde 72’si 
yüksek tüketimli tüketici sınıfına giren 
OSB’ler ve münferit kullanıcılar tarafın-
dan tüketmiştir. Dolayısıyla maalesef 
sanayicilerimizin büyük çoğunluğunun 
faturaları YEKDEM sebebi ile artmaya 
devam edecek. Bakanlığımızın haklı 
taleplerimize kulak vererek yaptıkları 
değişiklikler sanayicilerimiz açısından 
güzel gelişmeler olsa da bugünlere 
katlanarak gelen YEKDEM bedeli üre-
tim, istihdam ve rekabet üzerinde ağır 
baskı oluşturmaya devam ediyor. Yeni-
lebilir enerjiyi destekliyoruz ancak ye-
nilenebilir enerji teşvikinin sanayicinin 
sırtına yüklenmesinin artık sürdürü-
lemez olduğunu söylüyoruz. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih 
Dönmez’in YEKDEM için yeni model 
üzerinde çalıştıklarını duyurmasını se-
vindirici bir gelişme olarak görüyoruz. 
Sanayiciler olarak sesimizin duyulma-
sından son derece memnunuz. YEK-
DEM ile ilgili yapılacak yeni düzenleme-

lere çözüm odaklı yaklaşımlarla katkı 
sunmaya da hazırız.”

yenilenebilir enerji 
için en ideali almanya modeli
Sanayiciler olarak yeni dönemde ko-
ronavirüsün yaralarını sarmak ve or-
taya çıkan kayıpları telafi etmek için 
çalıştıklarını ancak çarklar yeniden 
dönmeye başlarken yüksek enerji 
maliyetleriyle boğuştuklarını söyleyen 
Eroğlu, “Yenilenebilir enerji yatırımla-
rının tamamının sanayiciye yüklendi-
ği sistem artık sürdürülebilir değildir. 
Çözüm olarak yenilenebilir enerjide, 
ihaleler yolu, serbest rekabetin oldu-
ğu TL bazlı modele geçilmesini öne-
riyoruz. Bu anlamda Almanya modeli 
örnek alınabilir. Dolar bazlı-alım garan-
tili YEKDEM teşviklerinin süresi zaten 
31 Aralık 2020’de doluyor. Dolayısıyla 
YEKDEM’de yeni sayfa açmalı ve dö-
viz bazında, devlet garantili sabit fiyatlı 
sistemi dönemini kapatmalıyız. Sürekli 
artan ve öngörülemeyen, yüksek ma-
liyetiyle sanayicimizi rekabetçi üretim-
den uzaklaştıran YEKDEM’de döviz 
bazlı yüksek sabit fiyatlı teşvik yerine 
ihale yöntemiyle rekabetçi şartlarda 
ve TL bazlı destek modeline geçme-
liyiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarını re-
kabete açmalıyız” dedi. 

YEKDEM’de yeni modelin sanayiciler 
için olmazsa olmaz olduğunu belir-
ten Yavuz Eroğlu, açıklamalarını şu 
sözlerle bitirdi: “Yenilenebilir enerji 
çalışmalarıyla öne çıkan Almanya, 
yenilenebilir enerjide; sabit yüksek 
fiyatlı teşvik yerine, rekabete açık iha-
le modelini uyguluyor. Türkiye’de de 
bu sistem uygulanmaya başlanırsa 
maliyetler önemli oranda düşecek ve 
böylece sanayici rahat nefes alabile-
cek. Devletimiz ihaleyle alım yapmak 
konusunda daha önce denemeler 
de yaptı ve başarılı oldu. Örneğin 
geçen yıl Mayıs ayının son gününde 
Türkiye’nin 4 bölgesinde yapılan RES 
YEKA-2 ihalesinde kilovatsaat başına 
(kWh) 3,53 ile 4,56 $ cent arası fiyatlar 
verildi. Bu gelişmelere bakarsak mev-
cutta YEK’de belirtilen Cetvel 1’de 
kilovatsaat başına Rüzgâr Enerjisi için 
verilen 7,3 $ cent iken ihaleyle ne-
redeyse fiyatın yarıya indiği görüldü. 
Böylece sanayicinin elektrik fatura-
sına eklenecek YEKDEM payının na-
sıl düşebileceği de test edilmiş oldu. 
Gelişmeleri doğru okuyarak enerjide 
2021 yılında yeni sayfa açması gere-
ken Türkiye, bu hamleyi gerçekleştir-
mesi durumunda üretim, istihdam ve 
dünyayla rekabet etmenin yolunu da 
açmış olacak.”
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Taşkın: “Pandemi Sonrası 
Türkiye’nin Yıldızı Parlayacak” 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
geçmiş dönem Yönetim Kuru-
lu Başkanı olan 45 yıllık sanayici 

ve Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri 
Konsolosu Tamer Taşkın, Haziran ayının 
ikinci yarısından itibaren Türkiye sanayi-
sinin toparlanmaya başlayacağını belirte-
rek, pozitif bir ivme ile sanayi sektörünün 
büyümeye devam edeceğini söyledi. 

Pandeminin Çin’de başlaması ve Çin’in 
kapandığı dönemde yaşanan tedarik 
problemlerinden dolayı özellikle Avrupa-
lı firmaların yaşadığı tedarik problemleri-
nin coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’nin 
yıldızını parlattığını belirten Taşkın, Avru-
pa’da güçlerini yitiren firmaları da almak 

isteyen Türk iş insanları için büyük bir 
fırsat oluştuğunu kaydetti. 

