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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

İslam aleminin ramazan bayramını kut-

larken; Dünyaya sağlık, barış ve huzur 

getirmesini diliyorum.

Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) ile 

dünyada önlemler almak ve salgından 

daha çok etkilememesi nedeniyle ileri 

tarihe uzatılan fuarların çoğu temmuz ayından sonra veya 2021 yılına uzatıldı.

Sağlık Bakanımız ve bilim kurulunun çok dikkatli, özenli koordinasyonlarıyla 

dünyaya göre az ölümlerle virüsü kontrol altına aldık sanırım. 1 haftalık sokağa 

çıkma yasağıyla güzel sonuçlar elde edilmişken, yasak biter bitmez insanların 

sokaklara çıkması çok ilginçti. İnsanların bunu savunması da ilginçti. Diyelim 

ki virüs değil savaş olsaydı, o zaman aynı davranışı insanlar yapacak mıydı? 

Bu bizi rehavete düşürmesin çünkü alınan önlemler ve kuralları 2021 yılının bu 

zamanlarına kadar uygulamamız gerekecek.

Sanırım eylül ayına kadar ekonomide bir toparlanma ve üretimin tekrar bir 

düzene girmesini temenni ediyorum. Daha sonra ki aylarda da eski hızlılıkların 

devam edeceğini düşünüyorum.

IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 

1930’lara damga vuran Büyük Buhran’dan beri yaşanan en sert daralma olabi-

lir. IMF’nin bugün yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye 

ekonomisinin 2020’de yüzde 5 küçüleceği tahmin edildi. Daha önce kurumun 

beklentisi dünya ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesiydi. Dünya ekonomilerinin 

son yıllarda görülen en hızlı şekilde küçülmeye gittiğini belirten IMF koronavirüs 

salgının daha önce görülmemiş bir krize yol açtığını belirtti.

Ocak ayında yayımlanan son rapordan bu yana dünyada ‘dramatik’ değişiklikler 

yaşandığını belirten kuruma göre koronavirüs salgını, hükümetlerin ve merkez 

bankalarının krize nasıl cevap verdiğini test edecek.

Dergilerimizi dijital ortamda beş yıldan beri izleme olanağınız var. ayrıca sosyal 

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.
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COVID-19 ve Endüstriyel 
Üretimin Geleceği

Değerli Kalıpçılar,

Krizlere alışık olan bünyemiz, bu 
sefer bağışıklığımızın olmadığı 
yeni bir düşmanla savaşa girdi.

COVID-19 salgını sanayiciler için, özel-
likle de yoğun işgücüne bağımlı olan 
düşük ve orta teknoloji grubunda üre-
tim yapan işletmeler için birçok soruna 
yol açtı. Sanayileşmiş ülkelerde üre-
ticilerin yaklaşık %80’i salgından mali 
olarak etkilendiler. Gerçekten de, petrol 
fiyatlarının ve talebin düşmesi, tedarik 

zinciri darboğazları, harcama yavaşla-
maları ve kredi piyasalarındaki gerginlik-
ler arasında, bu korkunç salgının imalat 
sektörleri üzerindeki olumsuz etkilerini 
endişeyle takip etmekteyiz.

Birçok sanayi işletmesi salgın sürecinde, 
kısmen virüsün yayılmasını önlemeye 
yardımcı olmak ama büyük çoğunluk 
olarak da ekonomik nedenlerden ötürü 
faaliyetlerine tamamen veya kısmen ara 
vermek zorunda kaldı. 

Türkiye’de yaklaşık 5,4 milyon istihdama 
sahip olan üretim sektörü, özellikle iki 
nedenden dolayı bu salgından oldukça 
fazla etkilenmiştir. Birinci neden, diğer 
sektörlerden farklı olarak, imalat sektö-
ründe birçok faaliyetin sahada gerçek-
leştirilmek zorunda olması, uzaktan yapı-
lamaz ve kısmen yönetilemez olmasıdır. 
İkinci neden ise, yavaşlayan ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerin, ulusal ve de küresel 
boyutta endüstriyel ürünlere olan talebi 
dramatik seviyede azaltmış olmasıdır.

Salgın sürecinde, tüketici ve işgücü 
sağlığının korunması işletmeler ve hü-
kümetler için bir numaralı öncelik haline 
gelmiştir. Tesislerin kısmen veya tama-
men kapatılması durumunun, salgından 
daha ağır etkilenen bölgelerdeki/ülke-
lerdeki üreticiler için uzun bir süre daha 
gerekli olabileceği ihtimali de göz ardı 
edilmemelidir.

Salgına karşı savunma gücünü yükselt-
mek isteyen işletmelerin, üretim kapa-
sitelerini optimize edecek şekilde çalı-

şan sayısını azaltmak amacıyla, robotik 
sistemler, otonom malzeme taşıma 
sistemleri, akıllı üretim sistemleri gibi 
otomasyon teknolojilerini proaktif ola-
rak kullanmayı ciddi seviyede dikkate 
almaları günümüzde bir gereklilik haline 
gelmiştir.

Üreticiler, COVID-19 salgını yoğunla-
şırken, talep, üretim ve gelirlerin sürekli 
düşmesinin yoğun baskısıyla karşı kar-
şıya kalmış, buna ek olarak, pek çok 
işletme nakit akışı ve borç yükümlülük-
lerini yönetmede büyük zorluklarla kar-
şılaşmıştır. Bu nedenle, birçok işletmenin 
ayakta durma mücadelesi içinde oldu-
ğunu ve hatta iflas aşamasına gelmiş 
olduklarını görmek hepimizi üzmekte ve 
endişelendirmektedir.

İşgücünün büyük kısmının uzaktan ya-
pılamayacak işlerde istihdam edilmesi 
nedeniyle, imalat sektörü özellikle tehdit 
altındadır. Üretim endüstrisinin doğası 
göz önüne alındığında, işçi yoğun işyer-
lerinde gerekli sosyal mesafe ortamının 
oluşturulması, üretim maliyetlerini arttı-
racak önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu olumsuzluklara ek olarak, üreticiler 
gelecekte daha büyük küresel tedarik 
zinciri aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma-
lıdır. Bu dalgalanmalar sadece OEM’leri 
değil, malzeme ve komponent talebinin 
düşmesinden dolayı, tedarik zincirinin 
tamamını olumsuz etkileyecektir. Bu 
şartlarda siparişlerin gecikmesi hatta 
hiç gerçekleşmemesi dahi ihtimal da-
hilindedir.

Şamil ÖZOĞUL  UKUB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazının devamı sayfa 10’da
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COVID-19 salgınının ne zaman kontrol 
altına alınacağına, nasıl sonuçlanacağına 
ve tekrar edip etmeyeceğine dair bilin-
meyen değişkenler göz önüne alındığın-
da, iyileşme ve yeni bir normale erişme 
sürecinin oldukça uzun olma ihtimaline 
karşı hazırlıklı olmalıyız. Yaşadığımız ön-
ceki krizleri de dikkate alarak, toparlanma 
sürecinin deneme-yanılma uygulama-
larıyla birlikte en az bir yıl sürebileceğini 
öngörerek stratejilerimizi belirlemeliyiz.

Kriz Yönetiminde 
diKKate alınması GereKenler:
• Kârlılık, krediler ve nakit akışı rezervle-
rinin, mevcut ve öngörülen nakit işletme 
giderleri, vergiler ve diğer nakit gider ka-
lemleri ışığında düşük gelirli bir ortamda 
devam eden operasyonların nasıl des-
teklenebileceğini değerlendirmeliyiz.
• Zaruri olmayan yatırımlar başta, kesile-
bilecek tüm kalemleri belirlemek üzere 
sermaye ve işletme maliyet bütçelerini 
gözden geçirmeliyiz.
• Ana faaliyet alanı dışındaki veya düşük 
performanslı varlıkları potansiyel bir nakit 
kaynağı olarak yeniden değerlendirmeliyiz.
• Var ise borçlarımızı yeniden yapılan-
dırmalıyız.
• Kritik üretim faaliyetlerini çalışır durum-
da tutarken, çalışan güvenliğiyle ilgili 
planları koordine etmek için yerel yöne-
tim ve sektörel örgütlerle yakın işbirliği 
içinde çalışmalıyız.

COVıd-19’un 
işGüCü üzerindeKi etKisi
Çalışanlarımız için acil ve yaptırım içe-
ren güvenlik önlemlerini derhal almalı ve 

işletmelerimizde bir salgın olduğunda 
hangi faaliyetlerin uzaktan yürütüleceği-
ni önceden belirlemeliyiz.

Salgının insan sağlığını tehdit eden 
etkilerini göz önünde bulundurarak, 
mümkün olan bir kısım kurumsal faali-
yetlerimizi outsource etmek üzere yeni 
süreçler geliştirmeliyiz. Bu tür değişiklik-
ler, sağlayacağı operasyonel esnekliğin 
yanı sıra işletme ve bakım giderlerinin 
azaltılmasına/ortadan kaldırılmasına da 
yardımcı olacaktır.

işGüCü Yönetiminde 
diKKate alınması GereKenler:
• Çalışanlarımızın güvende olduğundan 
ve kendilerini nasıl koruyacaklarını bildik-
lerinden emin olmalıyız. İşyerinde hijyen 
kurallarının uygulanmasını sağlamalı ve 
gerekli durumlarda uzaktan çalışmayı 
teşvik etmek için mobilite politikalarını 
yeniden değerlendirmeliyiz. Hasta olan 
çalışanların iyileşene kadar evde kalma-
larını sağlamalıyız. Gerekli olmayan her 
türlü seyahati yasaklamalıyız.
• Esnek çalışma düzenlemelerini, daha 
fazla uzaktan çalışma ve otomasyon içe-
ren yeni çalışma yöntemlerini araştırmalı, 
ilgili süreçlerimizi bu yöntemlere göre 
yeniden düzenlemeliyiz.
• Yavaşlama dönemi müddetince iş gücü-
nü korumak ve verimliliği optimize etmek 
için yeni stratejiler geliştirmeliyiz. Yerinde 
çalışması gereken personelimiz için risk 
azaltma programları kurgulayıp, salgının 
yayılmasını nasıl en aza indireceklerini ve 
hastalandıkları takdirde yapılması gere-
kenlerle ilgili eğitimler düzenlemeliyiz.

OperasYOnlar Ve
tedariK zinCirinde 
YaşanaCaK Olası sOrunlar:
Üreticilerin, COVID-19 salgını sebebiyle 
yaşanan operasyonel ve mali zorluklar-
dan kaynaklanacak olası ulusal ve ulusla-
rarası tedarik zinciri zayıflıklarına, dar bo-
ğazlarına karşı hazırlıklı olması gereklidir.

Salgının etkisi büyüdükçe tedarik zinci-
rinde yaşanacak sıkıntıların artması da 
olasıdır. Bu sıkıntılardan en fazla, Tier 2 
ve özellikle Tier 3 tedarikçilerin etkilenme 
olasılığı oldukça yüksektir. Tier 1 tearikçi-
lerin, birçok büyük üretici ile online ileti-
şimde oldukları için bu sorunlardan daha 
az etkilenmeleri söz konusudur.

Her büyük krizde olduğu gibi, işletmeler 
hızlı şekilde zaruri olmayan harcamaları 
kısma eğilimde olacaklardır. Burada kritik 
bir soruyu cevaplamalıyız: Fırtınayı atlat-
maya yetecek finansal kaynağımız var mı?

diKKate alınması GereKenler:
• Olabildiğince hızlı şekilde hijyen önlem-
lerinizi alın ve çalışma alanlarını sosyal 
mesafeye uygun şekilde yeniden yapı-
landırın. Zaruri haller dışında işletmeye 
ziyaretçi kabul etmeyin.
• İşçi sayısını azaltmak için olası tüm oto-
masyon çözümlerini değerlendirin. 

Örneğin: Otonom malzeme hareketi, 
CNC tezgahların operatörsüz çalışma-
sını arttırmaya yönelik CAD/CAM, tool 
presetter ve magazin sistemlerinin ima-
lat süreçlerine entegrasyonu, otonom iş 
parçası ve elektrot yükleme, işleme ve 

Yazının devamı sayfa 12’de
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ölçme sistemlerinin geliştirilmesi, önle-
yici bakım faaliyetlerinin geliştirilmesi, vb.
• Tüm tedarik zincirini yeni normale 
uygun olarak yeniden kurgulamalıyız. 
Durum dönüştükçe uygulamaları gün-
cellemeli ve tedarikçilerimize bunları uy-
gulamada yardımcı olmalıyız. Tüm kritik 
tedarikçilerimizle iletişimimizi güçlendir-
meli, şeffaflığın artırılmasını sağlamalıyız.
• Kritik malzeme, bileşenler ve fason hiz-
metler başta olmak üzere tüm tedarik zin-
cirimiz hakkında daha kesin, gerçek za-
manlı durumsal farkındalık kazanmalıyız. 
Tedarik zincirindeki potansiyel zayıflıkları 
belirlemeli ve olası aksaklıklar için alter-
natif çözüm senaryoları oluşturmalıyız.
• Uzaktan çalışma ve yönetme faaliyet-
lerini geliştirmek üzere stratejilerimizi 
belirlemeli, süreçlerimizi yeniden yapı-
landırmalıyız. İşletme sistemlerimizin 
siber güvenliğine ve erişim esnekliğine 
öncelik vermeliyiz.
• Mevcut müşteri ilişkilerimizi korumak 
amacıyla, olası bir darboğaz anında her 

iki tarafı da koruyacak alternatif senar-
yolarımızı ve alternatif tedarikçilerimizi 
hazır tutmalıyız.

COVID-19 krizi devam ederken, üretici-
ler çok sayıda cephede farklı zorluklara 
karşı mücadeleye devam etmektedir. 
Öncelikli olarak hepimiz, iş işten geç-
meden, mevcut işgücünü korumak ve 
faaliyetlerimizi sürdürebilmek için acil 
önlemler almaya gayret etmeliyiz.

Ama bizler aynı zamanda geleceğe de 
bakıyor olmalıyız. Gelecekte, kurulacak 
yeni düzende hangi ürün/hizmetlere, nasıl 
işletmelere, nasıl insanlara ve yeteneklere 
ihtiyaç duyulacak, bunları düşünmeliyiz.

