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GF Machining Solutions

www.gfms.com/tr

Gerçek hassasiyeti  ve en 
yüksek verimliliği elde edin.
CUT E 350/600

AgieCharmilles

GF İmalat Çözümleri Tic. Ltd. Şti.
İmes Sanayi Sitesi, E Blok 503 Sok. No:1

34775 Yukarıdudullu, Ümraniye 
İstanbul- Türkiye

Tel: +90 216 466 4367 Faks: +90 216 999 4587



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 sürüklebırak yöntemi ile kolay programlama.
 + Makina çalışırken öncelik sırasını değiştirme kolaylığı
 + Makina çalışırken aynı anda yeni iş parçası yüklemeboşaltma 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

 + 24/7 kazandıran otomasyon
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.

 + Yapabileceğinizin en iyisini ortaya koyun
Önerdiğimiz yüksek kaliteli ve ekonomik çözümle % 100 
kaliteyle üretin ve bu sayede tüm kapasitenizi açığa çıkarın.

 + Sadece makina olarak ideal,otomasyon ile bir dahi
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.

 + Etkileyici efektif fiyatlara ulaşma şansını yakalayın
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.

www.gfms.com

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, 

Corona salgınının daha da vurguladığı 

mevcut makro-ekonomik gerçekler 

nedeniyle, yayıncılık endüstrisi yenilik 

yapmak ve güncelliğini korumak için 

daha da fazla baskı hissediyor. Bu 

sektör, mesleğinin dönüşüm süreçle-

rinde ilerleme kaydetmesinin yanı sıra, 

çevrimiçi reklamcılıkta geçersiz değerlendirmelerle ilgili sürekli büyüyen 

zorluklarla da karşı karşıya.

Bu sebepten dolayı bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 

yılından beri dijital ortamda dergilerimizi yayınlayarak ve sosyal medyada 

güncelliği korumak amacıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Basılı yayınlarımızı kargo yolu ile iletirken dijital ortamda sizlere ulaşılması-

nın rakamlarla raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya de-

vam ediyoruz. Bundan dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri 

desteklemenizi bekliyoruz. Bu zamana kadar destekleyenlere teşekkürleri-

mizi bir borç biliyoruz.

Bu süreç için de üretimde ki yenilikleri ve sektör haberlerini bizlere olan 

güvenizle sizlere her kanaldan ulaştırmaya çalışıyoruz.

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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Değişim Zamanı

ESKİ TEZGÂHINIZI ALIYORUZ,
YEPYENİ MAKİNELER VERİYORUZ.

Teknolojinizi yenileyin, eski makinenizin artan bakım 
masraflarından kurtulun; yüksek hızlı, hassas ve en yeni özelliklerle 

geliştirilmiş tezgâhlarla işletme verimliliğinizi ve 
rekabet gücünüzü koruyun. 

TEL EROZYON

M SERİSİ

İŞLEME MERKEZİ
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ISTMA Dünya Meclisi

ISTMA Dünya Başkanı Bob William-
son, üç yıllık olay erteleme kararının 
hayal kırıklığı olarak geldi ancak o 16 

konusunda iyimser olduğunu söylüyor 
inci 2021 Dünya Konferansı gelmiş geç-
miş en iyi dünya konferanslarında biri 
olacak. Çin’in ISTMA Dünya Konferan-
sı’na ev sahipliği yapacak ilk ülke olaca-
ğından, bu etkinliğin birçok açıdan tarihi 
olacağını söylüyor.

ISTMA Başkanı Bob Williamson’ın baş-
kanlık ettiği çevrimiçi Genel Kurul’da 
rekor sayıda 19 ülkeden 31 katılımcı, 
beş küresel ortak temsilcisi ve dört 
ülkeden 13 davetli konuk yer aldı. İlk 
kez, üye olmayan dört Afrika ülkesinin 
- Zimbabve, Zambiya, Malavi ve Ugan-

da - temsilcileri gözlemci olarak katıldı. 
ISTMA Faaliyet Planı ve 2020 Bütçe-
si, tartışmalar sektörün tanınmasını, 
teşhirini ve görünürlüğünü ve ISTMA 
üyeliğinin genişlemesini teşvik etmek 
için dünya düzeyinde ISTMA faaliyet-
lerine odaklandı. Güney Afrika’dan Ta-
piwa Samanga, ISTMA Afrika gruplaş-
masının durumu hakkında bilgi verdi. 
Botsvana, Zimbabve, Zambiya, Malawi 
ve Uganda’nın yakın gelecekte ISTMA 
saflarına katılmasının beklendiğini be-
lirtti. Bob Williamson, Asya üyeliğini ge-
nişletmek için FADMA (Asya Birliği) ile 
keşif teması kurulacağını, Meksika, Ka-
nada ve Brezilya ise ISTMA Americas’ı 
yeniden kurmak için keşif tartışmaları-
na başladığını söyledi.

ISTMA World, 30 Haziran’da ilk çevrimiçi Genel Kurulunu sundu.