“sanayide hızlı 
bir toParlanma var”
Pandemi döneminde büyük oranda 
küçülen küresel ekonomi ve ticaretini 
değerlendiren Taşkın, “Dünya ticareti 
istediği kadar küçülsün, Türkiye girişim-
cileri için hala büyük fırsatlar sunuyor, 
kaçırmamak lazım” dedi. Türk sanayisi-
nin ihracat yaptığı bir çok pazarın pan-
demi döneminde teker teker kapandı-
ğını hatırlatan ve bu sebeple üretim ve 
cirolarda yüzde 50’lere yakın küçülme 
olduğunu söyleyen Taşkın, haziran ayı 
ile beraber ülkemizde başlayan normal-

leşme ile sanayide hızlı bir toparlanma 
olduğunu kaydetti.

“avruPa için türkiye 
çin’den daha caziP hale geldi” 
Pandemi sürecinde erken alınan ön-
lemler sayesinde Avrupa ve Amerika’ya 
göre daha kontrollü bir salgın dönemi 
geçirdiklerini söyleyen Taşkın, “dijitalleş-
me ve güçlü internet alt yapısı sayesinde 
dönüşümlü veya evden çalışma imkanını 
çok başarılı bir şekilde kullandık. Bunun 
avantajlarını kullanarak istihdam kaybı 
olmadan bu süreci atlattık. Şimdi tekrar 
normalleşirken küçülen dünya ticare-
tinde payımızı büyütme zamanı. Haziran 
ayının ikinci çeyreğinden itibaren, Nisan 
ve Mayıs aylarındaki kötü sonuçların hızla 
telafi edileceğini ve ikinci altı ayda Türk 
sanayisinin alınan hükümet kararlarıyla 
desteklenerek dünyadaki sayılı başarı-
lı ülkelerden biri olacağına inanıyorum.  
Avrupa, özellikle Almanya, Fransa ve İn-
giltere başta olmak üzere Batı Avrupa ül-
keleri bu krizden ciddi şekilde etkilendi ve 
bu ülkelerdeki firmalar üretimlerini Doğu 
Avrupa’ya kaydırıyorlar. Ayrıca eskiden 
dünyanın her tarafından mal tedarik eden 
firmalar pandemi sonrası daha bölgesel 
tedarikçilerle çalışmaya dönüyorlar, do-
layısıyla Çin artık eski çekiciliğini yitirdi. 
Böyle bir ortam Türkiye’nin önüne büyük 
bir fırsat yaratıyor” diye konuştu. 

“türkiye lokasyon 
avantajını kullanmalı”
Avrupa kalitesinde ancak uzak doğu fi-
yatları ile olan imajımızın, gerek Afrika’da 
gerek dünyada çok üst sıralara çıkacağı-



nı söyleyen Taşkın, “Türk sanayicisinin 
fedakarca yapmaya çalıştığı bütün bu 
çalışmalar hükümetimiz tarafından 
alınan teşvik ve gümrük kararlarıyla 
desteklendiği takdirde bu ivme çok 
hızlanacaktır. Türkiye lokasyon avan-
tajlarını kullanmalı. Avrupa’da krizden 
etkilenip kapanan binlerce fabrika, 
eminim ki Türkler tarafından alınıp 
Türkiye’ye taşınacak. İtalya’nın doğu-
sundan ve Hindistan’ın batısından, ku-
zey kutbundan güney kutbuna iki çizgi 
çizdiğimiz zaman arada kalan bölge-
de, yüksek verimliliği, uygun fiyatı ve 
kalitesi ile üretim yapan tek ülke Tür-
kiye’dir” dedi. 

“yabancı yatırımcı 
için huzurlu bir türkiye”
Pandemi döneminde aldıkları tedbir-
lerle sorunları en aza indirdiklerini be-
lirten Taşkın bundan sonrası için tek 
beklentilerinin politik ve ekonomik 
istikrar olduğuna işaret etti. Taşkın, 
“Kesinlikle ülkemizin dünyaya vere-
ceği imajla yatırımcı çekmeliyiz. İşsiz-
liği kesin olarak yüzde 5’in altına indir-
meliyiz. Huzurlu bir Türkiye, yabancı 
yatırımcının gelmesi için şarttır” dedi. 

“türkiye bu 
fırsatı kaçırmamalı”
Bu süreçten edindikleri tecrübeler 

ile hareket etmek durumunda ol-
duklarına dikkat çeken Taşkın şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Bu pandemi 
süreci bizim için de büyük bir tecrü-
be oldu. Bu süreçten ders çıkaran-
lar hayatta kalacak, çıkaramayan 
firmalar yeni süreçte yok olacak. 
Türkiye’nin pandemi ile mücadele 
de elde ettiği başarı, dünya sayısı 
125’i geçen ülkeye verdiği sağlık 
yardımlarının getirdiği itibar ile ülke-
mizin yeni bir çekim merkezi olması 
şansını artırmaktadır. 2020 yılında 
en önemli başarı alanlarından biri 
ise faizlerde sağlanan ciddi düşüş-
tür. Yıllık yüzde 35, 40’lardan gelen 
oranlar yüzde 10’un altına gelmiştir. 
Bu durum sanayicinin hem borçla-
rını ve günlük işlevlerini sürdürme 
hem de yeni yatırımlara niyetlenme 
güçlerini artırmıştır. Bu durumu sağ-
layan herkese teşekkür ederiz. Tür-
kiye yabancı yatırımcılar için en ca-
zip seçeneklerden biri olacaktır. Tabi 
bu yatırım ve üretim artışının ülkemi-
zin kanayan yarası olan işsizlik soru-
nuna da çözüm bulabilme açısından 
önemi büyüktür. Üretim ve yatırım 
beraberinde istihdam getirecektir. 
Başta dediğim gibi, bütün dünya ti-
careti ne kadar küçülürse küçülsün 
bizim için hala inanılmaz büyük ve 
bu fırsatı kaçıramayız”
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Bir Afrika ülkesinden geçen yıl sipariş edilen zırhlı muharebe ara-
cı HIZIR’ların ilk partisi yola çıktı. Katmerciler’in bu segmentteki 
ilk ihracatı olan 20.7 milyon dolarlık anlaşma gereğince tüm HI-
ZIR’lar bu yılın sonuna kadar teslim edilmiş olacak. 