Yeni düzende artık hepimiz, kendi eko-
nomik varlığımızın ötesine de bakmak 
zorundayız. Bir yandan mevcut operas-
yonlarımızı diri tutarak, istihdam ettiğimiz 
personelimizin ve ailelerinin geçimini, 
toplumsal düzenin sürekliliğini sağlamalı, 

diğer yandan değişmekte olan düzene 
uyum sağlamak üzere geleceğe dair 
stratejilerimizi belirlemeli, planlarımızı 
yapmalıyız.

Ülkemiz için kritik öneme sahip par-
çaların, bileşenlerin ve bitmiş malların, 
özellikle kritik altyapılara (enerji, ulaşım, 
iletişim, sağlık, gıda, tarım, vb.) yönelik 
üretimini yapan işletmelerin sorumlulu-
ğu bu süreçte daha da fazla olacaktır. 

Bu ağır sorumluluğun bilinciyle, bugün 
hayatta kalmak ama gelecekte değişe-
rek gelişmek için, hem orta hem de uzun 
vadeli hedeflere ulaşmayı sağlayacak 
şekilde somut adımlar atmak ve müm-
kün olan her türlü önlemi almak mecbu-
riyetindeyiz.

Türkiye bu krizi de fırsata dönüştürecek 
potansiyele sahiptir. Dünyanın bizi kıs-
kanmasının asıl sebebi de bu fırsatçılığı-
mız olsa gerek..
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Tekiş, Yeni Cmm Ölçüm makinesi ile 
Kalite Kontrol Kapasitesini Artırdı!

TEKİŞ, yeni CMM makinesi ile 
CNC işçiliği yapılan plakaların 
ölçüm kapasitesini 2.500mm X 

1.500 mm X 1.000 mm  4.000 kg ola-
rak artırdı. Kalıp seti üretim bölümünde; 
enjeksiyon, basınçlı döküm, sac şekil-
lendirme,  form kalıpları konusunda her 
türlü kalıp için kalıp setleri imalatı yapan 
firma, böylelikle daha büyük ebatlı ka-
lıplar  için set ve özel plaka işçiliğinin 
ölçümü ve kalite kontrolünü yapabilir 
hale geldi. Firma yetkilisi Gökşen Koçak 
_ “En büyük müşterimiz Almanya. Avru-
pa’ da daha birçok ülke ve ABD’ de de 
müşterilerimiz var. Bu yatırımla müşte-
rilerinin geniş talep yelpazesini eksiksiz 

olarak sağlayabileceğiz. İlgili yeni kapa-
site artışı hem bize hem de müşterileri-
mize mutluluk veriyor.’’ dedi

Ayrıca özel amaçlı makine ve ekipman 
üretimi yapan TEKİŞ, T.C. Doğu Marma-
ra Kalkınma Ajansı tarafından finanse 
edilen CMM ölçüm makinesi ile müşte-
rilerine en etkin hizmet verecektir. TE-
KİŞ, yenilikçi çözümleri ile daima fayda 
yaratmayı ilke edinen, global pazardaki 
talepleri gözlemleyerek ülkemizde-
ki üretim kapasitesini artırılmasına ön 
ayak olmaktadır.  Böylece genel anlam-
da Türkiye kalıpçılık sektörüne katkıda 
bulunmaktadır.

1972 yılında İstanbul’da kurulan TEKİŞ, 
başta otomotiv sanayi olmak üzere, 
beyaz eşya, ısıtma – soğutma, elektrik 
ve havacılık sektörlerine yönelik üre-
tim yapmaktadır. TOSB Otomotiv Yan 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi içeri-
sinde 5.000 metrekaresi kapalı, toplam 
15.000 metrekare alan üzerine kurulu 
olan firma, modern üretim tesislerin-
de kalıp setleri, progresif sac kalıpları, 
ısıtma-soğutma, otomotiv sektörüne 
yönelik bakır, alüminyum ve paslanmaz 
çelik boru mamulleri üretimi, özel amaçlı 
makine ve ekipman üretimi yapmakta-
dır. 2009 yılında ihracat oranı %10 olan 
firmanın ihracat oranı, %80’e ulaşmıştır.

TR42/18/ULAŞIM/0006
Otomotiv Sektörüne Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürünlerin İmali 
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Pagder Sağlık Çalışanlarını 
1.000.000 Sağlık Siperi ile Koruyacak!

sağlıK çalışanları “sağlıK 
siperi” prOjesi ile KOrunaCaK

Salgının ülkemizde görülmesi ile 
artan koruyucu siper ihtiyacını 
karşılamak için “Sağlık Siperi” 

projesini başlattıklarını belirten Gülsün: 
“Sağlık çalışanlarımız gece gündüz de-
meden bizler için çalışırken kendileri 
de hastalık riski ile karşı karşıya kalıyor. 
Bu noktada siper, maske, eldiven, ön-
lük gibi koruyucu sarf malzemelerine 
olan ihtiyaçta mevcut kapasitenin çok 
üstünde seyretmeye başladı. Derne-
ğimiz kuruluşundan bu yana ülkemizin 
karşılaştığı her zorlukta olduğu gibi bu-
rada da toplum menfaati için bu projeyi 
geliştirmiştir. Proje kapsamında üretilen 
siperler ihtiyaca binaen sağlık çalışanla-
rımıza ulaştırılmak üzere ücretsiz olarak 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Gülsün: “Başlattığımız ‘Sağlık Siperi’ projesi ile Kovid-19 salgı-
nının ülkemizde yayılmasını engellemek için cansiperane bir şekilde 
çalışan sağlık çalışanlarımızı korumayı hedefliyoruz ” dedi.

Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir. 
Bu koruyucu ekipman sayesinde sağlık 
çalışanlarımızın enfeksiyon riski önemli 
ölçüde aşağı çekilmiş olacak” dedi.

 prOje önCülerin KıYmetli 
desteKleri ile haYata Geçti
Proje kapsamında üretim hızını arttır-
mak adına gerekli makine ve ekipman 
yatırımının gerçekleştirildiğini belirten 
Selçuk Gülsün: “Proje fikri ortaya çık-
tıktan sonra üyelerimizden Beno Plas-
tik ve Özge Plastik’in özverili çalışma-
ları ile hızla üretim aşamasına gelindi. 
1 haftadan daha kısa bir sürede tüm 
yatırım hayata geçirilerek üretime hazır 
hale gelindi. Sağlık çalışanlarımızın ih-
tiyaçlarını mümkün olan en kısa süre-
de karşılayabilmek adına 7/24 esasına 
göre planlanan üretim kapsamında iki 
ayrı tesiste üretilen siper parçalarının 
montajı tamamlanarak Sağlık Bakan-
lığı’na teslim ediliyor. PAGDER’in ilk 
etapta 1.000.000 sağlık çalışanına 
1.000.000 sağlık siperi hedefiyle baş-
lattığı projeye sektörden ve toplumdan 
da yoğun bir talep var. Önümüzdeki 
süreçte Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaç-
ları doğrultusunda üretim kapasitemizi 
arttırmak üzere çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.
 
iKmiB’den anlamlı desteK
Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek 
özel sektörün projeye destek olmak 
için yoğun bir talebi olduğunu dile geti-
ren Gülsün: “Projeyi başlatmamızla bir-
likte İKMİB-İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden 
100.000 sağlık siperi için destek gel-
di. Benzer şekilde plastik sektöründe 
faaliyet gösteren birçok firma bu zor 
dönemde elini taşın altına koyarak pro-
jemize desteğini açıkladı. Salgın bitene 
ve bu zor dönem atlatılana kadar des-
tekçilerimizden aldığımız güçle sağlık 
çalışanlarımızın siper ihtiyaçlarını karşı-
lamaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuk Gülsün
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“Boehlerit Türkiye’den Kalıpçılık 
Sektörüne Yönelik Ürünler”

Model ve kalıpçılık sektörüne 
uzun zamandır takım ve uç 
üreten Boehlerit, üstlenmiş ol-

duğu lider tedarikçi rolünü yeni üretmiş 
olduğu takım ve uç sistemleri ile sürdür-
meye devam ediyor. 

Yeni düzenleme ile EMO’da lansmanı 
yapılan “Model ve Kalıpçılık” kataloğu ile 
kesici takım ürün yelpazemizde yeni bir 
ürün kulvarı açılarak kullanıcılarına kolay 
bir kullanım imkanı sunulmaktadır.

Çok amaçlı takım sistemlerinin yer aldığı 
DELTAtec90P ürün grubuna küçük çaplı 
takım ve uçları da ilave eden Boehlerit, 
BALLtec küresel kesici uç geometrileri 
ile finiş ve yarı finiş uygulamalar için ideal 
çözümler sunmaktadır. Özellikle düşük 
vibrasyon ve kesme kuvvetlerine sahip 
yeni geometriler ile yumuşak kesim sağ-

landığı gibi aynı zamanda çok düzgün 
bir işleme yüzeyi elde edilmektedir. Bu 
takımlar aynı zamanda teknoloji partne-
rimiz Bilz’in geliştirdiği vibrasyon önleyici 
VIDAT uzatma takımları ve Boehlerit sert 
metal tutucular ile uyumlu bir şekilde ça-
lışabilmektedir. BALLtec takım sistemle-
ri, sert metal tutucuların yanı sıra hassas 
taşlanmış, özel dizayn edilmiş çelik tutu-
culardan oluşmaktadır.

Bir başka yeni takım sistemi RHOMBICtec  
(16-42 mm) finiş uygulamalar için ge-
liştirilmiş, 90 derece , yüzey  ve kontur 
freze işlemleri için uygun çözümler üre-
ten,model ve kalıpçılık sektörünün be-
ğenisini kazanmış bir takım sistemidir. 
%3 Co içeren ultra ince tanecik yapısına 
sahip BCH03M kalitesi ile 65 HRC sertli-
ğe kadar sertleştirilmiş çelikler rahatlıkla 
işlenebilmektedir. ISO 00P yuvarlak uçlu 

takım sistemlerinde de kullanılabilen 
bu kalite ile birlikte BCH05M kalite-
si yüksek hız frezeleme uygulamaları 
için geliştirilmiş bir kalitedir. Bu üç yeni 
frezeleme sistemi ile çelik ve döküm 
malzemelerin üstün performans ile iş-
lenmesi hedeflenmiştir. BCH10M, yeni 
üniversal freze kalitesi bu üç freze sis-
teminde kullanılabilen ortak bir kalitedir.
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TİAD, Kovid-19’un Takım Tezgahları 
Sektörüne Etkilerini Ölçümledi

Katma değerli üretim ve ihracat için stratejik öneme sahip olan ta-
kım tezgahları sektörü Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenir-
ken, TİAD’ın sektörel etki analiz araştırması, sipariş iptallerinin 
otomotivde yüzde 73’lere çıktığını gözler önüne serdi. Kalıpçılık, be-
yaz eşya, havacılık, makine ve medikal alanlarındaki iş kayıpları-
nı da gösteren araştırmaya göre, salgının tamamen kontrol altına 
alınıp Türkiye ekonomisinin eski iktisadi duruma dönüşü 2021’de 
gerçekleşecek. TİAD Başkanı Fatih Varlık, sektörün ciddi ekonomik 
kriz yaşadığını ancak buna rağmen işçi çıkarmadığını, çünkü sa-
nayi imalatında kilit rol oynayan takım tezgahlarına gerekli destek 
ve ağırlığın verilmesi halinde, dünyanın yeni normale dönüşünde 
Türkiye için bir başarı hikayesi yakalanabileceğini ifade etti.   

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (TİAD), sanayide 
ana imalat malı olarak kullanılan 

ve “makineleri yapan makineler” olarak 
tanımlanan takım tezgahları sektörünün 
Kovid-19 salgınından etkilenme düzeyi-
nin tespiti için bir araştırma yaptı. Üyele-

rinin katılımı ile gerçekleşen sektörel etki 
araştırma verilerine göre; en çok sipariş 
iptalleri, “ana müşteri” durumunda bulu-
nan ve aynı zamanda en önemli daral-
mayı yaşayan otomotiv, kalıpçılık, beyaz 
eşya, havacılık, medikal alanlarında ger-
çekleşti. İptallerde yüzde 73 ile otomotiv 

sektörü başı çekerken, sırasıyla yüzde 
28 ile kalıpçılık, yüzde 22 ile beyaz eşya, 
yüzde 15 ile havacılık, yüzde 13 ile maki-
ne, yüzde 7 ile medikal iptallerin en yo-
ğun yaşandığı iş kolları oldu. 

TİAD Başkanı Fatih Varlık, sipariş iptal-
lerine bağlı daralmaya ve krize rağmen 
işten çıkarma yapılmadığını, sektör 
olarak zor koşullara dayanırken de Ko-
vid-19 ile gelen yeni normalde Türki-
ye’nin yeni bir hikaye yazması için çaba 
harcadıklarını söyledi. Araştırma kapsa-
mında üyelere krizin Türkiye ekonomi-
sine etkisini sorduklarını aktaran Varlık, 
şunları kaydetti: “Üyelerimizin yüzde 
39’u 50 milyar doların üzerinde bir ne-
gatif etki beklerken, yüzde 30’u bu et-
kinin 26 ile 50 milyar dolar bandında 
gerçekleşmesini öngörmekte. Yüzde 
31’inin tahmini ise negatif etkinin daha 
sınırlı kalacağı ve 11 ile 25 milyar dolar 
arasında olacağı şeklinde. Hangisi olur-
sa olsun, bu senaryoların hiç biri kabul 
edilemez. Ancak bütün bunların içinden 
iyi bir hikaye çıkarmak mümkün.”

türKiYe taKım tezGahı ihraCatının 
Yüzde 80’i saC şeKillendirme 
maKineleri Ve preslerden OluşuYOr
Türkiye takım tezgahları sektörü ihra-
catının yüzde 80’ini oluşturan sac şe-
killendirme makineleri, presler, lazer ve 
plazma sac işleme makineleri üretimi 
konusunda oldukça iyi bir noktada bu-
lunduğumuzu hatırlatan Varlık, “Ancak 
CNC işleme merkezi, torna tezgahları 
ve taşlama gibi hassas işleme makine-
leri tarafında hala ithalatçı durumunda 
bulunmaktayız. Çin’den sonra Avrupa, 
Amerika ve bizde kontrollü bir şekilde 
yeni normale geçiş süreci başladı.  