Cihaz yönetimi, Endüstri 4.0’da vazgeçilmez hale geliyor. (Kaynak: Zan (Unsplash))

Sanal Genel Kurulu kolaylaştıran Strategic 
Business Services Pty Ltd’nin Genel Mü-
dürü Peter Aspinal, şirketin yeni teknoloji-
ye uyum sağlamada her zaman ön planda 
olduğunu söylüyor. Aspinal, “Ancak mev-
cut durum yeni teknolojiden çok daha faz-
lasını gerektiriyor - Covid-19 kilitlenmesi 
altında olayları nasıl yapılandırdığımıza ve 
yönettiğimize ve geleceğe dair tamamen 
yeniden düşünmeyi içeriyor” diyor As-
pinal. Neyse ki ISTMA Genel Kurulu’nun 
belirli bir hedef kitlesi ve gündemi vardı ve 
bu nedenle etkinlik, şirketin etkinlik yöne-
timinin bu yeni boyutuna girmesi için iyi bir 
adım oldu. Genel Kurul, işleri zamanında 
ve devam ettiren ISTMA Başkanı Bob Wil-
liamson ve ISTMA Sekreterliği’nden Ma-
nuel Oliveira tarafından iyi kontrol edildi.
Kaynak:
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Kurlarda yaşanan dalgalanma 
ve pandeminin oluşturduğu 

belirsizlik, yatırım iştahını 
negatif yönlü etkilerken TİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Varlık, makine imalat sektö-
ründe yaşanan daralmanın 

yüzde 30 olduğunu ifade etti. 
Varlık, “Dünyada makine sek-
töründeki daralmaya rağmen 

uzun vadeli ödeme kolaylıkları 
ve düşük faizli krediler, yatı-

rım yapmak isteyenleri destek-
liyor. Yüksek teknolojiye yöne-

lik teşviklerin artması ve uzun 
vadeli, düşük faizli finansman 
çözümleri; sanayicimizin yeni 

makine ve ekipmana yatırım 
iştahını artıracaktır” dedi. 

Düşük Faizli Finansman 
Çözümleri Yeni Makine ve
Ekipmana Yatırımı Arttırabilir

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başka-
nı Fatih Varlık, havacılık, savunma, oto-
motiv, beyaz eşya, kalıpçılık gibi taşıyıcı 
sektörler üzerinden ülke ekonomisine 
değer bazında 21 milyar dolar katkı sun-
duklarını; ancak kendi iş kolları başta 
olmak üzere, makine tarafında Haziran 
dönemiyle birlikte tekrar hareketlenen 
yatırımların, kur dalgalanmalarının yarat-
tığı belirsizlikle, durağana döndüğünü 
söyledi. Varlık, konuya ilişkin olarak şun-
ları kaydetti: “İmalat olan her sektörde 

takım tezgahlarını görmek mümkün. 
Otomotiv, savunma ve havacılık, kalıp, 
beyaz eşya, medikal başta olmak üzere 
tüm imalat süreçlerinde, takım tezgahları 
veya takım tezgahları tarafından üretil-
miş makinalar kullanılır. Takım tezgahları 
dediğimiz teknolojilerin kullanım için yaş 
ortalamasının 8-10 yıl olması gerekirken, 
Türkiye’de kullanım süresinin 20-25 yıla 
kadar çıktığını görmekteyiz. Benzer tablo 
makine sektörünün bütün alt kırılımların-
da dereceleri farklı olmakla birlikte ya-
şanmaktadır. Daha rekabetçi üretim için 
yeni teknolojilerden uzak kalmamamız 
gerekir. Fabrikalarda pandemi etkisiyle 
otomasyon çözümlerindeki ihtiyaçlar 
büyüdü ve bu sürece en hızlı adapte ola-
cak makinalar da yüksek teknolojili takım 
tezgahlarıdır. Haziran ile birlikte sadece 
bizde değil makine sektörünün tama-
mında yatırım anlamında sevindirici ge-
lişmeler yaşandı; ancak etkisi kısa sürdü. 
Dövizdeki dalgalanmalar ve kurların yük-
sekliği, pandemi sürecinde gümrüklerde 
yaşanan sıkıntılar ve termin sürelerinin 
uzunluğu, İlave Gümrük Vergisi, finans-
man çözümlerinin yetersizliği, yüksek 
faiz oranları ve teşviklerin üreticiler için 
yeterli olmayışı yeni makine yatırımının 
önündeki başlıca engellerdir. Türk sana-
yi üreticileri; bütün bu sıkıntılı koşullara 
rağmen, katma değerli ürün üretmekte 
direniyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, 
dünyada makine sektöründeki daralma-
ya rağmen uzun vadeli ödeme kolaylıkları 
ve düşük faizli kredilerle yatırım yapmak 
isteyenleri destekliyor. Yüksek teknolo-
jiye yönelik teşviklerin artması ve uzun 
vadeli, düşük faizli finansman çözümleri; 
sanayicimizin yeni makine ve ekipmana 
yatırım iştahını artıracaktır.”

Yatırım İştahını Azaltan Kur ve Pandemi Belirsizliği İçin Çözüm Önerisi

Fath Varlık
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Plastik Makine Sevkiyatları 
İkinci Çeyrekte Arttı

Plastik Endüstrisi Derneği’nin 
(Plastik) Ekipman İstatistikleri 
Komitesi (CES) tarafından derle-

nen ve bildirilen istatistiklere göre, Kuzey 
Amerika’daki birincil plastik makineleri-
nin (enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon) 
ikinci çeyrek sevkiyatları arttı.

Raporlama yapan şirketlerin ön sev-
kiyat değeri tahmini, sevkiyatların bir 
önceki çeyreğe göre% 19,8 düştüğü 
2020’nin ilk çeyreğine göre% 4,0 artış-
la 263,4 milyon dolar olarak gerçekleş-
ti. Ancak, bu yılın ilk çeyreğindeki yüz-
de düşüş, geçen yılın aynı dönemine 
göre% 10,7 daha düşüktü.