Türk Zırhlı Muharebe Aracı 
HIZIR’lar Afrika Yolunda 

Türk savunma sanayiinin dinamik 
ve yenilikçi gücü Katmerciler’in 
zırhlı muharebe segmentindeki 

ilk ihracatı olan HIZIR’lar Afrika yolunda. 
2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı ya-
pılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden 
gelen siparişle seri üretimine başlanan 
HIZIR’ların ilk bölümü tırlara yüklenerek 
yola koyuldu. 

Tamamen Katmerciler tarafından geliş-
tirilen, ülkemizde segmentinin en güçlü 
zırhlı muharebe aracı olan HIZIR’ın 20.7 
milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması ge-
çen yılın temmuz ayında imzalanmıştı. 
Anlaşma kapsamında teslimatlar bu yılın 
sonuna kadar tamamlanmış olacak. Sı-
nır güvenliği için tasarlanan özel versiyo-

nuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 
de giren HIZIR, sınırlarımızı korumada 
aktif göreve başlamasından çok kısa 
süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçek-
leştirmiş ve bir dost ülkenin savunma-
sında görev üstlenmiş oldu. 

afrika Pazarına 
yenileri eklenecek
Katmerciler, 20.7 milyon dolar büyük-
lüğe sahip bu ihracatla birlikte 2020 
yılında yüksek düzeyde ihracat geliri 
bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 
milyon dolarlık ihracat geliri öngörüyor. 

HIZIR’ların ilk partisinin araçlara yüklene-
rek yola çıkartılmasının ardından bir açık-
lama yapan Katmerciler İcra Kurulu 

Yazının devamı sayfa 50’de
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Başkan Vekili Furkan Katmerci, “HIZIR 
bizim ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız 
oldu. Uzun yıllardır sivil ekipman tarafın-
dan elde ettiğimiz ihracat başarısını sa-
vunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. 
HIZIR’la yeni bir kapı daha açtık. HIZIR 
ve farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz 
nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının 
devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda ol-
duğu gibi savunma sektöründe de ihra-
catımızı artırarak Katmerciler’i büyütmek, 
uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi 
ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekono-
misine katkımızı artırmak istiyoruz” dedi.

katmerci: Pandemi sürecinden 
başarıyla çıkıyoruz, 
ihracatta beklentimiz yüksek
Pandemi sürecinden etkilenen ülke 
ekonomisinin hızla toparlanmaya baş-
ladığına, son sanayi verilerinin de buna 
işaret ettiğine dikkat çeken Katmerci, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Katmerciler 
olarak pandemi sürecinin olumsuz et-
kilerini minimumda tutmak üzere aldı-
ğımız önlemleri başarıyla hayata ge-
çirdik. Faaliyetlerimizi kesintisiz devam 
ettirdik. Önlemlerimiz sayesinde hiçbir 
istihdam kaybı yaşamadığımız gibi kısa 
süreli çalışma ödeneği veya asgari üc-
ret desteği gibi devlet desteklerinden 
faydalanmak zorunda kalmadık. Aynı 
kadro ve artan performansla yolumuza 
devam ediyoruz. Savunma sanayimiz, 
ülke ekonomisinin pandeminin yarattığı 
sıkıntıları atlatmasında başat bir rol oy-
nuyor. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
yer aldığı İSO 500 verileri de bunu or-
taya koydu. Biz de üretimimizle, yüksek 
ihracatımızla normalleşme sürecine 
katkı sunan şirketlerden birisi olacağız. 
Türkiye bu zorlu süreci başarıyla atla-

tacaktır. Zaten bunun somut işaretleri 
de gelmeye başlamıştır. Bunca yıldır 
büyük zorluklara göğüs germiş ve her 
defasında güçlenerek çıkmış Türkiye, 
devleti ve milletiyle büyük bir ülkedir, 
pandemi sürecinden de güçlenerek çı-
kacaktır.”

Katmerciler’in her zaman ihracata özel 
bir önem verdiğini ve gelirlerinin yarı-
sından fazlasını ihracattan elde etmeyi 
stratejik bir hedef olarak belirlediğini 
vurgulayan Katmerci, “2020 yılı, 40-45 
milyon dolarlık seviyesiyle en yüksek 
ihracat yaptığımız yıllardan birisi olacak. 
Savunma araçlarımızdan aldığımız des-
tekle bu ihracat performansını büyü-
terek sürekli hale getirmeyi ve toplam 
gelirler içindeki payını artırmayı amaçlı-
yoruz” şeklinde konuştu.
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Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen, hibrit elektrikli Ford Cus-
tom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar, 21 Temmuz tarihinde, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleştiri-
len törende Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) teslim edildi.