Yazının devamı sayfa 22’de
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Dış ticaret ve fiyat bazlı rekabet yeni nor-
mal nedeniyle eskisi gibi olmayacak. Es-
kiden fiyattan ötürü tercih edilmezken, 
bugün pek çok pazara jeopolitik olarak 
çok daha yakın bir noktada bulunmamız, 
hastalığı kontrol altında tutmamız, yeni 
normale geçiş sürecini sağlık öncelikli 
olarak yürütmemiz gibi nedenler, daha 
çok tercih edilmemizi sağlayabilir. Dola-
yısıyla bizim makine tarafındaki becerile-
rimizi diğer avantajlarımızla birleştirerek 
süreci çok doğru yönetmemiz gerek-
mekte. Bunu yapmamız halinde lider 
pazarlarımız olan ABD, Rusya, Polonya, 
Almanya ve Kanada başta olmak üzere 
173 ülkedeki Türk makinesinin kullanım 
oranını artırabiliriz” diye konuştu. 

pandemi Krizi Yerli üretimle 
fırsata dönüştürüleBilir
Dünya tedarik zincirinde meydana ge-
lecek olan kırılmalarla ortaya çıkacak 
fırsatların yerli üretime ağırlık verilmesi 
halinde çok daha pozitif tablolar doğura-
bileceğini söyleyen Varlık, şöyle devam 
etti: “Sektörümüzü daha da güçlendi-
recek adımları hızla hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Takım tezgahları üretimini ar-
tırmak için Almanya, Tayvan, Japonya, 
İspanya, İtalya’da başarıyla uygulanan 
kümelenme modelini Kocaeli, Bursa, İz-

mir, Konya’da hayata geçirebiliriz. Teknik 
üniversitelerin mühendislik fakültelerin-
de ‘Takım Tezgahı Mühendisliği’ bölümü 
açabilir, gelişim ve üretim sürecinin hızlı 
olabilmesi için sadece bu sektöre yö-
nelik ‘Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi’ 
kurabilir, yatırım finansman destekleri 
oluşturulabilir, üretilebilecek Yüksek Tek-
nolojili Metal İşleme Takım Tezgahları ile 
birlikte metalürji (malzeme) alanında da 
çalışmalar yapabiliriz. Bunların yapılması 
%15 olan yerli ve millilik oranını ilk etapta 
%25’e çıkarabilir.” 

seKtörün Yüzde 22’si 
3. çeYreKte, Yüzde 72’si 
2021’de düzelme BeKliYOr
Ciddi fırsatlar barındıran sektörün, ya-

şanan krizle getirdiği sorun ve sıkıntı-
larla tek başına başa çıkamayacağına 
da vurgu yapan TİAD Başkanı Varlık, bu 
noktada destek beklediklerini hatırla-
tarak “Dünyanın en gelişmiş teknolojik 
alt yapı ve üretimine sahip ülkeleri olan 
Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore ve 
ABD dünyanın aynı zamanda en güçlü 
takım tezgahı sektörüne sahip durum-
da bulunmaktadır. Takım tezgahları 
sektörü diğer sektörlerde oluşturduğu 
çarpan etkisiyle ciddi bir ekonomik de-
ğer oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 
Sadece havacılık, savunma, otomotiv, 
beyaz eşya ve kalıpçılık gibi Türkiye ih-
racatının lokomotif sektörlerine takım 
tezgahları sektörünün değer bazında-
ki katkısı 2019 yılında 21 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Geleceğe yön ve-
ren politikaları oluştururken kesinlikle 
dışarıda bırakılmaması gereken bir 
sektördür” dedi. 

TİAD sektörel etki araştırması cevap-
larına göre, Türkiye’de eski iktisadi du-
ruma dönülmesi yüzde 22 ile üçüncü 
çeyrekte, yüzde 3 ile dördüncü çey-
rekte, yüzde 72 ile de 2021 yılında 
gerçekleşecek. Bu soruya cevapla-
yanların sadece yüzde 3’ü 2022 ce-
vabını verdi. 

Fatih Varlık
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İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 1993 yılın-
dan bu yana ısıl işlem faaliyetinde 
bulunduğu Plazma Nitrürleme ala-

nında, 2019 yılı itibari ile  fırın/proses/
tesis üretimiyle de hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Kendi tescilli markası olan i-nit® ile üret-
tiği; Ø 1000 mm x Yükseklik 1000 mm 
faydalı ölçülere 800 kg yükleme kapasi-
tesine sahip olan i-nitcold-800 model fırı-
nın proses uygulama testlerini de başa-
rı ile tamamlayarak müşteri fabrikasına 
sevk etmeye hazır hale getirmiştir. i-nit® 
markası, sıcak duvarlı, soğuk duvarlı ve 
laboratuvar ölçekli fırınlar ile nitrürleme 

İstanbul Isıl İşlem A.Ş.’nin i-nit® markası 
ile Ürettiği ilk Plazma Nitrürleme 
Fırını i-nitcold-800 Gönderime Hazır

fırını ihtiyaçları için de yerli bir alternatif 
olarak pazarda yerini almıştır. 

i-nit® puls plazma 
nitrürleme sistemleri
Düşük işlem sıcaklıkları, bölgesel sert-
leştirme olanağı, yüzey metalurjisini 
ayarlayabilme esnekliği, sessizliği, çevre 
dostu özelliği, tekrarlanabilirliği, vakum 
fırınlarında yapılmasının avantajları ve 
çevre-kullanıcı dostu özelliği ile Nitras-
yon alanında önemli üstünlükleri olan 
Plazma Nitrürleme Fırınlarını 2019 yılına 
kadar sadece kendi ihtiyaçları için üret-
mekte olan İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 2019 
yılında aldığı kararla ürün haline getirme-

ye karar vermiş ve de i-nit® markalı ilk 
Puls Plazma Nitürleme fırınını 2020 yılı 
Mayıs ayı itibari ile tamamlayarak piyasa-
ya sunmuştur.

i-nit® Plazma Nitrürleme Fırınlarında; bir-
kaç gramdan birkaç tona kadar değişik 
ağırlık ve ebatlardaki parçalara uygulana-
bilen Plazma Nitrürleme/Nitrokarbürleme 
işlemi ile, paslanmaz çelikler ve dökme 
demirler dahil her tür demir esaslı malze-
meyi kolaylıkla nitrürlemek mümkündür.  

İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 25 yıllık Plazma 
Nitrürleme/Nitrokarbürleme alanındaki 
bilgi birikimi ve deneyimini i-nit® markası 
ile ürettiği fırınlarla hizmete sunmaktadır.

i-nit® Plazma Nitrürleme Fırınları; kolay 
kullanıcı arayüzü ile PLC kontrollü olarak 
çalışmakta, hazır  programlar sayesinde 
müşteri ya da iş bazında standart üretim-
ler yapılabilme olanağına sahiptir. Bunun 
yanı sıra i-nit® Plazma Nitrürleme Fırınları 
tamamen manuel ya da yarı otomatik ça-
lıştırma seçeneklerine de sahiptir.

İşlemler sırasında ya da proses tasarımı 
sürecinde kullanıcının ihtiyaç duyacağı 
destek için İstanbul ısıl İşlem A.Ş. 25 yıllık 
deneyimi ile de müşterisinin her zaman 
yanında olacaktır. 

i-nit® bir İstanbul Isıl İşlem A.Ş. markasıdır.
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Neff, Yeni Geliştirilen Schuler 
Sistemi ile Kalıpları Koruma Altında

2019 yılının sonunda, Almanya’nın 
Bretten kentinde bulunan ev alet-
leri üreticisi Neff, Schuler’in kamera 

destekli izleme sistemi “Visual Die Prote-
ction” satın aldı. Kurulumdan kısa bir süre 
sonra, sistem bir parçanın kalıba yanlış 
yerleştirildiğini tespit etti, baskı makinesini 
hemen durdurdu ve böylece hasarı önledi.

Neff Hausgeräte’in  üretim destek eki-
binden Leonardo Serosi: “Bu bekledi-
ğimiz çözüm. Bir baskı sırasında ‘Görsel 
Kalıp Koruması’nı gördük ve mümkün 
olduğunca çabuk müdahele ettik. Bu 
sistem aletlere ve makinelere zarar ver-
memek için kullanılabilecekse büyük ta-
sarruf edebiliriz. ”

Schuler, sistemi ilk olarak Eylül 2019’un 
sonunda Protec Teknoloji Günlerinde 
halka sundu. Sadece birkaç gün sonra, 
test çalışması Neff’de Bretten’de baş-
ladı - başarılı sonuçlarla: “Görsel Kalıp 
Koruması” parçaların yanlış hizalandığını 
belirledi ve kalıplar üzerlerine yerleştiril-
meden önce baskıyı durdurdu.

Neff’e kurulumdan kısa bir süre sonra, Schuler sistemi bir parçanın yanlış yerleştirildiğini fark etti. © Schuler

“Görsel Kalıp Koruması” 
aynı zamanda anahtarlar, 

zımba parçaları veya hasarlı 
pimler gibi yabancı cisimleri 

de kaydeder. © Schuler

Şu anda, sezgisel olarak çalışan sis-
tem, parametreleri hızlı bir şekilde çağ-
rılabilen on iki kritik kalıp seti üzerinde 
çalışmaktadır. Schuler şu anda Neff ile 
yakın işbirliği içinde sistemi geliştiriyor. 
Buna ek olarak, uzmanlar şimdi üretim 

sürecini belgelemek ve hata kaynakla-
rını ortadan kaldırmak için Nesnelerin 
özelliklerini İnternete ekliyorlar. Yapay 
zeka ve makine öğrenimi için kullanılan 
teknolojileri de genişletiyorlar. Internet 
www.schulergroup.com/smart_press_shop
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Zoom Kullanırken Dikkat! 

Türkiye dahil pek çok ülkede hem 
işyerleri hem de öğretmenler ta-
rafından tercih edilen görüntülü 

konferans platformu Zoom’un kullancı 
sayısı son üç ay içinde günlük 10 mil-
yondan 200 milyon kişiye kadar çıktı. 
Ancak bu hızlı yükseliş, pek çok sorunu 
da beraberinde getirdi. 

ABD’de New York Eğitim Departmanı, 
İngiltere’de Savunma Bakanlığı ve daha 
pek çok kuruluş, bu platformun kul-
lanımını kısıtladı veya yasakladı. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET’in tespitlerine 
göre sorunlar, özellikle güvenlik ve giz-
lilik konularında odaklandı.

Firmanın kurucusu ve CEO’su Eric S. 
Yuan’da bir açıklama yaparak, beklen-
medik kullanıcı artışından doğan so-

Dünya nüfusunun üçte biri koronavirüs nedeniyle evine ka-
pandı. Uzaktan çalışma veya eğitim nedeniyle görüntülü kon-
ferans sistemlerinin kullanımında yüzde 200 artış görülürken, 
dünyada olduğu kadar Türkiye’de de Zoom uygulaması hiç ol-
madığı kadar öne çıktı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, Zoom’un 
karşı karşıya kaldığı sorunları inceledi ve kullanıcıların dikkat 
etmesi gereken unsurları sıraladı. 

runlardan ötürü özür diledi, şirketin tüm 
mühendislik kaynaklarını ‘güven, gü-
venlik ve gizlilik konularına odaklanmak‘ 
üzere yönlendirdiğini duyurdu. 

işte zOOm’un Geçen 
haftadan Bu Yana Karşı 
KarşıYa Kaldığı 5 önemli sOrun:
• Uygulamanın iOS sürümü, kullanıcıla-
rın Facebook hesabı olmasa bile Face-
book’a istatistikler gönderiyor ve Zo-
om’un gizlilik anlaşmasında bundan hiç 
bahsedilmiyor.  Şirket sorunu kabul etti 
ve iOS için Facebook Yazılım Geliştirme 
Kiti‘ni (SDK) kaldırdı.
• Aksi yöndeki iddialara rağmen ama 
bazı araştırmalara göre uygulama, vi-
deo ve sesli toplantıları uçtan uca şif-
relemeyi desteklemiyor. Zoom, bu ko-
nuda özür diledi ve TLS olarak bilinen 

aktarım şifrelerini kullandığını açıklığa 
kavuşturdu. 
• Uygulamanın aynı zamanda birkaç gü-
venlik açığı içerdiği tespit edildi, ancak 
hepsi kısa sürede düzeltildi. Windows 
istemcisi, kullanıcıların Windows otu-
rum açma kimlik bilgilerini ortaya çı-
karabilecek ve hatta cihazlarında keyfi 
komutların yürütülmesine yol açabile-
cek bir UNC yolu enjeksiyon kusuruna 
duyarlı bulundu. 
• Zoom ayrıca, toplantı sahibinin ekran 
paylaşımı modundayken katılımcıların 
gerçekten dikkat edip etmediğini kont-
rol etmesini sağlayan bir özellik olan 
‘katılımcı izleme’ özelliğini de kaldırdı.
• ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, 
yetkisiz kişilerin özel toplantılar ve okul 
sınıflarına erişerek, rahatsız edici gö-
rüntüler yayabildikleri “Zoom Bomba-
lama (Zoom-Bombing)“ adlı bir saldırı 
türüne karşı uyarıda bulundu. 
 
nasıl GüVende KalaBiliriz?
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu 
ESET, yaşadığımız uzaktan çalışma ça-
ğında da gizliliğin ve güvenliğin göz ardı 
edilmemesi gerektiği uyarısında bulun-
du. ESET, Zoom kullanırken alınabilecek 
etkili önlemleri şöyle sıraladı: 

• Zoom’un ‘Bekleme Odası’ özelliğiyle 
ve/veya parolalar kullanarak toplantı 
katılımcılarını inceleyin.
• Ekran paylaşımını ana bilgisayar ile sı-
nırlayın.
• Zoom’un en son (güncel) sürümünü 
kullanın.
• Bağlantı veya toplantı kimliklerini sos-
yal medyada paylaşmayın.
• Katılımcıları davet ederken bağlantılar 
yerine toplantı kimliklerini kullanmaya 
çalışın, çünkü uygulamanın beklenmedik 
başarısından faydalanmaya çalışan Zoom 
temalı ama kötü amaçlı yazılımlar var. 
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Arçelik En Büyük Kurumsal Hackhathon’u Düzenledi
“Hack the Normal”da 
Fikirler Yeni Normal için Yarıştı

Arçelik, Covid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak yeni yaşam tarzı ve alışkan-
lıklara uygun çözümler geliştirmek ve ilham vermek amacıyla düzenledi-
ği “Hack the Normal” ile Türkiye’nin en büyük kurumsal hackathonuna 
imza attı. 1000’in üzerinde kişinin başvuru yaptığı online hackathonda 
5 ülke, 34 şehirden yaklaşık 300 girişimci yaratıcı fikirlerini projeye dö-
nüştürdü. 52 saat süren hackathonda, mobil sterilizasyon cihazları, eve 
hijyenik teslimat çözümleri, uzaktan hasta takibi, gıda israfına karşı 
kompost kutusu, interaktif egzersiz çözümleri gibi 52 proje geliştirildi.