İkinci çeyrekte tek ve çift vidalı ekstrü-
derlerin sevkiyat değeri sırasıyla% 35,8 
ve% 30,1 düştü. Enjeksiyon kalıplama 
ekipmanı sevkiyatları ilk çeyreğe göre% 

11,4 artarken, geçen yılın ikinci çeyre-
ğine göre% 8,5 düştü.

Görünürde iyileşme
Plastics Baş Ekonomisti Perc Pineda, 
PhD, “Birincil plastik makine sevkiyatları 
hala önceki çeyreklerden daha düşük 
olmasına rağmen, ikinci çeyrekteki ar-
tış ABD ekonomisindeki kademeli iyi-
leşmeyle tutarlı” dedi.

CES ayrıca, plastik makine tedarikçile-
riyle üç ayda bir mevcut piyasa koşul-
larını ve geleceğe yönelik beklentileri 
soran bir anket gerçekleştirir. Katılım-
cıların% 40.0’ı üçüncü çeyrekte koşul-
ların iyileşmesini veya sabit kalmasını 
bekliyor - ilk çeyrekte benzer şekilde 
hisseden% 18.5’ten daha yüksek. Önü-
müzdeki 12 ay için, yanıt verenlerin% 
24.0’ı piyasa koşullarının istikrarlı veya 

Plastik endüstrisinin salgının sert bir şekilde etkilendiği korkusu 
tam anlamıyla gerçeğe dönüşmedi. İnkar edilemez bir Covid-19 
etkisi varken, sektör zaten iyileşiyor.

İşaretler, sektörün yakında toparlanacağına işaret ediyor. (Kaynak: Joshua Coleman (Unsplash))

daha iyi olmasını bekliyor. Bu, önceki 
üç aylık ankette benzer şekilde hisse-
den% 22.6’nın biraz üzerinde. “Koro-
navirüs yıkımının en kötü etkisini ikinci 
çeyrekte plastik sektörünün yaşayacağı 
öngörülüyordu. Ancak, ekonominin tüm 
sektörleri kapanmadı, ”diyen Pineda, 
plastik endüstrisinin çok önemli olduğu-
nu açıkladı. Örneğin, sağlık sektöründeki 
ürünlere kesintisiz tedarik sağlamak için 
birçok işletme açık kalmıştır.

Pineda, “ABD imalatında - özellikle da-
yanıksız temel mallarda - kilitlemeler sı-
rasında operasyonları sürdüren plastik 
malzemeler veya ürünler kullanan baş-
ka segmentler de var,” dedi.

Koşullar iyileşir
“Ekonomik koşullar iyileşmeye devam 
ettikçe, temel tüketici son pazarlarına 
hizmet veren plastik ekipman tedarik-
çileri ve dönüştürücüler iyimser olmak 
için bir nedene sahip.”

İkinci çeyrekte plastik makine ihracatı, 
bir önceki çeyreğe göre% 21,0 düşüş-
le 289 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
İthalat% 15,0 artarak 649,5 milyon do-
lara çıktı ve 360,5 milyon dolarlık ticaret 
açığı ile sonuçlandı, geçen yılın ikinci 
çeyreğine göre% 9,0 daha düşük.

Kanada ve Meksika, ABD ekipman te-
darikçileri için en önemli ihracat pazar-
ları olmaya devam ediyor. USMCA tica-
ret ortaklarına yapılan kombine ihracat, 
ikinci çeyrekte toplam ABD plastik ma-
kine ihracatının% 46,5’ini temsil eden 
toplam 134,5 milyon dolar oldu.

Kaynak:



ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER

Web sitemizden sipariş verin
www.meusburger.com 

ÇEKİRDEK BASINÇ SENSÖRÜ
ÜRÜN ÇEŞİDİNDEKİ GENİŞLEME İLE BİRLİKTE  
DAHA FAZLA ESNEKLİK

Yeni tek telli ve mini koaksiyel kablolar, çok kanallı konnektörle birlikte enjeksiyon  
kalıpları için verimlilik sağlar. Bu, makina üzerindeki kablolama miktarını en aza  
indirerek mümkün olur.

AVANTAJLARINIZ:

 Kalıptaki birkaç sensör kablosunu birleştirin

   Bağlanması hızlı ve kolay

   Kalıpları değiştirirken en aza indirgenmiş karışma riski

 Stoktan teslim
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Formnext 2020 Sadece 
Sanal Olarak Gerçekleşecek

Dünya çapında Covid-19 enfek-
siyon rakamlarının yakın zaman-
da yükselmesi ve buna bağlı se-

yahat kısıtlamalarının artması nedeniyle 
Mesago Messe Frankfurt GmbH, Form-
next 2020’yi tamamen sanal olarak dü-
zenlemeye karar verdi.

Formnext 2020 daha önce hibrit bir 
ticaret fuarı olarak, yani Frankfurt fuar 
alanlarındaki yerinde etkinlik artı bir di-
jital eklenti bileşeni ile planlanmıştı. Bu 
plan, Hesse Eyaleti’nde geçerli olan 
‘Corona Temas ve Çalışma Kısıtlamala-
rı Yönetmeliği’ne ve Frankfurt am Main 
şehri, Hesse Eyaleti ve Messe Frankfurt 
ile mutabık kalınan bir sağlık ve hijyen 
konseptine dayanıyordu.