Türkiye’nin İlk Ve Tek Yerli, Hibrit 
Elektrikli Ticari Aracı Custom Phev’ler 
Ankara Halkının Hizmetinde…

Türk otomotiv sanayinin öncü 
şirketi Ford Otosan, Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hib-

rit elektrikli ticari aracı, 2 adet Custom 
PHEV’i Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla An-
kara Kalesi’nde gerçekleşen törende 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) 
teslim etti. Böylece Türkiye’de üretilen 
segmentinin ilki olan elektrikli hibrit mo-
del, Ford’un Valensiya, Köln ve Londra 
çalışmalarının ardından, Ankara yolla-
rında da test edilecek. 

Ford Otosan tarafından Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi’ne test amaçlı tes-
lim edilen araçlarla hem kullanıcıların 
şehirlerde yaşayacağı elektrikli araç 

deneyimleri gözlemlenecek hem de 
araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan 
ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi de elekt-
rikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri su-
nacak. Araçlardan biri Ankara Kalesi’n-
de vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti 
sağlayacak, diğeri ise Ankara’da vatan-
daşın şikayetlerine mobil olarak hizmet 
vermek, saha ziyaretlerinde bulunmak 
üzere uygulamaya alınan Başkent Mobil 
- Başkent 153 hattı için hizmet vererek, 
farklı rotalarda çalışacak.

Ankara’da yollara ilk kez çıkacak elekt-
rikli hibrit Custom PHEV araçlarla ilgili 
konuşan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Ankara’yı akıllı bir başkent yapmak, 
daha temiz, sürdürülebilir ve çevreci 
uygulamalarla vatandaşımızın hayatını 
kolaylaştıracak teknolojileri şehrimizde 
kullanmak için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Nisan 2019’da teslim aldığım 
bu görevde Ankara halkının sağlığı ve 
çevre dostu uygulamalar için gerekli 
adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda Av-
rupa’daki örnekleri inceledik. Avrupa 
Birliği’nin iklim değişikliği ile mücade-
le kapsamındaki politikaları ile uyumlu 
çalışmaları halkımız için hizmete alma-
yı hedefliyoruz. Ford Otosan’ın Türki-
ye’de ürettiği, hibrit elektrikli Custom 
PHEV araçları Ankara’mızın hizmetine 
sunmak ve test etmek için sabırsızla-
nıyoruz. Valensiya, Köln ve Londra’nın 
ardından geleceğin teknolojilerini 
barındıran bu elektrikli araçların test 
amaçlı olarak Ankaramız’da kullanıla-
cak olmasından büyük bir memnuni-
yet duyuyoruz.”

Yazının devamı sayfa 54’de
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yenigün: “çevreci ve ekonomik 
sürüş konusunda öncü olma 
misyonumuzla hareket ediyoruz”
Türkiye’nin ticari lideri Ford Otosan’ın 
elektrikli ve hibrit teknolojisinde de dün-
yanın öncü şirketlerinden biri konumunda 
olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün de şunları söyledi: 

“Otomotiv sektörü, tüm dünyada akıllı ve 
temiz şehirlere yönelik, çevreci ve tekno-
lojik bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa’daki 
emisyon sınırlamaları, emisyonsuz şe-
hir merkezleri gibi uygulamalar giderek 
yaygınlaşıyor. Akıllı ve çevreci ulaşım 
sistemlerine yönelik yapılacak geliştir-
meler; gelecekte artan nüfus ve şehir-
leşmenin yarattığı iklim değişikliği gibi 
çevresel konularda mücadelede önemli 
bir iyileştirme sunuyor. Türkiye’nin ticari 
araç lideri Ford Otosan olarak, sürdürü-
lebilir bir yaşam, çevreci ve ekonomik ve 

teknolojik sürüş konusunda da ülkemiz-
de öncü olma misyonumuz olduğuna 
inanıyoruz. Bu doğrultuda; Ford’un “Akıllı 
Şehirler” vizyonu ile paralel olarak, Tür-
kiye’de de şehir içi taşımacılığında daha 
çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık 
için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile 
ülkemize ve çevreye katkı sunmaya de-

vam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ‘Temiz şehir’ uygulamaları çer-
çevesinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğini 
bu sebeple çok değerli görüyoruz. Ford 
Otosan Kocaeli Fabrikası’nda banttan 
inen Custom Plug-In Hybrid modelimi-
zi Ankara’lıların hizmetine sunacağımız 
için büyük mutluluk duyuyoruz.”



TÜYAP BURSA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ

“Bursa’n›n Gücü”Altınova Mah. Fuar Cad. 25/1 16250, Osmangazi / Bursa
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2021 yılında Messe Stuttgart’ta Avrupa’nın takım, model ve 
kalıp yapımı alanlarındaki en önemli buluşma noktası / İlk 
firmalar kayıt işlemlerini tamamladı.

Moulding Expo: 
2021 Hazırlıkları Hızlanıyor

2021 yılında 08 - 11 Haziran tarih-
leri arasında Messe Stuttgart’ta 
gerçekleştirilecek olan uluslara-

rası takım, model ve kalıp yapımı alan-
larındaki ticaret fuarı Moulding Expo için 
yapılan hazırlıklar hızlanıyor. Proje ekibi-
nin yanı sıra cirp GmbH, EWIKON Heiß-
kanalsysteme GmbH, FKT Formenbau 
und Kunststofftechnik GmbH, Fraisa 
GmbH, Gubesch Prototypes & Tools 
GmbH, Gühring KG, HG Hans Geiger 
Spritzgießtechnik GmbH, Lucchini RS 
S.p.A, Maschinenfabrik Berthold Herm-
le AG, PWB Presswerkzeugbau Groß-
dubrau GmbH, Rampf Tooling Solutions 
GmbH & Co. KG, Roth Werkzeugbau 
GmbH, Siemens AG, TRIMILL a.s., Uni-
sig GmbH ve voestalpine Böhler Edels-
tahl GmbH & Co. KG gibi önemli firmalar 
da programın merkezine dahil olarak 
stantlarını garantilemiş bulunuyor.