Covid-19 ile mücadele sürecinde 
örnek çalışmalar yapan Arçelik, 
ATÖLYE organizasyonuyla, kriz 

sonrası yeni yaşam tarzı ve ihtiyaçlara uy-
gun çözümler geliştirmek amacıyla 15-17 
Mayıs tarihleri arasında “Hack the Normal” 
adıyla online bir hackathon düzenledi.

1000’in üzerinde kişinin başvuru yaptığı 
“Hack the Normal”; yaklaşık 300 girişimci; 
özel sektör, girişim ekosistemi, sivil toplum 
ve akademi başta olmak üzere 100’den 
fazla partner ve 200’e yakın mentorun ka-
tılımıyla şu ana kadar Türkiye’de düzenle-
nen en büyük hackathon oldu.  “Hack the 
Normal” hackathonuna Türkiye, Hollanda, 
Almanya, Lüksemburg ve Norveç olmak 

üzere 5 ülke ve 34 şehirden 17 ila 60 yaş 
arası girişimciler katıldı. 

2,5 gün boyunca Tüketici Eğilimleri, Gi-
rişimcilik, Gastronomi, Sanat, Eğlence 
Anlayışı, Sağlıklı Yaşam” başlıklarında 6 
webinar düzenlendi ve 10 eğitim seansı 
yapıldı. Konuşma ve paneller, Arçelik Glo-
bal YouTube kanalı ve Zoom üzerinden 
yayınlandı. Ekipler; Sosyal Yaşam, Sağlıklı 
Yaşam ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 3 
alana odaklanarak 52 proje geliştirdi.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pa-
zar, “Krizin beraberinde getirdiği dinamik-
leri etkili bir şekilde yönetmeyi, çevik ve 

iş birlikçi yaklaşımla insanların hayatında 
olumlu etki yaratmayı amaçlıyoruz. VUCA 
çağında kurumsal şirketler olarak, açık 
inovasyon modelini benimseyerek mev-
cut alanlardaki başarılarımızın üzerine yeni 
iş modelleri inşa etmemiz gerekiyor. Bu 
strateji kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
“Hack the Normal”, gördüğü büyük ilgi ve 
çıkardığı yaratıcı projelerle amacına ula-
şarak başarılı bir hackathon örneği oldu. 
Covid-19 ile birlikte dijitalleşme hayatları-
mıza pek çok noktadan birden dokunma-
ya başladı. Dijital ortamda gerçekleşen ve 
aynı zamanda çok sayıda dijital projenin 
geliştirilmesine önayak olan “Hack the 
Normal” bu açıdan da zamanı yakalayan 
ve değer yaratan bir etkinlik oldu.  Esnek 
ve çevik üretim anlayışımız, açık inovas-
yon odaklı stratejimiz ve dijital yetkinlikle-
rimizle “yeni normal” düzende insanlığın 
faydasına çözümler geliştirmeyi kendimi-
ze sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Hackathonda Sağlıklı Yaşam konusunda 
geliştirilen fikirler arasında; ev kullanımına 
yönelik mobil sterilizasyon cihazları, hijye-
nik koşullarda sipariş teslimat çözümleri, 
teknik servislerin sağlık ve hijyen koşul-
larını takip eden giyilebilir teknolojiler yer 
aldı. Yapay zekâ ve akıllı algoritma çözüm-
leri sunan ekipler; kişisel sağlık verilerinin, 
tedavi süreçlerinin uzaktan takip edilerek 
doktor görüşmelerinin uzaktan yapılması-
na imkân sağlayan karar destek sistemleri 
de geliştirdiler.

Sosyal Yaşam alanında hem eğlenceli va-
kit geçirmeyi hem de dijital ortamda sos-
yalleşmeyi sağlayan dijital parti, fiziksel 
egzersizlerin interaktif bir şekilde yapıla-
bileceği oyun platformları, evde yemek pi-
şirmeyi daha keyifli hale getirecek sosyal 
platformlar geliştirildi. Hackathonda, Sür-
dürülebilir Yaşama katkı yapacak fikirler 
de dikkat çekti. Girişimciler evdeki elektrik, 
su, doğalgaz gibi tüketim alışkanlıklarını

Yazının devamı sayfa 32’de
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Yazının devamı sayfa 34’de

takip etmek üzere akıllı metre çözümleri, 
gıda israfını önlemeye yönelik kompost 
kutu çözümleri, gıdaların bozulmadan 
tüketilmesine yönelik mutfak asistanı çö-
zümleri gibi fikirler üzerine çalıştı. Ayrıca 

pandemi ile hayatımıza giren gıda stok 
yönetimi konusunda fikirler üreterek ev-
lerde stoklanan gıda hakkında büyük veri 
elde edilmesi üzerine çalışmalar yaptı-
lar. “Hack the Normal” hackathonunda 

değerlendirme ekibi tarafından seçilen 
projelere Arçelik tarafından prototipleme, 
üretim, test, onay ve ürün geliştirme des-
teği sağlanacak. Projelere tanıtım, satış 
ve iş modeli destekleri de verilecek. 

Dell Technologies Cloud ve Google Cloud 
Hibrit Depolama Çözümü Başlatıyor

Dell Technologies ve Google Cloud, 
şirketlerin hızla ilerleyen veri ve uy-

gulama büyümesini kontrol etmesine ve 
özel bulutlarıyla Google Cloud’daki dos-
ya akışını rahatlatmasına yardımcı olmak 
için Dell Technologies Cloud OneFS for 
Google Cloud’u başlatıyor. Dell ayrıca, ek 
Dell Technologies Cloud gelişmeleriyle 
hibrit bulut dağıtımları için giriş engelleri-
ni azaltıyor ve genel özellikleri geliştiriyor. 
Şirketler artık genel ve özel bulutlarda iş 
yüklerini daha fazla esneklikle taşıyabili-
yor ve maliyetleri azaltırken ihtiyaçlarına 
en uygun hibrit bulut yaklaşımını be-
nimseyebiliyor. Forrester’a göre, üç yıl 
boyunca Dell Technologies Cloud kulla-
nan şirketler giderek artan şekilde yüzde 
170’ten fazla yatırım getirisi elde edebilir 
ve altı aydan kısa bir süre içinde maliyet-
lerini telafi edebiliyor.

dell teChnOlOGies ClOud Ve 
GOOGle ClOud dOsYa depOlama 
için hiBrit Bulut sunuYOr
OneFS for Google Cloud, aynı çekirdek 
yazılımı kullanan yerel bir bulut deneyimi 
üzerinden Dell EMC Isilon’un ölçeklenebi-
lirliğini ve performansını Google Cloud’un 
analiz ve bilgi işlem hizmetleriyle birleş-
tiriyor. Artık şirketler, şirket içi Dell Tech-
nologies dosya depolama ile Google 
Cloud arasındaki tek bir dosya sistemin-

de yüksek performanslı bilgi işlemi ve 50 
petabayt kadar büyük, zorlu iş yüklerini 
kolayca, uygulamalarında değişiklik veya 
ayarlama yapmaya gerek kalmadan ta-
şıyabiliyor ve bunlara rahatça erişebiliyor.

Enterprise Strategy Group’un (ESG) 
yakın zamanda yayımladığı bir rapo-
ra göre, dosya verileri çoğu zaman bir 
kuruluşun şirket içi verilerinin en az 
yarısına denk gelse de bunun çok az 
bir kısmı genel bulutlarda depolanıyor 
ve bunun başlıca nedeni performans 
ve ölçek kısıtlamaları. Örneğin medya 
ve eğlence sektörünü ele alalım. 4K 
çözünürlüklü video dosyaları terabayt-
larca depolama alanının yanı sıra yük-
sek performanslı ve düşük gecikmeli 
dosya depolama gerektiriyor. Bu da 
prodüksiyon şirketlerinin büyük dosyalı 
iş yüklerini genel bulutlarda depolama-
sını zorlaştırıyor. Ancak artık OneFS for 
Google Cloud ile şirketler özel ve genel 
bulutlarda tutarlı operasyonlarla kolay-
ca çalışabiliyor ve ihtiyaca göre ölçek-
leme esnekliğine sahip oluyor.

tüm Bulutlarda 
mOdern uYGulama deneYimi 
Dell Technologies portföyünde altyapıyı 
ve hizmetleri sıkıca entegre eden Dell Te-
chnologies Cloud, veriler ve uygulamalar 
nerede barınıyor olursa olsun hibrit bulutla-
rın dağıtımını ve yönetimini daha basit hale 
getiriyor. Yeni Dell Technologies Cloud ge-
lişmeleriyle organizasyonlar, tüm bulutlarda 
modern uygulama deneyimini daha kolay-
ca oluşturabiliyor, bulutta yerel beceri açı-
ğını kapatabiliyor ve bütün altyapılarından 
alabilecekleri en yüksek verimi alabiliyorlar. 
Dell Technologies Cloud Platform artık aynı 
Dell EMC VxRail altyapısındaki kapsayıcı iş 
yükleri ve geleneksel sanal makineler için 
destekle birlikte tek bir ortamdan Kuber-
netes’e basit ve doğrudan bir yol sunuyor. 
Bu yaklaşım, VMware Cloud Foundation 
4 ve Dell EMC VxRail’ı tek bir çözümde 
entegre ederek tüm bulut konumlarında 
tutarlı bir yaklaşım sağlıyor. VMware yö-
neticileri, tek bir işletim ortamından hem 
kapsayıcıları hem de sanal makineleri bir-
leştiren modern uygulamaları yönetmek 
için benze araçları kullanabiliyor.

Dell Technologies Cloud gelişme-
leri, kuruluşların dağıtımları hız-
landırmasına ve basitleştirmesine 
yardımcı olmak için hibrit bulut 
liderliğini güçlendiriyor.
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Robotlu makineler Yerli ve milli 
ROBOCAm’in Kontrolü Altında 

Robot otomasyon sistemlerinin kontrol mekanizmasını yapamadığı için 
dışa bağımlı olan Türkiye, kendi yerli ve milli 2.5 eksen kontrol ünitesini 
üretti.   Otomotiv, savunma, havacılık, genel makine imalatı, kalıpçılık, 
beyaz eşya gibi sektörlerin temel imalat enstrümanı olarak nitelendirilen 
takım tezgahları sektörünün lider markası Tezmaksan tarafından üre-
tilen ROBOCAM, şirketin Türkiye Endüstri 4.0 dünyasına CUBEBOX ve 
Kapasitematik’ten sonra kazandırdığı üçüncü çalışması oldu. 

Dünyayı etkisi altına alan korona vi-
rüsü (Kovid-19) salgını ile birlikte 
Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren 

robotlu üretim, otomasyon ve uzaktan ta-
kip sistemleri çok daha fazla tartışılır hale 
geldi. Türkiye’nin bu konudaki yeterliliği 
henüz istenen seviyede olmasa da, uzak-
tan üretimin devamını sağlayan teknolo-
jiler konusundaki birikimi her geçen gün 
artıyor. İleri  teknoloji üretimi  için Ar-Ge 
departmanına  yıllık cirosunun yüzde 2’sini 

aktaran Tezmaksan, Endüstri 4,0 odaklı 
ürün grubuna bir yenisini daha ekledi. 

Yerli rOBOt KOntrOl 
ünitesi üretildi  
Kendi üretimi olan robotlu otomasyon sis-
temi CUBEBOX’ta kullanılmak üzere ge-
liştirilen ROBOCAM Türkiye’nin alanında 
yerli-milli tek kontrol ünitesi olarak görülü-
yor. CUBEBOX’ın yanı sıra diğer markaların 
robotlu makinelerinde de kontrol ünitesi 
olarak kullanılmaya başlanan ROBOCAM 
iç pazarda satışa sürülürken, uluslararası 
pazar için gün sayıyor. 

Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda de-
neyim biriktiren firmalarının bulunduğu-
nu, salgın ya da benzeri olağanüstü du-
rumlarda üretiminin devamının mümkün 
olabileceğine dikkat çeken Tezmaksan 
Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, şirket 
olarak yedi yıl önce bir karar alarak tek-
noloji üretmeye başladıklarını hatırlattı. 
Yakın zamanda robotlu otomasyon sis-
temi CUBEBOX’ı ürettiklerini anlatan Ay-
doğdu, “Yerli robotlu otomasyon sistemi-
mizin kontrol ünitesinin de yerli olmasını 
istedik ve ROBOCAM’ı tasarladık. Yine 
yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi 
olarak geliştirilen CUBEBOX, verimliliği 
arttırdığı gibi, hatalı duruşa ve hataya izin 
vermiyor. Operatör robot işbirliğine yeni 
bir boyut kazandıran CUBEBOX, fabrika-
nın insansız çalışması gereken süreçle-
rinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Türkiye 
kontrol ünitesi üretmediği için küresel 
piyasada ürünlerinin rekabetçiliği, ne ya-
zık ki istenen seviyede değil. Biz bu açığı 
kapatmak için robotları kontrol edebilme 
yeteneğine sahip yazılımın kapsamı-
nı genişlettik ve ROBOCAM böylelikle 
doğdu. Artık bütün robotlu makinelerde 
kontrol ünitesi olarak çok rahat bir şekil-
de kullanılabiliyor.” diye konuştu.  