“Almanya, Avrupa ve dünyadaki Co-
vid-19 enfeksiyon rakamlarının mev-
cut yükselişi, katılımcılar ve ziyaretçiler 
arasında belirsizliğin artmasına neden 
oldu. Mesago Messe Frankfurt Baş-

kanı Petra Haarburger, resmi ve kurum 
içi seyahat kısıtlamalarının yenilenen 
sıkılaştırılmasıyla birlikte, bu, normalde 
yüksek düzeyde uluslararası olan For-
mnext’in alışılmış kalitede gerçekleşti-
rilmesine artık izin vermeyecek ”dedi.

“Formnext 2020’yi aylardır planlıyoruz. 
Bunu tutarlı bir şekilde ve Katılımcı Danış-
ma Kurulumuzun tam desteğiyle ve katı-
lımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığı 
için en üst düzeyde koruma ve güvenlik 
ile yaptık. Bunu yaparken, tüm girişleri 
olan salonlardan, stantlardan, koridorlara 
kadar fuarın tüm düzenini sıfırdan yeni-
den inceledik. Yetkililerle mutabık kalınan 
sağlık ve hijyen konseptine uygun olarak 
tamamen yeni stant yapımı paketleri, ara-
lık ve iletişim alanları tasarladık. Formnext 
Mesago Messe Frankfurt Başkan Yar-
dımcısı Sascha F. Wenzler, “Yaz sonunda 
yaşadığımız hayal kırıklığımız, pandeminin 
gidişatının bu kişisel karşılaşmaları tekrar 
mümkün kılma çabalarımızı mahvettiği-

Etkinlik GüncellemesiFormnext 2020 sadece sanal olarak gerçekleşecek.

Uygulamalı deneyim, umarız önümüzdeki yıl tekrar mümkün olacaktır. (Kaynak: Mesago)

nin farkına varmamız gerektiğine göre 
daha da büyük.” dedi.

GeleceK KatKı maddesidir
“Kriz sırasında, eklemeli imalat endüst-
risi esnek, çeşitlendirilmiş ve ademi 
merkeziyetçi üretimde yatan potansi-
yeli açıkça gösterdi. Hiç şüphe yok ki 
AM, durgunluktan çıkış yolunu açacak 
öncü teknolojilerden biri olacak. Yeni 
ürünlerin geliştirilmesinde, dayanıklı te-
darik zincirlerinin tasarımında ve sürdü-
rülebilir iş modellerinin geliştirilmesin-
de önemli bir rol oynayacaktır. Bunun 
için teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılar 
arasında bir değişim kesinlikle gerekli-
dir ve şimdi tüm enerjimizi sanal bir For-
mnext, Formnext Connect’in gerçek-
leştirilmesine harcıyoruz, ”diye devam 
etti Wenzler. “Yıl sonunda küresel AM 
topluluğu için iş ve bilgi alışverişi için 
merkezi sanal platform olacak.” Katılım-
cı Danışma Kurulu bu kararı oybirliğiyle 
memnuniyetle karşılar ve destekler.

Formnext connect
Formnext Connect, 10 Kasım 2020’den 
itibaren sanal bir etkinlik olarak baş-
layacak ve çok çeşitli dijital hizmetler 
sunacak. Bunlar arasında showroom-
lardaki katılımcı sunumları (ürünler, bil-
giler, videolar, sohbet işlevi, müşteri 
adayı oluşturma / müşteri adayı takibi), 
yapay zeka tarafından desteklenen tüm 
katılımcılarla akıllı eşleştirme, destekle-
yici programın canlı akışı ve isteğe bağlı 
içeriği ve web seminerleri ile zamanla-
ma yer alıyor / Katılımcılar ile çevrimiçi 
toplantılar için randevu atama.

Kaynak:



TOGGLE CLAMPS
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Coşkunöz Metal 
Form’da Üst Düzey Atama

Türkiye binek ve ticari araç üre-
ticilerinin yanı sıra 5 kıtadaki 
otomotiv üreticilerine küresel 

standartlarda üretim yapan Coşkunöz 
Metal Form’un yeni Genel Müdürü Ba-
rış Murat Karaadak oldu. 20 yıla yakın 
sektör tecrübesi olan Karaadak, oto-
motiv sektöründe dış yüzey ve gövde 
sac parçaları, yakıt depo, torpido tra-
versi ve arka aks, motor beşiği, salın-
cak kolu gibi şasi grubu komplelerinin 
üretimi alanında faaliyet gösteren Coş-
kunöz Metal Form bünyesinde ağustos 
ayı itibarıyla göreve başladı. Karaadak 
aynı zamanda Holding şirketlerinden 
Coşkunöz MA’nın da Genel Müdürlü-
ğü’nü üstlenecek.

aptullah saner yönetim Kurulu 
üyesi olaraK devam edeceK
Yaklaşık 30 yıla yakın süredir Coşkunöz 
Holding bünyesinde önemli pozisyon-
larda görev alan, son 6 yıldır Coşkunöz 
Metal Form ve Coşkunöz MA Genel 
Müdürü olarak görev yapan Aptullah 
Saner, genel müdürlük koltuğunu Ka-
raadak’a devretmesiyle, Coşkunöz Hol-
ding şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak holdinge katkı sağlamaya devam 
edecek. 