 Bu ticaret fuarı, sektörde Avrupa’nın 
en önemli etkinliği olarak bilinmektedir. 
Takım, model ve kalıp yapımı sektörün-
deki firmaların yanı sıra tedarikçiler de 
Avrupa’nın en güçlü sanayi bölgelerin-

den birinde üretim çeşitliliklerini suna-
rak potansiyel iş ortaklarına ve müş-
terilerine en güncel ürün gelişmeleri 
ve en yeni üretim süreçlerine yönelik 
kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. 
Messe Stuttgart Takım Lideri Florian 
Niethammer, “Önümüzdeki yıl Moulding 
Expo, içinde bulunduğumuz koşullarda 
tüm kilit firmaları yeniden bir 

Katılım sağlayan tedarikçi firmalar sektörün merkezinde yer alarak ürünlerini yüksek 
kalite taleplerine göre ölçme fırsatından yararlanıyor. (Fotoğraf: Messe Stuttgart)

Yazının devamı sayfa 58’de
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araya getirerek sektöre canlılık kazandı-
rabilir”, diyor. Fuar sorumlusu, “İlgilenen 
katılımcılar, bağlayıcı olmamak şartıyla 
şimdiden stantlarını ayırtabiliyor. Yapı-
lan rezervasyonlar ancak stant onay-
landığında bağlayıcılık kazanıyor”, söz-
leriyle açıklamaya devam ediyor.
 
takım, model ve kalıP 
yaPımı sektöründeki 
firmalar ilginin merkezinde
Moulding Expo takım, model ve kalıp 
yapımı sektörünün en önemli ileti-
şim ve fikir alışverişi platformların-
dan biri haline geldi. Niethammer: 
“Stuttgart’ta sektördeki en iyi firmalar 
kendilerini tanıtıyor. Bunun yanı sıra 
somut projeler için çözüm arayan 
yüksek kalifiye ziyaretçilerle tanışma 
fırsatı buluyor”, diyor. Fuar katılımcıları 
etkili ve karmaşık olmayan iş ağı fır-
satlarından da yararlanıyor: “Moulding 
Expo’da kurduğumuz iletişimler işleri-
mizin ilerlemesine çok yardımcı oldu. 
HG Hans Geiger Spritzgießtechnik 
GmbH katılımcısı Eva Söhnlein “Çok 
farklı endüstri ve alanlardan gelen zi-
yaretçilerin arasında satın almacılar, 
geliştiriciler veya ürün tasarımcıları 
yer alıyor” diye bildiriyor.
 
en yüksek kalite:
 aranıyor ve taleP ediliyor
Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen etkin-
liklere dayanan deneyimler ve sektöre 
ilişkin raporlar, katılım sağlayan teda-
rikçi firmaların da Moulding Expo’daki 
çok çeşitli iletişim fırsatlarından ya-
rarlanabildiğini gösteriyor. Moulding 
Expo’da hiçbir yerde karşılaşama-
yacağınız kadar fazla takım, model 
ve kalıp yapımcısıyla tanışma fırsatı 
sunuluyor. “Moulding Expo’da maki-

Sektörün en iyilerinin katılımıyla, fuar katılımcıları takım, model ve kalıp yapımı ala-
nındaki bu iletişim ve fikir alışverişi platformunda hiçbir yerde karşılaşamayacakları 
kadar fazla ilgili fuar katılımcısıyla tanışma fırsatı buluyor. (Fotoğraf: Messe Stuttgart)

Messe Stuttgart Takım Lideri   “Önü-
müzdeki yıl Moulding Expo, içinde 
bulunduğumuz koşullarda tüm kilit 
firmaları yeniden bir araya getirerek 
sektöre canlılık kazandırabilir”, söz-
leriyle 2021’deki ticaret fuarının ger-
çekleştirilmesinin önemini açıklıyor.
(Fotoğraf: Messe Stuttgart)

ne operatöründen yöneticiye, üretim 
müdürüne kadar herkesi görebilirsiniz. 
Fuar, takım ve kalıp yapımının yanı sıra 
3D baskı alanında da çok geniş bir yel-
paze sunuyor.” diyor Maschinenfabrik 
Berthold Hermle AG’den Udo Hipp. 
Tıpkı onun gibi, sektörün merkezinde 
yer alan ve ürünlerini hedef grupların 
yüksek kalite taleplerine göre ölçme 
fırsatı bulan diğer tedarikçi firmalar da 
fuar ziyaretlerinin sağladığı avantajlar-
dan faydalanıyor.
 
2021 yılında da geçtiğimiz etkinlik 
yıllarında olduğu gibi cazip paralel et-
kinlikler gerçekleştirilecek: GKV Te-
cPart’ın plastik ürün forumu ve UKi 
Media & Events’in otomobil fuarlarının 
yanı sıra Moulding Expo 2021’de zi-
yaretçilere işlemeli döküm ve dövme 
parça fuarı olan CastForge, müşterile-
re çeşitli sinerjiler sağlayacak.



HABER
NEWS

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

59www.kalipdunyasi.com.tr KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 124 / Temmuz Ağustos 2020

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
Avrupa Ve Afrika Bölgesindeki 
En İyi Fabrika Seçildi!