ROBOCAM ile birlikte operatörlerin 
program bilmelerine de gerek kalmadı-
ğını söyleyen Aydoğdu, şunları kaydetti: 
“Robot, ROBOCAM ile kendi programını 
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kendisi yapıyor. Bu operatöre kolaylık sağladığı gibi 
robotun referans tanımlama işlemleri esnasında 
kaybedilen zamanlar da minimize ediliyor.” 

salGınlarda üretimin deVamı için
rOBOtlu OtOmasYOn sistemleri 
Aydoğdu, robotlu otomasyon sistem ve yazılımlarının 
yanı sıra ürün verimlilik takip programları da geliştir-
diklerini belirterek, üretimin geleceğini bu modellerin 
belirleyeceğini, Türkiye’nin de biran önce ve hızlı bir 
şekilde buna uyum sağlaması gerektiğini kaydetti. Bu-
nun öneminin yaşanan salgın ile çok daha net görül-
düğünü de sözlerine ekledi. 

Kovid-19 salgınının sadece insanların hayatlarında 
değil toplamsal hafızada da büyük sarsıntılar yarattı-
ğını aktaran Aydoğdu, ekonomi ile üretimin de ciddi 
gerileme ve sarsıntılarla bunun dışında kalmadığını 
söyledi. Hastalıkla mücadele için uygulanan karan-
tina koşullarına ve ölüm oranlarına da dikkati çeken 
Aydoğdu, “Türkiye’de üretimin şu anda devam ede-
bilmesi için insanların iş yerlerine, fabrikalara gitmesi 
gerekmekte. Oysa  Almanya, Kore ve Japonya’daki  
ölüm oranlarının azlığı sadece sağlık sisteminin iyi 
olması ya da sadece alınan kararlarla alakalı değil. 
Bahsi geçen ülkeler robotlu üretim, otomasyon ve 
uzaktan takip sistemleri alanındaki yatırımlarıyla dik-
kat çekiyor. Kriz anlarında insanı koruyan ama üreti-
min de devamını sağlayan sistem ve modele sahip 
olmanız, yaşadığınız trajedinin boyutunu minimize 
edebiliyor. Bu üç ülkede bunu gördük” dedi.

™ 

™



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.tr36 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 123 / Mayıs Haziran 2020

Yazının devamı sayfa 38’de

Biyoplastik ve Geri Dönüştürülmüş 
Plastikten Yapılan Siperlikler
Sağlık Çalışanlarını Korudu

Yeditepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşem G. Başar, pandemi dö-
neminde sürdürülebilir endüstri ürünleri tasarlamanın öneminin 
daha iyi anlaşıldığını belirterek “Biyoplastik ve geri dönüştürül-
müş plastik filamentlerle (3D yazıcı hammaddesi) sağlık çalışan-
ları için kişisel koruma ekipmanları, medikal ürünler ve siperlik-
ler üretildi. Sürdürülebilir tasarım ürünleri tüm dünyada sağlık 
çalışanlarına ve ihtiyacı olanlara ulaştı” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Endüstri Ürünleri Ta-
sarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 

Üyesi Ayşem G. Başar, doğaya ve çev-
reye dost, sürdürülebilir endüstri ürünleri 
tasarımının önemine dikkat çekerek sür-
dürülebilir endüstri ürünleri tasarlamanın 
ipuçlarını verdi.

Üniversitede sürdürülebilirlik üzerine 
yaptıkları araştırma ve çalışmalarda Bir-
leşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları (SKA) ile ilgili 17 maddesini 
ön planda tuttuklarını kaydeden Başar, 
“Tasarım eğitiminin her aşamasında bu 
maddelere dokunan noktalar bulunduğu 
için bu süreçleri öğrencilerimize projeler 
aracılığıyla aktarabiliyoruz” dedi.

“nasıl tüKettiğimizi GördüK”
Pandemi sürecinde yapılan birçok araş-
tırmanın çevreye ne kadar zarar verdiği-
mizi ortaya koyduğunu anımsatan Dr. Öğr. 
Üyesi Başar, “Ses, hava kirliliği oranı düştü, 
doğal yaşam alanlarına zarar verilen can-

lılar, insanların evlerine çekilmeleriyle ya-
şam alanlarına kavuştular. Kısacası nasıl 
tükettiğimizi gördük. İnsanlar evde vakit 
geçirdikçe ne kadar tükettiklerini fark etti. 
Evde tükettiğimiz gıdaların ambalajı başlı 
başına önemli bir atık” diye konuştu.

2023 yılı itibariyle Türkiye’deki evsel atık 
miktarının 38 milyon ton olması bekle-
niyor ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) raporuna göre atıkların 
yalnızca yüzde 10’u geri dönüştürülüyor. 
Geri dönüşümün ekonomik olarak katkı 
sağladığına da işaret eden Başar, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Plastik hayatımızdan çıkaramadığımız 
bir malzeme olduğu için mümkünse ta-
sarımlarda geri dönüştürülmüş plastik 
kullanmak önem kazanıyor. Geri dönüş-
türülmüş plastiklerin her alanda kullanımı 
mümkün. Pandemi süresince geri dönüş-
türülmüş plastiklerden yapılan filamentler 
3D yazıcılarda kullanıldı. Biyoplastik ve 
geri dönüştürülmüş plastik filamentler-
le sağlık çalışanları için kişisel koruma 
ekipmanları, medikal ürünler ve siperlikler 
üretildi. Bu anlamda sürdürülebilir tasarım 
ürünleri tüm dünyada sağlık çalışanlarına 
ve ihtiyacı olanlara ulaştı. Üniversitemiz-
de de 3D yazıcı ile biyoplastik kullanılarak 
siperlikler üretiliyor ve sağlık çalışanlarına 
destek olmaya devam ediyoruz.”

Ayşem G. Başar
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“Bilinçli tüKetim için fırsat”
Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Başar, evde kal-
ma sürecinin bilinçli tüketmeye yönelik 
adımlar atmak için bir fırsat olabilece-
ğine dikkat çekerek insanların evde 
bazı ihtiyaçlarını üretmesinin yeni bir 
evrenin başlayacağının işaretini verdi-
ğini kaydetti. Bu süreçte evde atıkları 
ayrıştırarak geri dönüşüme ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmanın alı-
nabilecek en kolay ve faydalı sürdürü-
lebilirlik önlemi olduğunu vurgulayan 
Başar, şunları söyledi:

“İsveç özellikle bu konuda örnek alınması 
gereken bir ülke. 1970’lerde geri dönüşü-
mün farkına varmış ve 1975 yılında evsel 
atıkların yüzde 38’ini geri dönüştürmüş-
tür. Bugün baktığımızda ise 4.4 milyon 

ton evsel atığın 2.2 milyon tonunu enerji-
ye dönüştürüyor ve İngiltere, Norveç, İtal-
ya gibi ülkelerden atık ithal ediyor. İsveç 
hükümeti 2020 yılsonu itibariyle sıfır atık 
hedefine ulaşmayı planlıyor.”

YalnızCa Yüzde 10 
için tasarlamıYOrlar
Ayşem Başar, tasarımcıların ürün ve 
servis tasarımlarını dünyanın en zen-
gin yüzde 10’luk kesimi için yaptıkları-
nın düşünüldüğünü ancak satın alma 
gücü düşük ama tasarım ürünlerini kul-
lanmaya ihtiyacı olan insanlar için çok 
çeşitli çözümlemeleri de tasarımcıla-
rın gerçekleştirdiğini kaydetti. Başar, 
“Örneğin Afrika’da temiz su kaynağına 
ulaşmak için her gün kilometrelerce 
yürümek ve ağır bidonlar taşımak zo-
runda kalan insanların ihtiyaçlarına 

çözüm üreten tasarımcılar var. Onla-
rın hayatını kolaylaştıracak, daha fazla 
miktarda suyu, daha az yorularak, kolay 
yolla taşıyacak, ucuz ve basit bir bido-
nu sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesin-
de tasarımcılar tasarlıyorlar” dedi.

sürdürüleBilir 
tasarımlar nasıl Olmalı?
 Doğaya ve çevreye zarar vermeyen, az 
malzeme kullanılarak üretilebilmeli,
 Alternatif enerji kaynaklarını kullanacak 
tasarımlar olmalı,
 Kolay monte-demonte edilebilmeli,
 Plastik kullanılacaksa geri dönüştürül-
müş plastik kullanılmalı,
 Ürün, ömrünü tamamladıktan sonra da 
geri dönüştürülebilmeli,
 Hava taşımamaya özen gösteren paket-
leme sistemleri kullanılmalı.
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Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi FANUC, Avru-
pa’daki 2. FANUC Tamir Merkezi’ni Türkiye’de açtı.  Ek 250 bin Euro 
yatırım bütçesiyle hayat bulan merkez, ilk etapta FANUC Alpha, 
Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el 
kumandalarının tamirini gerçekleştirecek. Merkezde farklı ürünleri 
tamir etme hedefiyle çalışacaklarını söyleyen FANUC Türkiye Genel 
Müdürü Teoman Alper Yiğit, bu yatırımın FANUC’un Türkiye’ye ne 
kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. 

Japon Devi FANUC’tan 
Türkiye’ye Önemli Yatırım

Dünyanın en önemli CNC, Ro-
bot ve Makine üreticisi Japon 
devi FANUC, Lüksemburg’tan 

sonra Avrupa’daki 2. tamir merkezini 
Türkiye’de açma kararı aldı.  Son tekno-
lojiyle tasarlanan FANUC Türkiye Tamir 
Merkezi, kapılarını açtı. FANUC Türkiye 
İstanbul Merkez binasının içinde, yakla-
şık 500 metrekare alanda Avrupa Mer-
kez Tamir Merkezi ile birebir konseptte 
oluşturulan FANUC Türkiye Tamir Mer-
kezi,  birbirinden farklı ürünü tamir etme 
hedefiyle kuruldu. İlk etapta FANUC 
Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve 

sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el 
kumandalarının(Teach Pendant) tamir 
edileceği merkezde,  FANUC Pcb’lerinin 
(Anakart, Sürücü kartları, I/O kartları) de 
tamir edileceği açıklandı. 

fanuC ürün-serVis 
Kalitesini türKiYe’de de
GerçeKleştireCeğiz
Yüksek bir yatırım bütçesiyle kurulan 
merkez için açıklamada bulunan FANUC 
Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yi-
ğit,  bu yatırım FANUC’un Türkiye’ye ne 
kadar önem verdiğinin önemli bir gös-
tergesi olduğunun altını çizdi. FANUC 
Türkiye Tamir Merkezi’nin temel hedefi-
nin FANUC ürün ve servis kalitesinde ta-
mir hizmetini FANUC standardıyla müş-
terilerine sunmak olduğunu söyleyen 
Yiğit, “Biz FANUC Türkiye olarak müş-
terilerimize sunduğumuz satış sonrası 
hizmetlere (Servis, Bakım, Eğitim, Retro-
fit), tamir hizmetini de ekleyerek FANUC 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını 360 derece 
kapsayan bir konsept ile çözme arzu-
sundayız. FANUC kullanıcılarına zaman 



ve maliyet kayıpları yaşatan, anti-pro-
fesyonel çözümlerin yerine FANUC 
kalitesinde oldukça profesyonel, hızlı 
ve ekonomik tamir hizmetini koyarak 
üretim kayıplarını minimize etmek ise 
diğer hedeflerimiz arasındadır. FA-
NUC tarafından üretilen orijinal ye-
dek parçalar ve sarf malzemeleri ve 
yine FANUC tarafından üretilen test 
ekipmanlarıyla yapılacak tamirlerde 
FANUC kullanıcılarına sunulacak 1 yıl 
garanti ile müşteri memnuniyetini art-
tırmayı hedefliyoruz” dedi. 

“mOtOr Yenileme standardını 
türKiYe’Ye GetireCeğiz”
FANUC kullanıcılarının ihtiyacı olan ta-
mir hizmetlerinin yanında ürünlerinde 
oluşabilecek arızaların kök nedenlerinin 
de tamir öncesi analizlerde araştırılıp 
raporlarla sunulacağını sözlerine ekle-
yen Yiğit, tamir sonrası teknik analizle-
rin de raporlanarak kullanıcılara sunul-

duğunu söyledi. Bu çalışma prensibiyle 
dataların tamir merkezinin arşivinde ye-
deklendiğini söyleyen Yiğit, “Özellikle 
motor tamirlerinde gerçekleştirilecek 
işlemlerde ürünün tamirinden ziyade 
yenilenmesi konsepti sunulacak. Yeni 
kutusunda, tertemiz ve yeni bir motor 
ile yan yana konduğunda ayırt edile-
meyecek şekilde bir yenilemeden bah-
sediyoruz. Böylece motor tamiri yerine 
motor yenileme standardını Türkiye’ye 
getirmiş olacağız.”

FANUC Türkiye Tamir Merkezi’nin 
Japonya, Amerika ve Avrupa’da-
ki örneklerine benzer konseptte ve 
FANUC hizmet kalitesini Türkiye’ye 
taşıyacağını söyleyen Yiğit, FANUC 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
taşınacağı yeni binasında da tamir 
merkezinin hacmi ve kapasitesini 
arttıracak şekilde yatırımlara devam 
edeceğini aktardı.
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında Bosch, yüz maskelerinin 
tam otomatik üretimi konusun-

da çalışmalara başladı.  Bosch Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, 
Stuttgart-Feuerbach’daki Bosch fab-
rikasında ilk özel yüz maskesi üretim 
hattını açtı. Denner, “Koronavirüs bütün 
toplumu ilgilendiren bir mücadele. Çalı-
şanlarımızı kendi ürettiğimiz maskelerle 
donatarak, piyasadaki arz durumunu 
azaltmaya yardımcı oluyoruz. Operas-
yonlarımızı güvenli bir şekilde sürdürür-
ken çalışanlarımızı korumamızı sağlaya-
cak temelleri atıyoruz” dedi.