Barış murat KaraadaK Kimdir? 
Kariyerine 2002 yılında Merce-
des-Benz bünyesinde Proje&Kalite 
Mühendisi olarak başlayan Karaadak, 
Autoliv’de Üretim Kalite, Müşteri Kalite 
ve Ar-Ge birimlerinde görev yaptı. Ar-
dından Hyundai KIA’da Global Müşteri 
Kalite Müdürü olarak çalışan Karaadak, 
2011 ila 2016 yılları arasında Türkiye’de 
çeşitli sektörlerde Fabrika Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. 2016 ila 2018 yıl-
ları arasında Autoliv Macaristan ve Ap-
tiv Macaristan’ın Genel Müdürü oldu. 
Türkiye’ye dönme kararı alan ve Nisan 
2019’dan günümüze kadar Metalfrio 
Solutions şirketinde Operasyonlardan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ola-
rak görev yapan Barış Murat Karaadak, 
Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği Bölümü li-
sans mezunudur. İyi derecede İngilizce 
ve Fransızca bilen Karaadak, evli ve 1 
çocuk babasıdır. 

Köklü geçmişi ve otomotiv sa-
nayisindeki bilgi birikimiyle 

70 yıldır faaliyet gösteren 
Coşkunöz Holding’in bağlı 

şirketleri arasında yer alan 
Coşkunöz Metal Form’da üst 

düzey atama gerçekleşti. 
Otomotiv sektöründe presli 

sac parça imalatıyla yerli ve 
uluslararası birçok orijinal 

ürün üreticisiyle çalışan 
Coşkunöz Metal Form’un yeni 

Genel Müdürü Barış Murat 
Karaadak oldu.
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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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Quattrotec - Yeni Güvenli İşleme 
Özelliğine Sahip Tornalama 
ve Delme Takım Sistemi 

Uzun zamandan beri kullanıl-
makta olan Pentatec üniversal 
takım sistemleri 5 farklı takım 

yerine kullanılabilen takım değişim sü-
resi ve işleme süresince takım hareketi 
olmadığı için %30 zamanı kısaltan tor-
na ve delme takımlarıdır. Devrim niteli-

ğinde yeniliğe sahip Quattrotec takım 
sistemi ile akıllı işleme konseptine yeni 
bir adım atıyoruz; özel uç oturma yuva-
larına sahip güvenli çalışma imkanı bu 
ürünü öne çıkartan başka bir özelliktir. 
Yeni Quattrotec takım sistemini kullanı-
cılarıyla buluşturan Avusturyalı karbür 

ve takım uzmanı Boehlerit, tüm malzeme 
gruplarında kullanılabilen Quattrotec ta-
kımlar ile kullanıcıların maliyetlerini aşağı-
ya çekiyor. Özel dizayn edilmiş tek bir ta-
kımla, doludan delik delme (parçanın ve 
takımın dönmesi ile)-çap tornalama-alın 
tornalama-delik tornalama gibi 4 önemli 
işleme özelliğine sahip takımlar oldukça 
düşük titreşim değerlerinde çalışmakta-
dır. Güvenli, kolay işleme sistemine sahip 
rakipsiz Quattrotec takımlarda kullanılan 
uçların altındaki çentik, uçların %100 
doğru ve hızlı takılmasını sağlamaktadır. 

Boehlerit’in denenmiş ve test edilmiş 
farklı sertliklerdeki kaliteleri aşınmaya 
dayanıklı CVD kaplama veya işlem gü-
venliği sağlayan PVD kaplama özellikle-
rini uçlarda görebilmekteyiz. Bu sayede 
farklı işleme yöntemlerine göre kalitele-
ri seçebilmekteyiz.

Yenilikçi Quattrotec takım programı, işle-
me ve takım değiştirme sürelerini, takım 
tüketimini azaltır. Aynı zamanda, sıfırdan 
geliştirilen bu son derece stabil takım 
sistemi gelişmiş proses güvenliği ile uy-
gulama sırasında verimliliği ve esnekliği 
artırır. Quattrotec  ile – Boehlerit’in yeni 
yollarını hep birlikte  keşfedelim.
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Corona’ya Rağmen Çin’in Takım 
Tezgahları İçin “Altın Çağ” Mı?

Corona virüsü, Çin’in takım tez-
gahı endüstrisini sert bir şekil-
de vurdu, ancak şimdiye kadar 

sektör için önemli eğilimler ve gelecek 
tahminleri üzerinde nispeten az etkisi 
oldu. Pazar uzmanları tarafından yapı-
lan en son veriler ve analizler, dünyanın 
en büyük takım tezgahları pazarında bu 
şekilde özetlenebilir.

Şimdi ilk kez mevcut olan bu yılın ilk 
çeyreğine ait rakamlar, imalat endüst-
risi için kilit bir sektörün parçası olan 
Çin’deki takım tezgahı üreticilerinin 
fabrika kapatma ve diğer karantina ön-
lemlerinden aşırı derecede etkilendiği-
ni doğruluyor. Aynı zamanda, endüstri 
gözlemcileri, özellikle de Corona’ya ya-
nıt olarak sektör gerekli dijital dönüşüm 
ve kalite iyileştirmesiyle daha da kararlı 

bir şekilde karşı karşıya kalırsa, Halk 
Cumhuriyeti’ndeki endüstri için hala bir 
“altın çağ” öngörüyorlar.