Amerikalı bağımsız araştırma şir-
keti JD Power tarafından yapılan 
ve Amerikan otomotiv paza-

rında satılan araçları değerlendiren Ini-
tial Quality Study (IQS) araştırmasında, 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR 
modeli ile Avrupa ve Afrika bölgesi-
nin en iyi fabrikası oldu. C-HR kullanan 
müşterilerle yapılan IQS araştırmasında 
kullanıcıların ilk üç aylık deneyimlerinin 
ardından görüşlerini değerlendiren JD 
Power, Toyota Otomotiv Sanayi Türki-
ye’yi “Golden Plant” ödülüne layık gördü. 

Bu yılki IQS değerlendirmesine göre, 
Avrupa ve Afrika bölgesinde üretilmiş 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şir-
keti JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabri-
ka seçilerek “Golden Plant” ödülüne layık görüldü.

  

tüm araçlar arasında kalite açısından en 
iyi araç Toyota C-HR olarak belirlendi.  
Örnekleme ile seçilen müşterilerin gö-

rüşleri sonucunda kalite performansı en 
iyi olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 
birinci sırada yer aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Ge-
nel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo,  
“Hem Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
hem de ülkemiz adına önemli bir başarı 
elde ettik. Bu başarı, Türkiye’deki oto-
motiv sektörünün geldiği noktayı gös-
termesi bakımından önemli bir anlam 
taşıyor.  Bütün çalışanlarımıza ve teda-
rikçilerimize değerli katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum.  

Bundan sonraki süreçteki hedefimiz sa-
dece Avrupa ve Afrika bölgesinde değil, 
tüm dünyadaki en iyi üretim tesisi olup 
bu pozisyonu istikrarlı ve güçlü bir şekil-
de korumak olacaktır” dedi. 

Türkiye’nin en büyük 2. ihracatçısı olan 
ve üretiminin % 90’ını dünyanın 148 ül-
kesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sa-
nayi Türkiye, halen 5500 kişilik istihdamı 
ve 2.1 milyar $ değerinde toplam yatırı-
mı ile Sakarya ve Türkiye’ye katkı sağla-
maya devam ediyor.
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Mixed Market Reaction to EU 
€800/tonne Plastics Charge as 
Implementation Details Emerge

The EU’s €800/tonne plastic 
packaging waste charge, passed 
by the EU Council on July 21st 

and which takes effect from January, 
sent shockwaves through the market 
because of both its size and narrow 
timeframe to implementation.

Reaction has so far been mixed, with 
immediate questions on how it will 
be calculated, how it will be passed 
through the supply chain, and whether 
it will lead to greater regulatory diver-
gence on plastics.

The new charge of €800/tonne for all 
non-recycled packaging waste will be 
paid by EU nations from 1 January 2021.  
National contributions will be calculated 
by the European Commission using ex-
isting reporting obligations under the 
Packaging Waste Directive (Directive 
94/62/ECC) and its implementing Deci-
sion (Decision (EU) 2019/665.

Under that directive member states 
provide data on plastic packaging and 
recycling. The data are published on 
the Eurostat website.

The charge will be used to fund the 
coronavirus recovery package and 
charged at nation state level. The 
charge is not a tax, although common-
ly referred to as one, because it is pay-
able at state level rather than by indi-
viduals or corporations.  Nation states 
could, however, seek to recover the 

cost of the charge through taxation. 
The methods used to meet the cost 
of the charge will be up to individual 
countries, and the EU Council has not 
proposed any regulatory stipulations 
around this. Individual countries are 
free adopt different approaches and 
could seek to recoup the cost of meet-
ing the charge from differing parts of 
the supply chain, leading to potential 
regulatory divergence.

How nation states will incorporate this 
into national legislation remains the key 
uncertainty for plastic and recycling 
markets. Some players have welcomed 
the move because it could encourage 
higher recycling rates in the future, and 
for devolving how this is implemented 
across the supply chain to individual 
national governments.

“[It will be] good for the industry - I think 
it’s a realistic thing because many coun-
tries [and] people [have] had, long term, 
time enough to think about packaging,” 
a recycled polymer producer said.

Other players, however, raised con-
cerns around regulatory divergence 
and the resultant potential difficulties 
with cross-border trade. “What hap-
pens when I send something to the 
UK? What happens when I send it to 
Germany? Who bears this burden? … 
Don’t get me wrong, I’m not against any 
of this, we just don’t understand [how it 
will be implemented],” a recycler said.

By Mark Victory, Senior Editor, Recycling, ICIS

Özet
AB Konseyi tarafından 21 
Temmuz'da kabul edilen ve Ocak 
ayından itibaren yürürlüğe gi-
recek AB'nin 800 € / ton plastik 
ambalaj atığı ücreti, hem boyutu 
hem de uygulama süresinin dar 
olması nedeniyle pazarda şok 
dalga yarattı.

Şimdiye kadar reaksiyon, nasıl 
hesaplanacağı, tedarik zincirin-
den nasıl geçeceği ve plastikler 
üzerinde daha büyük bir yasal 
farklılığa yol açıp açmayacağı gibi 
acil sorularla karışık bir hal aldı.

Geri dönüştürülmemiş tüm am-
balaj atıkları için 800 € / ton'luk 
yeni ücret, 1 Ocak 2021'den 
itibaren AB ülkeleri tarafından 
ödenecektir.

Yazının devamı sayfa 62’de
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They further argue that it does little to 
alleviate infrastructure shortages and 
legislative barriers which limit the ability 
of the market to increase recycled ma-
terial suitable for food-grade packag-
ing and hazardous material packaging, 
and that the charge could encourage 
a shift to non-plastic packaging types 
such as glass, paper and cardboard.