Haziran sonuna kadar sürecek olan ko-
ordinasyonlu bir üretimi arttırma süreci-
nin ardından şirket, dünyanın dört farklı 

Koronavirüs: Bosch, Tam Otomatik 
maske Üretim Hattını Hayata Geçirdi

köşesindeki beş ayrı üretim hattında, 
günde yarım milyondan fazla maske 
üretmeye başlayacak. Hatlar, Bosch’un 
özel amaçlı makine üretimi birimi tara-
fından tasarlandı. Bosch, özel üretim 
hattının planlarını diğer şirketlere üc-

retsiz olarak sunmayı planlıyor. Bosch, 
tasarım hattının planları için şimdiden 
30’dan fazla şirketten teklif aldı.

BOsCh, masKe üretimi için 
prOdüKsiYOn hattı tasarlıYOr
Yüz maskeleri, diğer sağlık önlemle-
rinin yanı sıra, COVID-19 enfeksiyon-
larının artışını önlemek için etkili bir 
yöntem. Bosch’un özel amaçlı makine 
üretimi birimi tarafından sadece birkaç 
haftada üretilen tek tip, tam otomatik 
maske üretim hatları, birkaç farklı şir-
ket tesisinde kurulmaya başladı. Stut-
tgart-Feuerbach’daki Endüstri 4.0 ana 
fabrikasında planlanan iki hattın yanı 
sıra; Naganathapura, Hindistan ve Juá-
rez, Meksika’daki Bosch tesislerinde de 
önümüzdeki haftalar boyunca maske 
üretimi arttırılacak. Erbach, Alman-
ya’daki Rexroth tesisi de üretim ağını 
tamamlayacak. Haziran sonuna kadar, 
beş hattın üretim kapasitesinin ayda on 
milyon maskeyi geçmesi planlanıyor.

tedariK sınırlamalarını 
aşmaK için Yerinde üretim
Yüz maskeleri öncelikle patojenlerin 
kullanıcının burnundan ve boğazın-
dan yayılmasını engellemeyi amaçla-
makta. Maskeler, aynı zamanda, yakın 
çevredeki insanlar tarafından üretilen 
vücut sıvılarına karşı bir engel göre-
vi de görüyor. Bosch, Avrupa DIN EN 
14683 standardına uyum sağlayan I 
ve II tipi cerrahi maskeler üretecek ve 
bu maskeleri dünya çapında sayıları 
400.000’i aşan çalışanlarını korumak 
için kullanacak. Bosch, talep olduğu 
ve üretilen maskeler ülke standart-
larına uyduğu sürece ekstra maske 
üretim kapasitesini üçüncü partilere 
sunmayı planlıyor.

Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi, yüz maskesi üretmek 
için bir sistem geliştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki Bosch lokas-
yonlarında bulunan beş adet tam otomatik üretim hattı, koruyucu 
yüz maskelerini çalışanları için üretecek. Bosch, özel üretim hattı-
nın planlarını diğer şirketlere ücretsiz olarak sunuyor.

Yazının devamı sayfa 44’de
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Ayrıca Bosch, hatların tasarımlarını, tek-
nik çizimlerini ve montaj talimatlarının 
yanı sıra maskelerin nasıl paketlendiği 
ve dağıtıldığı hakkında bilgileri diğer şir-
ketlere ücretsiz olarak sunmayı da plan-
lıyor. Denner, “Özel üretim hattımız, bizi 
daha bağımsız kılıyor; çünkü maskeler 
direkt ihtiyaç olan tesislerde üretilebili-
yor” diyerek sistemin avantajlarını anla-
tıyor. Bosch’un özel amaçlı makine üre-
timi birimi, ilgilenen şirketler için uzman 
tavsiyesi ve talep üzerine kullanıma hazır 
sistemler sunuyor. Bosch yönetim kuru-
lunun endüstriyel teknoloji sorumlusu 
Rolf Najork, “Bosch koronavirüse geliş-
tirdiği teknolojilerle yanıt veriyor. Yenilik-
çi gücümüz ve kapsamlı üretim uzmanlı-
ğımız ile katkıda bulunuyoruz” dedi.

BOsCh’un özel amaçlı 
maKine üretimi Birimi, müşteriYe 
özel çözümler sunuYOr 
Endüstriyel teknoloji sektörünün par-

Coşkunöz Holding’in İş Geliştirme
Direktörü Hilmi Pınar Oldu

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından 
Coşkunöz Holding’in İş Geliştirme Direk-

törlüğü görevine Hilmi Pınar getirildi. Sektörün 
deneyimli ismi Pınar, Coşkunöz Holding bünye-
sinde faaliyet gösteren 12 şirketin tüm iş geliş-
tirme süreçlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre tek-
nolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şir-

ketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, iş 
geliştirme departmanını önemli bir ata-

ma ile güçlendirdi. Sektörde 15 yılı 
aşkın deneyimi bulunan Hilmi Pınar, 
İş Geliştirme Direktörü olarak Şu-
bat ayı itibarıyla Coşkunöz Holding 
bünyesinde çalışmalarına başladı. 

hilmi pınar Kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli-
ği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Hilmi 
Pınar, 2008 yılında RWTH Aachen Teknik Üni-
versitesi Üretim Mühendisliği Bölümü’nde yük-
sek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine 
2004 yılında RWTH Aachen WZL Enstitüsü’nde 
Araştırma Görevlisi olarak başlayan Pınar, çeşitli 
global firmalarda Proje Mühendisi, Ar-Ge Mü-
hendisi ve Teknik Satınalma Mühendisi olarak 
çalıştı. Pınar, 2009-2018 tarihleri arasında Bos-
ch Rexroth’ta sırasıyla Üretim Mühendisliği, Pro-
je Liderliği, Üretim Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. Coşkunöz Holding bünyesi-
ne katılmadan önce, Erkurt Holding’de İş Geliş-
tirme Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

çası olan Robert Bosch Manufacturing 
Solutions GmbH, üretim sistemleri, test 
ve süreç teknolojileri ve ilgili hizmetler 
için son 25 yıl boyunca esnek ve bü-
yütülebilir planlar geliştiriyor. Bosch 
Grubu içinde bu şirket önemli bir rol oy-
nuyor. Örneğin şirket, elektrikli ulaşım 

sistemleri konusunda, elektrikli moto-
siklet motorlarının son kontrolünü ya-
pıyor. Özel amaçlı makine üretimi birimi, 
dünya çapında dokuz lokasyondaki 
yaklaşık 2.000 çalışanıyla; hizmetlerini 
hem Bosch fabrikalarına hem de dış 
müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlıyor.
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Şu anda Mesago Messe 
Frankfurt GmbH, Form-

next’nin hala Frankfurt’ta-
ki planlandığı gibi devam 

etmesini bekliyor.

Planlama, Güncellenmiş Bir 
Sağlık Konsepti ve Eklenen 
Sanal Tekliflerle Devam Ediyor

10 - 13 Kasım 2020. Sergi orga-
nizatörü, katılımcıların sağlığını 
korumak için bir konsept ve dün-

yanın katkı maddesi üretimi ve modern 
endüstriyel üretim için dünyanın önde 
gelen fuarı için ek bir dijital program üze-
rinde tüm aciliyetle çalışıyor.

Mesago Messe Frankfurt GmbH Form-
next Başkan Yardımcısı Sascha F. Wenz-
ler, “Fiziksel bir serginin eşsiz değeri ve 
avantajlarından ikna olmaya devam edi-
yoruz” diye açıklıyor. “Ve dijital etkileşim 
hiçbir zaman yüz yüze temasın yerini 
alamayacak olsa da, sadece birkaç haf-
ta önce daha önce düşünülenden daha 
fazla kapsam sunuyor.” Bu nedenle For-
mnext dijital seçeneklere daha yakından 
bakmayı amaçlamaktadır: Örneğin, katı-
lımcılara uluslararası ticaret izleyicilerine 
dijital olarak ürün ve çözümler sunma fır-
satı verilecektir. Mesago Messe Frank-
furt GmbH firmasının önümüzdeki haf-
talarda takip etmesi gereken detaylar 

ile bu amaçla konseptler ve platformlar 
geliştirilmektedir.

6 Mayıs 2020 tarihli Federal Hükümetin 
ve Almanya Federal Devletlerinin karar-
ları, ticaret fuarlarının artık belirli bir sağ-
lık riski oluşturan önemli olaylar katego-
risine girmediğini belirterek, Kasım ayı 
için de iyimserlik yarattığını belirtti.

“Bu sadece fuar endüstrisi için değil, 
tüm ekonomi için harika bir haber” di-
yor Wenzler. “Fuarlar, özellikle birçok 
endüstri ve sektörde aylarca süren eko-
nomik durgunluktan sonra endüstride 
yenilik ve değer yaratmanın önemli bir 
itici gücüdür.”

Katılımcıların, ziyaretçilerin ve çalışanla-
rın sağlığı doğal olarak öncelikli olma-
ya devam ediyor. Bu nedenle, Messe 
Frankfurt ile birlikte, şu anda en yüksek 
sağlık koruma standartlarını sağlamak 
için konseptler geliştirilmektedir. Bunlar, 
örneğin ziyaretçi yoğunluğunu azalt-
mak, yüksek hijyen standartlarını garanti 
etmek ve temas izlemeyi tanıtmaktır. Bu 
kavramlar şu anda sorumlu mercilerle 
koordine edilmektedir ve zamanında uy-
gulanacaktır.
 
Sağlığın korunmasına ek olarak, Form-
next 2020, daha geniş ekonomik çevre, 
AM sektöründeki ekonomik durum ve 
Avrupa ve küresel seyahat endüstrisin-
deki gelişmeler gibi bir dizi diğer önemli 
faktör dikkate alınarak tasarlanmaktadır. 
“Nihayetinde, bu zorlu zamanlarda bile, 
mevcut duruma, katılımcıların ve piyasa-
nın ihtiyaçlarına mümkün olduğunca du-
yarlı bir fuar düzenlemek istiyoruz,” diye 
açıklıyor Wenzler.
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Formnext 2020 Still Going Ahead

At the present time, Mesago 
Messe Frankfurt GmbH still 

expects Formnext to go ahead in 
Frankfurt as scheduled from.

10 - 13 November 2020. The exhi-
bition organizer is working with all 
possible urgency on a concept for 
safeguarding the health of attendees 
and a supplementary digital program 
for the world’s leading trade show for 
additive manufacturing and modern 
industrial production.

“We remain convinced of the unique 
value and advantages of a physical 
exhibition,” explains Sascha F. Wenzler, 
Vice President of Formnext, Mesago 
Messe Frankfurt GmbH. “And although 
digital interaction will never be able 
to replace face-to-face contact, it 
does offer more scope than previ-
ously thought possible only a few 
weeks ago.” For this reason, Formnext 
intends to take a closer look at digital 
options: For instance, exhibitors will 
also be given the opportunity to pres-

ent products and solutions digitally 
to the international trade audience. 
Concepts and platforms are currently 
being developed for this purpose with 
further details from Mesago Messe 
Frankfurt GmbH to follow in the com-
ing weeks.

The rulings of the Federal Government 
and the Federal States of Germany, 
dated 6 May 2020, stating that trade 
shows are no longer considered to fall 
under the category of major events 
that pose a particular health risk, also 
give cause for optimism for November. 

“This is great news not only for the 
trade show industry, but for the entire 
economy,” says Wenzler. “Trade shows 
are an important driver of innovation 
and value creation in industry, espe-
cially after months of economic stand-
still in many industries and sectors.”

The health of exhibitors, visitors and 
employees naturally remains a top 
priority. Together with Messe Frank-
furt, therefore, concepts are currently 
being developed to ensure the highest 
standards of health protection. These 
include, for example, reducing visitor 
density, guaranteeing high hygiene 
standards and introducing contact 
tracing. These concepts are currently 
being coordinated with the responsi-
ble authorities and will be duly imple-
mented in due course. 
 
In addition to health protection, 
Formnext 2020 is being designed in 
consideration of a number of other 
important factors, such as the wider 
economic environment, the eco-
nomic situation in the AM sector, and 
developments in the European and 
global travel industry. “Ultimately, even 
in these challenging times, we want 
to organize a trade show that is as 
responsive as possible to the current 
situation and the needs of participants 
and the market,” explains Wenzler.

Planning continues with an 
updated health concept and 

added virtual offerings.
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Otomotiv Sektörü İnsan-Robot 
İşbirliği ile Geleceğe Hazır

Çeşitli türlerdeki ürün ve hiz-
metin üretimini ve dağıtımını 

izlemek için tüm dünyada kullanı-
lan otomasyon sistemleri; verim-
lilik, enerji ve zaman tasarrufu, 
detaylı ölçüm ve raporlama gibi 
avantajlar sağlıyor. Olağanüstü 

kriz durumlarında insan kayna-
ğına minimum ihtiyaçla üretimi 
sürdürme kabiliyetiyle ülke eko-

nomilerindeki daralmayı da kısan 
sistemler, yaklaşık kırk yıldır tüm 

endüstrileri etkisi altına alıyor. 
Japonya merkezli lider CNC, 

robot ve makine üreticisi FANUC,  
farklı özelliklere sahip robotları 
ve otomotiv üretim hatlarını iyi-

leştirmeye yönelik opsiyonlarıyla 
fabrika teknolojilerinde köklü 

değişimler meydana getiriyor.

Verimliliğin en kritik kıstaslardan 
biri olduğu günümüzde, robotlar 
ve CNC makineleri dünyadaki 

tüm endüstriler gibi otomotiv sektöründe 
de üretim verimliliğine büyük katkıda bu-
lunarak rekabet ortamında öne çıkmasını 
sağlıyor. Japon devi FANUC dünyanın 
dört bir yanındaki otomotiv endüstrisin-
de kullanılmak üzere 0.5kg’dan 2.300kg’a 
kadar kaldırma kapasitesine sahip geniş 
bir model aralığında, uygulamada farklı 
özelliklere sahip robotları ve otomotiv 
üretim hatlarını iyileştirmeye yönelik op-
siyonlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

faBriKalarda zaman 
Ve enerji tasarrufu 
sağlaYan üst aKıl: rOBOtlar
Kurulumu olabildiğince hızlı ve kolay 
hale getirmek için FANUC çözümleri 
geleceğe dönük akıllı fabrikalarda kul-
lanıma hazır tak-çalıştır teknolojilerini 
içeriyor. Kullanıma hazır bu teknolojiler 

sayesinde duruş süreleri etkin bir şe-
kilde minimize edilirken, basit menüler 
kullanarak üreticilerin kendi çözümlerini 
oluşturmaları mümkün hale geliyor. 