Bekleneceği üzere, ilk çeyreğe ait veri-
ler yıkıcı. Bu yılın Ocak-Mart ayları ara-
sında otomobil fabrikalarındaki montaj 
hatları durma noktasına gelirken ve 
Çin’deki diğer fabrikalarda ışıklar söner-
ken, takım tezgahı üreticileri de pek bir 
şey başaramadı. Pekin’deki Ulusal İsta-
tistik Bürosu’na göre, Çin takım tezgahı 
endüstrisinin birikmiş işletme sonuçla-
rı, geçen yıla göre üç ayda% 20,8 düş-
tü. Hatta aynı dönemde bir önceki yıla 
göre birikmiş karlar% 31,3 düştü.

Çin Takım Tezgahı ve Takım Üreticileri 
Birliği’nin bir analizinde konuşan ko-
nuşmacı, ekonomik gerilemenin bu 

Çin’de, takım tezgahı endüstrisi için uzun vadeli beklentiler hala iyi. 
Dahası, Çin’de cobot’lar artıyor. Peki Corona bu pazarı nasıl etkiledi?

“China Market Insider”, ilk olarak MM Maschinenmarkt’ta yayınlanan yeni 
bir makale dizisidir. (Kaynak: © vegefox.com - stock.adobe.com)

yılın ana konusu olduğunu belirtti. Aynı 
zamanda sektörün temel potansiyeli 
değişmedi. Machine Tool Association, 
“1,4 milyar nüfusuyla Çin, büyük bir pa-
zar avantajına, eksiksiz bir üretim eko-
sistemine ve güçlü bir ekonomik daya-
nıklılığa sahip” diye yazdı.

Analistlerin hiçbiri, hatta Çin’in endüst-
ri birliği bile, Çin’in ihracat pazarlarında 
Corona kaynaklı talep düşüşünden de-
ğer zincirlerindeki akut darboğazlara ka-
dar değişen sektörün mevcut zorlukla-
rını küçümsemiyor. Dernek, Corona’nın 
“CNC sistemleri, rasyonel lineer kodlayı-
cılar, optik kodlayıcılar, hassas rulmanlar 
ve diğer parçalar gibi ithal ileri teknoloji 
anahtar bileşenler” için tedarik sorunla-
rına neden olduğundan şikayet etti.

Ancak pazar gözlemcileri, Çin’in hala 
takım tezgahlarının tüketiminde, üreti-
minde ve ithalatında dünya lideri oldu-
ğunu ve ihracatının dünyada dördüncü 
sırada olduğunu vurguluyor. Pekin mer-
kezi hükümetinin ekonomik canlandır-
ma önlemleri arasında, ülkenin imalat 
sanayisinin “Yeni Altyapı” başlığı altında 
hızlandırılmış dijitalleşmesi için hedef-
lenen sübvansiyonlar da yer alıyor.

Bu nedenle birçok analist, Çin’in ta-
kım tezgahı pazarında, özellikle de en-
düstrinin yüksek kaliteli kısmıyla ilgili 
olarak uzun vadede büyük potansiyel 
görmeye devam ediyor. Maschinen-
markt (Çin), iş birimi Çin’deki Çinli üre-
ticileri sayısallaştırma ile destekleyen 
Siemens yöneticisi Yang Dahan’dan, 
önümüzdeki on yıl “takım tezgahlarının 
dijital üretimi için altın bir on yıl” olabilir.

Yazının devamı sayfa 22’de
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Siemens uzmanı, yaklaşık iki yıldır 
Çin’deki takım tezgahı pazarının, dünya 
çapındaki tüm endüstri gibi, bir gerile-
me yaşadığını söylüyor, ancak talebin 
azalması öncelikle “basit, ucuz, düşük 
hassasiyetli CNC takım tezgahlarını” et-
kiliyor. Öte yandan, son teknoloji takım 
tezgahlarına olan talep tamamen bu 
trende aykırı olarak artıyor ”diyor Yang.

Siemens yöneticisi, Çin takım tezgahı 
endüstrisinin ihracatının fakir ülkeler-
den Avrupa pazarına gittikçe daha fazla 
kaymakta olduğu eğiliminin açıkça gö-
rüldüğünü söylüyor. Çinli takım tezgahı 
üreticileri halihazırda otomotiv endüst-
risindeki ve Avrupa’daki diğer kilit en-
düstrilerdeki en büyük üreticilerin teda-
rikçileri arasındadır.

Anlaşmaya varan birçok analist, Coro-
na krizinin Çin’in takım tezgahı üretici-
leri üzerindeki dijital dönüşüm baskısını 
daha da artıracağı öngörülebilir.

Çin’de ilerleyen coBot’lar
Bir endüstri için patlayıcı büyümeyi tah-
min etmek bugünlerde nadir hale geldi. 
Ancak cobot üreticileri için - insanlarla 
işbirliği yapan robotlar - Çin’de iyi za-
manlar daha yeni başlıyor gibi görünü-
yor. Mayıs ayı başlarında yayınlanan bir 
analizde “Robotics Business Review” 
ticaret dergisinin tahminine göre Çin, 
2023 yılına kadar hızla büyüyen küre-
sel robot pazarındaki payını üçte birden 
yaklaşık% 50’ye çıkaracak.

Tahminler, kobotlar için küresel pazarın 
2018’de yaklaşık 567 milyon dolardan 
2027’de 5,6 milyar dolara çıkacağını 
tahmin ediyor, bu on yıl içinde on kat 
artacak. Özellikle otomotiv ve elektro-
nik endüstrileri sosyal makinelere ih-
tiyaç duyuyor ve lojistik endüstrisi de 

kobotların kullanışlılığını giderek daha 
fazla keşfediyor.