“Changing a plastic into a glass bottle is 
not solving the problem. I think it’s a tool 
from the politicians to do something 
that is their own target, but is this the 
correct approach or the right approach? 
Let’s see what the countries do. For sure 
if there’s a tax it could increase plastic 
use, but adding an additional charge on 
plastic and changing to other packaging 
is not the correct approach,” one major 
packaging producer said.

There have been concerns that the bill 
does nothing to address waste collec-
tion infrastructure shortages, and that 
the short timescale to implementation 
does not allow nation states enough 
time to enact the legislation in a con-
sidered manner.

“[in] the first years the tax won’t be 
dodged. Supply chains just aren’t 
ready,” a packaging converter said. Ac-
cording to several sources, the lack of 
suitable waste collection infrastructure 
will mean that the cost of any potential 

plastic taxes currently proposed or in-
troduced on the back of this legislation 
would simply be passed on to the con-
sumer until chemical recycling matures 
and provides enough volume of materi-
al to tackle shortages.

“To be honest I don’t see correlation be-
tween use of recycled material and this 
new levy. The national governments will 
not have the time to implement this by 
January, and how [will they] pass [this] 
through the supply chain. I’d love to say 
we see a reaction but the only extra 
project it will push is whether people 
want to substitute to other materials 
that aren’t plastic. That’s a pity. I thought 
greenwashing was done by companies 
but now it seems the EU are using it to 
raise money.

“It will be very dependent on the meas-
ures that the country takes, if they just 
pass it through it will be ultimately the 
consumer that pays and [there will be] 
no incentive to do more collection, bet-
ter sorting or use more recycled con-
tent in their product, if they just forward 
to the consumer that’s more or less it.  
This seems like a rushed tax which only 
fills the gaps in the budget and that’s 
really disappointing,” one integrated 
waste management major said.

Some have also highlighted that if the 
cost of the charge is passed through 

to the supply chain, for many packag-
ing applications the limited volume per 
item of material will mean the addition 
of only 1-2 cents per item, which might 
easily be transferable to consumer.

“It sounds a lot of money, but at €800/
tonne and if it’s 20g [of packaging] it’s 
not a big deal,” a recycled polymer pro-
ducer said.

To achieve European Food Safety Au-
thority (EFSA) approval, 95% of the ma-
terial used in reprocessing must have 
been sourced from food-contact appli-
cations, and there must be full and prov-
able traceability throughout the chain.

For recycled material such as R-PP 
where multiple forms of waste are col-
lected in kerbside schemes, proving 
provenance of material to reach the 
95% content threshold is prohibitive.

The only post-consumer-derived source 
of food grade R-HDPE pellets is the UK 
where milk bottles provide an easily sep-
arated stream of waste.

Structural shortages of material, along 
with technical limitations such as 
opacity of material and loss of tensile 
strength, have led companies to ex-
plore other avenues for reaching sus-
tainability commitments such as chem-
ical recycling or bio-based materials.
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çözümü keşfediyor. Alüminyum her za-
man insanların uçmasına imkan veren 
bir malzeme olarak düşünülür. 1800’le-
rin sonlarında Kont Ferdinand Zeppe-
lin ünlü, adını taşıyan hava gemilerinin 
çerçevelerini alüminyumdan ürettiğin-
den havacılıktaki kullanımı ilk uçaktan 
bile daha eskidir. Alüminyumun hafiflik 
özelliği bugün de geçerliliğini koruyor. 
Örneğin, otomotiv motor bloklarında 
kullanımı, önemli ölçüde ağırlık ve yakıt 
tasarrufu için potansiyel sağlıyor. 

Ulaşımın başka bir alanında, standart 
bir Avrupa yapımı binek otomobilinin 
güç aktarma sistemi yaklaşık 80 kilog-
ram (kg) alüminyum içerir, bu nedenle 

Alüminyum İşlemede İyileştirmeler

Otomotiv sanayi ağırlık ikile-
miyle karşı karşıya kalıyor. 
Örneğin, 2017 yılında Ameri-

ka Birleşik Devletleri’nde üretilen hafif 
hizmet taşıtları, ortalama 4.044 pound 
(lbs) ağırlığındaydı ve beklentileri karşı-
lamıyordu. Yeni parçalar ve teknolojiler 
taşıtlara ağırlık katıyor, ancak çevre so-
runları nedeniyle daha hafif taşıt üreti-
mi talep ediliyor. Alüminyum daha hafif 
bir malzeme olarak bu sorunu gidere-
bilir, ancak bunun yanında frezeleme 
ve işleme zorlukları da ortaya çıkabilir. 
Talaşlı imalat sektörünün global lideri 
Sandvik Coromant’ın Global Otomotiv 
Segmenti Müdürü Eduardo Debone, 
tek bir frezeleme takımı ile sağlanan 

bu parçalar (motor ve dişli kutusu gibi) 
hafif ağırlık çalışmaları için açık bir ilgi 
odağıdır. Alüminyum, gün geçtikçe 
daha çok tercih edilen bir metal olmaya 
devam ediyor ve takım tezgahı üretici-
leri alüminyumu daha uygun bir çalışma 
malzemesi haline getirebilen özel ta-
kımlama çözümlerine ihtiyaç duyuyor.