Çağın en büyük gereksinimlerinden biri 
olan enerjinin verimli olarak kullanılması 
bağlamında tüm FANUC ürünleri mak-
simum enerji verimliliği göz önünde bu-
lundurularak tasarlanıyor.  Akıllı enerji ta-
sarrufu özellikleri ve servo teknolojisi ile 
FANUC, mümkün olan maksimum verimi 
en düşük enerji tüketimi ile sağlamayı 
hedefliyor. FANUC ürünleri; üretim mikta-
rı, verimlilik ve hız dışında birçok değerli 
etkeni bir arada bulunduracak şekilde, 
fabrika alanının en optimum şekilde kul-
lanılabilmesi için geliştiriliyor.

OtOmOtiV seKtöründe 
fanuC teKnOlOjileri
Otomotiv sektöründe üretim hattının he-
men hemen her aşamasında kullanılan 
robotlar, yüksek düzeyde verim gerekti-
ren, tekrar eden ve insan sağlığı için riskli 
olabilecek görevlerde de ideal görülüyor.

Yazının devamı sayfa 52’de
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Fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda, 
ağırlıklı olarak, punta kaynak, araç gövde 
komponent transferi, mastik, ark kay-
nak, araç ölçümü, boya gibi uygulamalar 
için otomotiv kaporta üretim hatlarında 
kullanılan robotlar üretiliyor. Yanı sıra 
görsel işleme ürünleri, kuvvet sensörü, 
yörünge hızlandırma opsiyonları, ZDT 
olarak adlandırılan robotlar ve bağlı 
çevre ekipmanlarının haberleşebildiği, 
takip edilebildiği ve olası problemlerin 
oluşmadan fark edilmesinin sağlandığı 
IoT çözümleri de öncelikli üretilen akıllı 
teknolojiler arasında yer alıyor. 

FANUC; robotları dışında CNC, lazer, 
Power Motion, Robodrill, Roboshot, Ro-
bocut teknolojileri ile tek ortak platform 
üzerinden aksiyon alarak ek ara yüz ve 
kablolama ihtiyacını en aza indirgiyor. Çö-
zümler arasında çok yönlü montaj şekille-
rinin yanında küçük izdüşümlerine sahip 
hızlı ve ince punta robotları, kompakt iş-
leme merkezleri ve tanımlanmış güvenlik 
bölgelerine göre robotun çalışma alanını 
kesin olarak belirlemeye olanak veren 
akıllı DCS (Dual Check Safety) yazılımı da 
bulunuyor. Öte yandan FANUC’un 900kg 
- 2.300kg taşıma kapasite aralığında-
ki dört robot modeliyle araç komplesi 
transferinde rol oynayan M-2000 robot 
serisi; geleneksel konveyörlere göre ve-
rimlilikleri, daha düşük bakım maliyetleri 
ve kolay kurulumlarıyla fark yaratıyor.

“insan-maKine işBirliği 
üzerine Kurulu YepYeni Bir 
üretim mOdelinin içindeYiz”
Günümüz itibariyle FANUC’un Amerika, 

Asya ve Avrupa pazarında faaliyet gös-
teren otomotiv devlerinin üretim hatla-
rında faaliyet gösteren yüz binin üze-
rinde kurulu robotu olduğunu belirten 
FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman 
Alper Yiğit, dünyanın ileri gelen saygın 
otomotiv üreticilerinin her geçen gün 
gelişen FANUC teknolojilerini kullandı-
ğını aktarıyor. IoT teknolojileriyle dona-
tılacak olan gelecekte, otomotiv sektö-
ründe bugünün çok daha üzerinde bir 
verimlilik seviyesi oluşacağını söyleyen 
Yiğit,   gelecek yıllarda network üzerin-
den birbirine bağlı hareket edebilen, 
karar ve planlama sunabilen daha ileri 

teknolojilerin kullanılacağı öngörüyor.  
FANUC olarak modüler fakat kesinti-
siz veri akışı sağladıklarını vurgulayan 
Alper Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: 
“Yüksek enerji verimliliğine sahip, alan 
tasarrufunun maksimum düzeyde ger-
çekleşeceği, insan-makine işbirliği üze-
rine kurulu yepyeni bir üretim modelinin 
içindeyiz ve her geçen gün köklü deği-
şimlere yol açacak yeni modellerimizi 
geliştiriyoruz. Geleceğin dünyasında ro-
botlar, tüm zorlu görevleri yerine getire-
rek insanların değerli zamanlarını daha 
hafif, daha vasıflı veya zorlu görevlere 
ayırmalarına olanak tanıyacaktır.”
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Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 4 ayında toplam makine ih-
racatını 5,3 milyar dolar olarak açıkladı. İhracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10’un üzerinde azalan sektör Nisan ayında 957 
milyon dolar ihracatta kaldı. MAİB’in Makine Federasyonu ve TOBB 
Makine Sektör Meclisi işbirliği ile yaptığı anket ise makine ihracatçısı 
firmaların salgın nedeniyle ciddi iş kaybına uğradığını ortaya koyuyor. 
Her 10 imalatçıdan 5’inin Mart ve Nisan aylarında dış sipariş alamadı-
ğını vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğ-
lu, “Her 10 firmadan 9’u da elinde gelecek üç aydan sonrası için iş olma-
dığını söylüyor. Kamu ve altyapı hizmetlerinin aksaksız sürebilmesi için 
açık kalması gereken makine sektörü, yüksek maliyetlere katlanarak ve-
rimsiz çalışmaya devam edecek. İyi başladığımız bir yılda frene basmak 
zorunda kaldık ama doğru hamlelerle yeniden hız kazanabiliriz” dedi.

makine Sektörü Avrupa 
Birliği’nin Açılışına Şartlandı 

Türk makine sektörünün ihraca-
tı yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10’un 

üzerinde azaldı. Sektörün makine ihracatı 
ilk 4 ayda 5,3 milyar dolarda kaldı. Nisan 
ayındaki ihracat ise önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 38 düşerek 957 milyon 
dolar oldu. Makine sektöründe en büyük 
kayıplar ana pazarlarda yaşandı. Nisan 
ayındaki ihracat kaybı en fazla makine 

ihraç edilen 5 büyük pazarda yüzde 52,5 
ortalamasında gerçekleşti. Bu ülkelerden 
en az düşüş yüzde 43 ile Almanya’da ya-
şanırken Fransa’ya makine ihracatındaki 
düşüş Nisan ayında yüzde 71’e ulaştı. 

“hastalıK Batı’Ya dOğru 
KaYdıKça hasarımız arttı”
Sektörün geçtiğimiz yıl ulaştığı cironun 
yüzde 59’unun ihracattan geldiğini an-

cak Nisan ayında bu gelirin yarısını kay-
bettiklerini vurgulayan Makine İhracat-
çıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu 
şunları söyledi: 

“Yıla iyi başlamamıza rağmen, Uzak 
Doğu’dan gelen ara mal stoklarımız tü-
kendikçe sorunlarımız arttı. Hastalığın 
merkezi Batı’ya doğru kaydıkça pazar 
kayıplarımız da yükseldi. Geçtiğimiz yıl 
Nisan ayında Almanya, ABD, Birleşik 
Krallık, İtalya ve Fransa’ya 564 milyon 
dolar değerinde makine göndermiştik. 
Bu yıl aynı ülkelere Nisan ayı ihracatımız 
283 milyon dolara kadar geriledi.”

“tam da KOrunaCaK 
zaman Ve haldeYiz”
İlk 4 ayda yaşanan yüzde 10’un üzerin-
de düşüşün Mayıs sonunda yüzde 15’i 
aşabileceğini belirten Karavelioğlu şöy-
le konuştu:

“Küresel ekonomik krize en sıkıntılı yaka-
lanan sektör makine sanayiidir. Makine 
imalatçıları dünyanın her yerinde baskı 
altında; toplam cirolarının yüzde 5’ine 
dahi varmayan yedek parça ve bakım-o-
narım hizmetleriyle ayakta kalamazlar. 
Rekabetin çok çetinleşeceği tabiidir. 
Yerli imalatçıları ithalattan korumak üze-
re gümrük duvarları yükseliyor. Yaklaşık 
400 firmayla yaptığımız anket Nisan 
ayında normal üretimi süren fabrikala-
rın oranının sadece yüzde 21 olduğunu 
gösteriyor. Makine imalatçısı her 10 fir-
madan 4’ü Nisan ayında yurtiçinden hiç 
sipariş alamadığını, 5’i ise yurtdışından 
hiç sipariş alamadığını söylüyor. Her 10 
firmadan 9’u elindeki işleri bir ila üç ay 
içinde tamamlayacağını belirtiyor; 

Yazının devamı sayfa 56’da
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sonrası için işleri yok. İyi başladığımız bir 
yılda frene basmak zorunda kaldık ama 
doğru hamlelerle yeniden hız kazanabili-
riz. Gerekli olan, Türkiye’de kamu strateji 
dokümanlarının merkezine makinenin 
koyulduğunu ve yeniden sanayileşme-
de temel rolün makine sektörüne verildi-
ğini akılda tutmaktır. Buna rağmen, des-
teklerin sektörlere göre değil, firmaların 
ihtiyaçlarına göre dağıtılmasının daha 
efektif ve adilane olacağına inanıyoruz.”  

“aB ülKeleri için özel 
KampanYalar haYata GeçireCeğiz”
Almanya, Çin, ABD, Japonya ve Gü-
ney Kore gibi güçlü ekonomilerin 2030 
stratejilerinin merkezinde makinenin 
yer aldığına fakat bu ülkelerin eylem 
planlarını eksiksiz olarak uygulamaya 

devam ettiklerine dikkat çeken Karave-
lioğlu şunları söyledi: “Makine imalatının 
küresel liderleri salgın sonrası yeniden 
üretime başlamak konusunda sabır-
sızlanıyorlar. Özellikle Çin ve Almanya, 
yeni küresel pozisyonlanmalarda erken 
rol alarak egemenlik kapmak istiyorlar. 
İtalya, İspanya ve Fransa gibi AB’nin 
önemli üreticileri bu salgından olduk-
ça yara almış olarak çıkacak. Biz diğer 
rakiplerimizle yarışta öne geçmek için 
bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi 
işlemeliyiz, Avrupa pazarının lokomotifi 
Almanya ile endüstriyel işbirliklerimizi 
daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin 
Makinecileri markasıyla, biz bu süreç-
te Almanya başta olmak üzere tüm AB 
ülkeleri için özel kampanyalar hayata 
geçireceğiz.”

“dünYanın durduğu 
aYda ithalatımız artmış”
Dünya ekonomisinin durduğu ve Tür-
kiye’deki makine imalatçılarının üre-
timlerini kıstıkları bu dönemde, Mart 
ayı verilerine göre ithalatın yüzde 14 
artmasının ise şaşırtıcı bir veri olduğu-
nu ifade eden Karavelioğlu, “Makine 
ihracatının ithalatı karşılama oranı yüz-
de 85’den yüzde 73’e kadar gerilemiş. 
Oysa geçen yıl makine dış ticaret açı-
ğını 5 milyar dolara kadar indirmiştik. Şu 
an firmalarımız yüksek maliyetlerle ve 
verimsiz bir çalışmayla ayakta kalma-
ya çalışıyor. Personelimizi ne pahasına 
olursa olsun korumaya çalışıyoruz çün-
kü yetişmeleri on yılı aşan Ar-Ge ve ta-
sarımcılarımız başta olmak üzere hepsi 
işlerinde uzmanlar” dedi.

RTC TEC Bağlantı Elemanları A.Ş.’den 
Coronavirüs Önlemi  

Coronavirüs (Covid-19) ile ilgili fir-
malarda alınan tedbirler kapsa-

mında; RTC TEC BAĞLANTI ELEMAN-
LARI A.Ş. fabrika binasının ana girişine 
OTANK Endüstri Enerji İnşaat Ltd.Şti. 
tarafından üretimi yapılan ‘’Ozon De-
zenfeksiyon Kabini’’ yerleştirdi.

Fabrika personeli ve ziyaretçiler bu 

kabinden geçerek giriş ve çıkışlarını 
yapmaktadırlar. Kullanımı son dere-
ce pratik olan cihaz içine girildiğinde 
optik sensörler yardımıyla çalışmak-
tadır. Bakteri ve virüslerin kimyasal 
yapısını bozarak yok eden cihaz CE 
belgeli olup tamamen yerli üretimdir. 
OTANK firması halen %80’ini yurtdı-
şına ihraç etmektedir.
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Yıldız Teknopark’ta faaliyetlerini 
sürdüren Yıldız Kuluçka firması 
Ayvos’un geliştirdiği yapay zeka 

destekli yazılım koronavirüse 
geçit vermiyor. Yazılımın kame-

ralara entegre edilmesiyle sistem 
devreye giriyor ve sosyal mesafe-
nin ihlal edildiği, maske kullanıl-
madığı durumlar tespit edilerek 

yetkililere bildiriliyor. Termal 
IP kameralar üzerinden 6 metre 

mesafeden temassız bir şekilde 
serbest geçiş sağlayarak anında 

ateş ölçümü yapabilen bu yazılım, 
kişi özelinde dezenfektan kullanı-

lıp kullanılmadığını da saptıyor.