Eksiksiz otomasyon çözümleri genel-
likle çok paraya mal olurken, cobot’lar 
kısmen insan eliyle kontrol edildiğinden 
çok daha ucuzdur. Hala yarım mühen-
dislik derecesi gerektirmeyen düğme-
leri ve kontrol menüleri var ve bazıları 
hızlı bir şekilde eğitimli kalifiye işçiler 
tarafından bile kolayca çalıştırılabilir.

Çin hala “dünyanın çalışma tezgahı” 
ve aynı zamanda endüstriyel robot-
lar için dünyanın en büyük pazarı. Pek 
çok üretici, otomasyon ve dijitalleşme 
olmadan rekabetçi kalamayacaklarını 
görüyor, ancak kısmen uzman eksikli-
ğinden dolayı genellikle gerekli yatırım-
lardan uzak duruyor. Öte yandan Cobo-
ts, Çin’de yıllardır ortalamanın üzerinde 
satış büyümesi yaşıyor ve analistler, bu 
eğilimin Corona döneminde de devam 
edeceğini tahmin ediyor.

Hükümet yanlısı China Daily’nin bildir-
diğine göre, 2014 ile 2018 arasında 
Çin’in cobot endüstrisi kümülatif yıl-
lık% 65 büyüme gösterdi. 2018 yılında, 
Çin’de 930 milyon yuan (yaklaşık 120 
milyon euro) piyasa değerine 6,320 
kobot satıldı. Analistlerin krizden önce 
tahmin ettiği gibi Corona nedeniyle bü-
yüme bu yıl iki katına çıkmasa bile güçlü 
büyüme beklenebilir.

Çin hükümeti, otomasyon çabalarında 
bir dizi sektörü büyük ölçüde destek-
liyor. Ve cobot üreticileri de devletin 
yardımından yararlanıyor. Ülkenin her 
yerinde en az 65 “robot sanayi parkı” 
kurulmuş durumda. Corona krizinin ar-
dından Pekin, ekonomik canlandırma 
önlemlerinin bir parçası olarak yeni 
teknolojilere eskisinden daha agresif 

bir şekilde yatırım yapacağını duyurdu. 
Robotlar da listede.

KasKlar zorunlu hale 
Geliyor, ancaK satın 
almaK iÇin yeterli değil
Şu anda, Çin’de bisiklet kaskı üreticisi 
olmak istiyoruz. Bir gecede, Çin hükü-
meti tüm elektrikli scooter sürücülerini 
kask gereksinimi ile şaşırttı. 300 milyon 
elektrikli scooter sahibi var ve şu ana 
kadar satın almak için yeterli kask yok.

Merkezi hükümetin bu yeni fermanı, 
Corona krizinin ardından bu yılın ba-
şında, satın almak için yeterince mas-
kenin olmadığı ani zorunlu maskelerin 
uygulanmasını hatırlatıyor. Bazı Çinliler, 
sıkıntı içinde, kınanmaktan veya kınan-
maktan kaçınmak için Çin lahanası yap-
raklarını yüzlerinin önüne göz ve burun 
delikleri ile bağladılar.

Kasklarda, akıllı satıcılar şu anda Şan-
gay’daki Wang Zhenxiang gibi bir ömür 
boyu iş yapıyorlar ve “Güney Çin Sabah 
Postası” ndaki bir rapora göre 30 Yuan 
(4,50 euro) karşılığında yüzlerce kask 
satın alıyor. Şimdi perakende mağaza-
larında parça başına 85 Yuan (11 euro) 
karşılığında sattığı parça başına.

Bu makale ilk olarak MM 
Maschinenmarkt’ta yayınlandı
Henrik Bork, Çin’de uzmanlaşmış ve Pe-
kin merkezli bir danışmanlık ajansı olan 
Asia Waypoint’in Genel Müdürüdür. 
China Market Insider, Vogel Commu-
nications Group, Würzburg ve Jigong 
Vogel Media Advertising’in Pekin’deki 
ortak bir projesidir.

Kaynak:



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

• En yeni teknoloji
• Kolay kullanım
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• Düşük bakım maliyeti
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Yazının devamı sayfa 26’da

Türkiye ekonomisinin itici gücünü oluşturan kimya sanayicileri, 
mesleki eğitimde de ülkemize örnek olmaya kararlı. GEBKİM Eği-
tim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın geçtiğimiz yıl Kocaeli Dilovası’n-
da eğitime kazandırdığı GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si, eğitime gönül veren sanayicilerin destekleri ile çocuklarımızı en 
iyi şekilde yetiştirerek kimya sanayinde istihdam edilmelerini he-
defliyor.  Okul-Sanayi işbirliği kapsamında GEBKİM MTAL’ye bir 
destek de Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (SEPA) 
geldi. Kocaeli Valiliği ile GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı 
ve Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği arasında “Mes-
leki Eğitim – Sektör İşbirliği” Protokolü imzalandı. Buna göre SEPA 
ve plastik ambalaj sanayicileri sektördeki deneyim ve uzmanlıkla-
rını öğrencilerle paylaşarak mesleki eğitime katkı sağlayacaklar. 