Parça karmaşıklığı
Silindir bloğu, bir taşıt motorunun ana 
yapısı işlevini görür. Birlikte taşıtı hareket 
ettirmek için güç üreten farklı hareketli 
parçaların muhafazasından da sorum-
ludur. Silindir bloğu, uzun yıllar boyunca 
döküm demir alaşımlarından üretildi, an-
cak günümüzün binek otomobilleri için 
alüminyum alaşımları ağırlık tasarrufu 
amacıyla yaygın bir seçimdir.

Silindir bloklarının üretimi, otomotiv par-
çaları üretiminde en fazla sayıda tezga-
hın kullanıldığı, genellikle karmaşık ve 
dar toleranslar içeren bir prosestir. Silin-
dir blokları gibi önemli ve karmaşık oto-
motiv parçalarında kaba ve ince talaş 
işleme, pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir. 
Birkaç farklı takım gerekir; bu da yüksek 
sürtünme seviyelerinde ısıyı azaltmak 
için daha fazla sayıda kurulum ve daha 
fazla kesme sıvısı anlamına gelir.

Bir motorun silindir kafası, aynı dere-
cede hayati bir parçadır ve genellikle 
alüminyumdan üretilir. Yanma odasına 
hava ve yakıt taşır ve silindir bloğunun 
üstüne oturur, ayrıca valfler, bujiler ve 
yakıt enjektörleri gibi çeşitli parçaların 
yerleştiği gövde olarak da görev yapar. 
Silindir bloğu gibi silindir kafası için de 
karmaşık ve kaliteli işleme gerekir. Alü-
minyum, döküm demirden daha hafif 
olabilir ve aynı zamanda çok daha yu-
muşaktır. Bu nedenle, düşük kaliteli yü-
zeyler, çapaklanma ve düzensiz takım

Birden fazla takımdan ziyade tek bir frezeleme takımı ile alümin-
yum parçalarda işleme uygulaması gelişiyor 
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aşınması yaygın görülen sorunlardır. 
Peki, otomotiv üreticileri daha kısa devir 
süreleri, daha iyi yüzey kalitesi ve daha 
fazla tasarruf elde edebilmek için bu 
zorlukların ötesine nasıl geçebilir?

tek seferde çözüm
Talaşlı imalat uzmanı Sandvik Coro-
mant, yeniliğin sadelikte olduğunu keş-
fetti. Üreticiler, yüzey frezeleme ope-
rasyonları için birden fazla takım yerine 
tek bir çözüm uygulayarak alüminyumla 
çalışırken karşılaştıkları zorlukların ço-
ğunun üstesinden gelebilirler. Tek se-
ferde bir frezeleme takımı, sadece tek 
bir takımla hem kaba talaş işleme hem 
de ince talaş işleme özelliği sağlayabilir, 
bu sayede alüminyum üzerine yüklenen 

gerilimi azaltarak daha yüksek kalitede 
sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Sandvik Coromant’ın alüminyum işle-
mesi için sunduğu çözümler arasında 
sorunsuz, hassas ve çapaksız frezeleme 
için birçok benzersiz ve patentli kesici 
tasarımlar bulunmaktadır. Bu tasarımlar 
arasında M5 ürün grubumuzun bir par-
çası olan M5C90 alüminyum kesici de 
bulunur. Bu ürün; ince duvarlı parçalar-
dan başka geniş kesici kavramalarındaki 
silindir kafaların, silindir blokların ve tüm 
alüminyum parçaların yüzey frezeleme-
si, kaba ve ince talaş işlemesi için tasar-
lanmıştır. Takım, kaba talaş işlemeden 
ince talaş işlemeye kadar tüm prosesi 
tek seferde tamamlayabilir.

Takım, tek bir pasoda ve 
birçok durumda altı mili-
metre (mm) eksenel de-

rinliğe kadar kaba ve ince 
frezeleme gerçekleştire-
bilir. Devir süresini yüzde 

200 azaltarak takım ömrü-
nü beş kat artırdığını gördük. 

M5 kesiciler ürün grubunun te-
mel özelliği kademeli matkap tek-

nolojisidir. Hassas ve uzun ömürlü po-
likristalin elmas (PCD) uçlar serisi, hem 
eksenel hem de radyal olarak iş par-
çasından biraz daha fazla malzemeyi 
kademeli olarak kaldırmak için dairesel 
bir konfigürasyonda düzenlenir. Buna 
ek olarak, takımda bulunan son diş si-
lici tasarımındadır ve bu tasarım, üstün 
yüzey kalitesi ve düzgünlüğü sağlar. 
Silici ve dişlerin sabit konumu, karma-
şık ve zaman alıcı ön ayar prosedürle-
rini de ortadan kaldırır. Bir alüminyum 
otomotiv parçasını tamamen bitirmek 
için birkaç takıma ihtiyaç duyulsa da 
bu çok faydalı çözüm, işleme sırasında 
gerilen alüminyum yüzeylerin çoğunu 
ortadan kaldırır. Otomotiv sanayinin 
daha çevre dostu performans arayışı 
gereği, doğru malzemelerin seçilme-
si daha hafif taşıt üretiminde yapı taşı 
olacaktır. Aynı zamanda M5C90 alü-
minyum kesici gibi takımların sunduğu 
daha basit işleme yaklaşımı üretici-
lere alüminyum işlemede karşılaşılan 
karmaşıklık ve talepler ile başa çıkma 
yöntemi sağlar. Bu durumda alümin-
yum, belki de otomotiv sanayinin ağır-
lık ikilemine karşı bir panzehir olarak 
hak ettiği yeri alabilir.

Sandvik Coromant’ın otomotiv sana-
yiye yönelik çözümleri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için web sitesini 
ziyaret edin.
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