Yıldız Teknopark’tan 
Tek Yazılımla Ateş, maske 
ve Dezenfektan Kontrolü

Koronavirüs nedeniyle 15 Mart’tan 
bu yana evlere kapandık. Ancak 
vaka sayısının ve ölüm oranla-

rının düşmesiyle birlikte Mayıs başında 
normalleşme sürecine kademeli olarak 
geçiş yapıldı. Açıklanan takvim doğrultu-
sunda ilk açılan yerler AVM’ler oldu.  Ha-
ziran’la birlikte oteller, camiler, restoranlar 
yani tüm sosyal mekanlar açılacak.  Bu 
sürecin adı her ne kadar ‘normalleşme’ 
olsa da maskeler giysilerimizin bir parça-
sı olacak ve insanlarla belirli bir mesafede 
iletişim kurmaya devam edeceğiz. Ancak 
bu sosyal mesafeyi nasıl koruyacağımız 
konusunda hepimizin kafasında soru işa-
retleri var. Yıldız Teknopark şirketlerinden 
bir olan KOSGEB destekli Türk Ar-Ge şir-
keti Ayvos bu soru işaretlerini geliştirdiği 
yapay zeka destekli yazılımla çözüyor. 
Şirket, geliştirdiği yazılım ile yapay zeka 

destekli kameralar üzerinden bireylerin 
6 metre çevresinde akıllı tarama yapa-
biliyor. Böylece AVM’ler ve restoranlarda 
sosyal mesafenin ihlal edildiği, maske 
kullanılmadığı durumları tespit ederek 
yetkililere bildirip gerekli önlemlerin alın-
masını sağlıyor. 

Ayvos Kurucusu ve CEO’su Eray Hangül, 
şu ana kadar alınan önlemlerin boşa git-
memesi için normalleşme sürecinin ya-
kından takip edilmesi gerektiğini belirte-
rek yazılımlarıyla bu sürecin en iyi şekilde 
yönetilmesine yardımcı olmak istedikle-
rini belirtiyor. 

sistem nasıl çalışıYOr?
Eray Hangül, projelerinde fikrin oluşu-
mu, fon bulunması, proje yazımı yöneti-
mi ve yürütülmesi, paydaşların bir araya

Yazının devamı sayfa 60’da
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getirilmesi, çıkacak fikri ve sınai hakların 
yönetimi, bunların ekonomiye katkıya 
dönüşmesi ve ticarileştirmesi konusun-
da Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’den des-
tek aldığını anlatıyor.

Bu sistemin nasıl 
KullanılaBileCeğiYle ilGili 
ise hanGül şu BilGileri VeriYOr: 
“AVM’ler, restoranlar, kafe ve pastane gibi 
sosyal mesafe ihlallerinin yaşanabileceği 
alanlardaki kameralara yazılımlarımızı en-
tegre edip gerekli alanların yapay zeka ile 

taranmasını sağlayarak ihlal yaşandığın-
da gerekli birimlere uyarı iletebiliyoruz. 
Aynı zamanda görüntü işleme teknolo-
jisiyle yüz analizi yaparak kişinin maske 
takıp takmadığını anonim olarak raporla-
yabilen yazılımlarımız, aynı kişinin birden 
fazla kameradan geçişini takip ederek de 
konum odaklı bildirimler oluşturabiliyor.”
AVM’ler ve restoranlardaki yoğunluğu 
göz önüne alarak geliştirilen yazılımları-
nın her alanda kullanılabileceğini belirten 
Eray Hangül, “Toplum açısından tehlike 
arz eden her yere yazılımımızı entegre 

ederek alarmlar oluşturabiliyoruz. Yazılı-
mımızla kameralardan aldığımız görüntü-
leri analiz ederek metro, otobüs, market, 
iş yeri gibi birçok bölgede koronavirüs 
önlemlerini artırıyoruz. Alınan görüntüler 
anonim olarak işlenerek kişinin maske ta-
kıp takmadığı ya da sosyal mesafe kural-
larına uyup uymadığı belirlenebiliyor. Tüm 
bunlara ek olarak kişinin hareketini takip 
ederek yer değiştirse bile son konumunu 
belirleyebiliyoruz” diye konuşuyor.

temizliK Ve ateş 
ölçümü de YapılıYOr 
Ayvos’un yazılımı ayrıca koronavirüs ile 
mücadelede diğer bir önemli nokta olan 
ateş ölçümünü de termal kameralar üze-
rinden gerçekleştirebiliyor. Şirket termal 
kameralardan topladığı verilerle 6 metre 
gibi geniş bir mesafeden temassız olarak 
ateş ölçümü yapabiliyor. Yazılım, ölçüm 
sonucunun eşik değerinden fazla olması 
halinde kişilerin yüz görüntülerini gerekli 
birimlere ileterek önlem alınmasını sağ-
lıyor. Yine aynı sistem üzerinden kurum-
larda veya özel iş yerlerinde temassız 
ateş ölçümü yaparak yüz tanıma ile tekil 
ölçümler raporlanabiliyor. Bu kameralar-
dan elde edilen görüntülerle kişinin de-
zenfektan kullanım sıklığı da belirlenebi-
liyor. Yani kameralar kişinin dezenfektan 
kullanıp kullanmadığını tespit edebiliyor. 
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Ecoclean, parça çapak alma ve partikül temizliğinde giderek artan 
taleplere, maliyet etkin bir yanıt olarak EcoCvelox sistemini geliştirdi. 
Modüler tasarımı sayesinde, özel yapılandırma ve eklemelerin müm-
kün olduğu Velox’ta, her zaman, tek bir kaynaktan yüksek basınçlı ça-
pak alma, temizleme ve kurutma olarak kombine edilebilme kabiliyeti. 
Böylelikle, palet başına sadece 15 saniyelik bir çevrim süresi elde edi-
lebilir. EcoCvelox sisteminin diğer standart ayar özellikleri arasında, 
yüksek basınçlı çapak alma fonksiyonu ve son derece dinamik parça 
işleme teknolojisinin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimdışı programlan-
ması için, bir CAD/CAM arayüzü bulunmaktadır.

15 Saniyelik Bir Çevrimde, 
Güvenilir Bir Şekilde Parça Çapağı 
Alma, Temizleme ve Kurutma

Hidrolik ve Pnömatik sistem bile-
şenleri, motor blokları, pompa ve 
vana gövdeleri, ağızlıklar, şanzı-

man paçaları, direksiyon ve fren eleman-
ları ve diğer mekatronik bileşenler – tüm 
bunlar, çapak alma ve teknik temizlemey-
le ilgili daha katı şartnameler gerektiren 
parçaların birer örneğidir. Daha önce, 
tüm bu gereksinimlerin optimum bir şe-
kilde karşılanması demek, ekipmanların 
farklı farklı üreticilerden kullanılması an-

lamına geliyordu. Şimdi, yenilikçi EcoC-
velox konseptiyle Ecoclean GmbH, yeni 
bir modüler çözüm olarak çeşitli parça 
temizleme ve kurutma işlemlerini verimli 
ve yer tasarrufu sağlayan bir anlayışla 
sunan 5 eksenli yüksek basınçlı çapak 
almayı geliştirdi. Dahası, esnekliğine ek 
olarak, bu yeni sistem işlem-döngü süre-
si oranı, ekipman seviyesi, operasyon uy-
gunluğu, bakım kolaylığı ve tesis kullanı-
labilirliği açısından standartları belirliyor.

maKsimum esneKliK ile
KullanıCı GereKsinimlerine 
en uYGun adaptasYOn
Modüler tasarım, kullanıcıların yüksek ba-
sınçlı çapak alma, parça temizleme ve ku-
rutma işlemlerini; tek kaynakta birleştiren 
kişiselleştirilmiş sistemleri yapılandırma-
larını ve ihtiyaç duydukça genişletmeleri-
ni sağlar. Üreticinin diğer ürünleriyle kom-
bine edilmesine örnek olarak; yüksek yağ 
taşınımı olan uygulamalarda çapak alma 
öncesi “solventli temizleme” işlemini da-
hil etmek mümkündür. EcoCvelox’un çe-
şitli standart modülleri, paletler üzerinde 
temin edilen 200 x 200 x 200 mm ölçüle-
rindeki parçalar için derecelendirilmiştir. 
Bu format çoğu genel endüstri uygula-
masını kapsar.

Çeşitli işlemlerim takım yapılandırması, 
kendine özgü parçalara da aynı şekilde 
adapte edilebilir. Böylelikle, standart tek 
mil kullanılarak 1000 bar’a kadar basınç-
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ta (ihtiyaca göre max. 3000 bar) yüksek 
basınçlı çapak alma gerçekleştirilebilir. 
Opsiyonel bir HP taret, 5 farklı takıma 
kadar barındırabilirken karmaşık çapak 
alma operasyonlarına destek sunar. Sa-
dece 1.5 saniyede takımdan takıma de-
ğişim sağlar. HP Taret ve mil için takım-
lar, verilen parçayla uyacak şekilde özel 
olarak tasarlanabilir veya 3D baskı ile 
yapılabilir. Parça temizleme için, enjek-
siyonlu etkin yıkama, spreyli temizleme 
ve seçimli durulama işlemleri mevcut 
olup birleştirilebilir. Kurutma, yüksek hızlı 
hava üfleme ve/veya vakum ile elde edi-
lebilirken, hava üfleme çözümü temizle-
me modülüne de entegre edilebilir.

çapaK alma OperasYOnları 
için KOlaY prOGramlanaBilir 
Cad/Cam araYüzü
Ekipmana entegre edilebilen CAD/CAM 
arayüzü, günümüzün makine takımla-
rında ortak bir özellik olmasına rağmen, 
çapak alma sistemlerinde mutlak bir 
yenilik. Yüksek basınçlı çapak alma adı-
mının programlanması amacıyla, parça 
tasarım verisinin transferine izin verir. 
Bu, herhangi bir geleneksel öğretme 
yönteminden daha kolay ve daha hızlı 

bir şekilde, makine kontrolörüne çev-
rimdışı olarak veri yüklenerek yapılabilir. 
Dahası, bu sayede yeni parçaların çapak 
alma işlemlerinin kurulumunu minimum 
süre ve düşük maliyete indirger. Parça 
tanımlama için, bir kamera sistemi en-
tegre edilebilir. Sonuç, lot büyüklüğünde 
parçalarda bile efektif ve düşük maliyetli 
bir çapak alma operasyonudur.
 
15 saniYeliK Bir çeVrimde,
14.5 saniYe işlem süresi
Çapak alma işlemi için parça taşıma, te-
mel sürümde bir Y ekseninde yer almak-

tadır. Ancak, yüksek verim ve döngü sü-
resi gereksiniminin olduğu durumlarda 
modül, ikinci bir Y eksenine takılabilir. Bu 
durum, yükleme ve boşaltmanın çapak 
alma işlemine paralel olarak yürütülme-
sini sağlar. Böylece 14.5 saniyelik işlem 
süresi, 15 saniyelik döngü süresine ne-
redeyse eşdeğer olur. Aynısı, temizleme 
ve kurutma modülü için, aynı anda çalı-
şan ikinci bir çalışma haznesi entegre 
edilerek elde edilir, 

Paletler, bağımsız işleme istasyonları 
arasında, yüksek dinamik performans 
ve aşınmasız motoruyla karakterize edi-
len ve standart olarak entegreli doğru-
sal bir tahrik sistemi yardımıyla hareket 
ettirilir, Parçaları, bir istasyondan diğeri-
ne saniyede 4-5 metre hızda taşıyarak 
sistemin işlevsel verimliliğine daha fazla 
katkıda bulunur. Yükleme işlemi, bir por-
tal sistemi veya robot vasıtasıyla otoma-
tik hale getirilebilir.

en az Yüzde 50 
artırılmış taKım ömrü
İşlemin doğası gereği, çapak almada kul-
lanılan tüm takımlar aşınmaya maruz ka-
lır, bu da basınç düşmesine neden olur. 
Bu da belirli bir saat işlemin ardından 
değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 
Yeni EcoCvelox, patentli yazılımı ve VFD
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kontrollü yüksek basınçlı pompası saye-
sinde, işlem basıncının bu etki için tek-
rar ayarlanmasını sağlar. Yüksek basınç 
şartlarına sürekli bir uyum sağlayan bu 
akıllı çözüm, takım ömrünü en az yüzde 
50 uzatır ve böylelikle tesis kullanılabilir-
liğini aynı anda arttırır.

Hızlı ve verimli takım değişimi için, çapak 
alma modülü yanal bir bakım kapısına sa-
hiptir. Bu, hem tekli milin ucuna hem de 
taret üstü yüksek basınçlı aletlere kolay 
erişim sağlar.

KOlaY Ve etKin Operatör
KOntrOlü için aKıllı Bir çözüm
Ekipmanların yüksek işlem güvenilirli-
ğine ve ulaşılabilirlik oranına katkı sağ-

layan bir başka özellik de, yeni sezgisel 
operatör rehber sistemidir, 19” düz ek-
ran monitörde (HMI), tüm sistem mo-
dülleri ayrı ayrı ve tam izleme şemasıyla, 
akıllı telefon ekranına benzer bir biçim-
de net olarak sunulur. Bir sorun ortaya 
çıkarsa, bu etkilenen modülde bir renk 
değişimi ile gösterilir. Örneğin, sarı veya 
kırmızı bir tondadır. Dijital dokümantas-
yon HMI’a entegre edildiğinden, tüm 
yüklü bileşenlerin düzgün bir şekilde 
gösterildiği bir proses teknolojisi şe-
ması, akış şeması veya elektrik devresi 
şemasını görüntülemek için, ekranda 
ilgili modülün görüntüsüne dokunmak 
yeterlidir. “Arızalı” bileşen varsa (örneğin 
bir pompa) farklı renkte vurgulanmakta-
dır. Bu öğenin ayrıntılı görüntüsü bir par-

mak dokunuşuyla yukarı çekilebilir. Bu 
bileşenin etkinleştirilmesi ya da devre 
dışı bırakılması gibi çeşitli fonksiyonlar, 
sadece hızlı sezgisel sorun gidermeyi 
desteklemez, aynı zamanda net sorun 
çözme bilgisi de sağlar. Dahası, dijital 
dokümantasyondaki aşınma ve yedek 
parçalarının listeleri, gerektiğinde parça 
siparişini kolaylaştıracaktır.

Hem ekipman yapılandırması ve proses 
tasarımındaki yüksek esnekliği sayesin-
de EcoCvelox, tüm çapak alma, temiz-
leme ve kurutma gereksinimlerinde etkili 
ve tek elden bir çözümdür. Egzoz havası-
nı önlemek için, sistem isteğe bağlı ola-
rak enerji tasarruflu bir hava sirkülasyon 
sistemiyle donatılabilir.
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