Sert Plastik Ambalaj 
Sanayicileri GEBKİM MTAL ile 
Deneyimlerini Paylaşacak

GEBKİM Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, kimya sanayinde 
geniş bir ekosisteme ev sahipli-

ği yapan Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en iyi 
mesleki eğitim veren okulu olma hede-
fiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürü-
yor. GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık 
Vakfı’nın öğrencilerine sunduğu imkanlar, 
deneyimli Yönetici ve Öğretmen kadrosu, 
kimya ve endüstriyel otomasyon labora-

tuvarları, bu yıl devreye alınacak olan Uy-
gulama ve Pilot Üretim Tesisi ile mesleki 
eğitimde başarılı bir model ortaya koyu-
yor. 2020 LGS sonuçlarına göre daha 
ikinci senesinde Kocaeli genelinde en 
yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan ikinci 
okul olması da bu iddiasını perçinledi. 

GEBKİM Vakfı, nitelikli bir mesleki eğitim 
için GEBKİM MTAL’de eğitim gören öğ-

rencilerin yanı sıra eğitmenlerin de kimya 
sanayi ile yakın iletişim halinde olması 
gerektiğinden hareketle sanayi işbirlik-
lerinin kurulmasına büyük önem veriyor. 
GEBKİM Vakfı’nın bu yöndeki son adımı 
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(SEPA) ile gerçekleştirilen işbirliği oldu. 

Kocaeli Valiliği ile GEBKİM Eğitim, Araş-
tırma ve Sağlık Vakfı ve Sert (Rijit) Plastik 
Ambalaj Sanayicileri Derneği arasında 
yapılan “Mesleki Eğitim – Sektör İşbirli-
ği” Protokolü geçtiğimiz gün düzenle-
nen törenle imzalandı. Protokol; GEB-
KİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Otomasyon Bölümü öğretmen ve öğ-
rencileri ile Sert (Rijit) Plastik Ambalaj 
Sanayicileri Derneği tarafından gerçek-
leştirilecek staj, kariyer günleri, fabrika 
gezilerinin yanı sıra sektöre dair bilgi ve 
teknoloji paylaşımını kapsıyor. Böyle-
ce SEPA ve sektör temsilcileri GEBKİM 
MTAL’ye uzmanlık ve deneyimlerini ak-
tarma, nitelikli mesleki eğitime katkı sağ-
lama fırsatı bulurken okulda yapılacak 
üretimlere ambalaj desteği de verecek. 

Törene; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Feh-
mi Rasim Çelik, Mesleki Eğitim Şube 
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Müdürü Hayati Aydın, GEBKİM Eğitim, 
Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Zümran Aracı, M. İmer 
Özer, Barış Pakiş, Cem Yelten, Sebahattin 
Işık, Macit Aydın ve Vakıf Müdürü Burak M. 
Sarıcı, GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan 
Çelik, SEPA Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Kınacı, SEPA Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Osman Acun, SEPA Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Özhuy ile SEPA Ge-
nel Sekreteri Gülçin Kazak katıldı. 

Açılış konuşmasının ardından Kocaeli 
İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çe-
lik, GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İb-
rahim Aracı, Sert Plastik Ambalaj Sa-
nayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Kınacı ile Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Acun 
“Mesleki Eğitim – Sektör İşbirliği” Proto-
kolüne imza attılar. 

İmzaların atılmasının ardından GEBKİM 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İb-
rahim Aracı, GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin hayata geçmesinde 
büyük katkısı olan Kocaeli İl Milli Eği-
tim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile sert 
plastik ambalaj sanayii olarak GEBKİM 
MTAL’ye destek veren SEPA’nın Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Kınacı’ya 
birer teşekkür plaketi takdim etti. 

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(SEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kınacı, “Değerli sanayicilerimizin katkıla-
rıyla Milli Eğitim ordumuza kazandırılan 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin modern laboratuvarları ve uy-
gulama atölyeleri, modern bilim, kültür 
ve sanata yakışır derslikleri ve eğitmen 
altyapısı ile geleceği aydınlığa kavuştu-
racak gençleri yetiştirecek önemli eğitim 
yuvalarından biri olacağından eminiz. 
SEPA- Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri 
olarak çorbada bizim de tuzumuz bulun-
sun diyerek geleceği şekillendirecek bu 
örnek projeye destek vermekten dolayı 
mutluyuz. İmzalanan bu protokol hem 
eğitim-sanayi işbirliğini geliştirmek hem 
de bu yuvadan mezun olan tüm gençlere 
istihdam sağlamak amacına hizmet ede-

cektir. Plastik ambalaj sanayicilerimiz, 
GEBKİM MTAL öğrenci ve öğretmenleri 
ile deneyimlerini paylaşacak, fabrika ge-
zileri ve staj imkanları dahil her türlü des-
teği verecektir” diye konuştu. 

Mesleki eğitimde ezberleri bozmak ve 
Kocaeli’nin kimya ekosistemine iyi ye-
tişmiş mezunlar kazandırmak için var 
güçleri ile çalıştıklarını belirten GEBKİM 
Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
SEPA’ya destekleri için teşekkür ede-
rek şunları söyledi: “Nitelikli bir mesleki 
eğitim ile gençlerimizi sektöre hazırla-
mak için büyük bir gayret içerisindeyiz. 
Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ve kimya sanayimizin 
değerli STK’ları, temsilcilerinin destek-
leri ile gerçekten de ülkemize örnek 
olacak bir eğitim modeli ve meslek oku-
lunu bölgemize kazandırdık. SEPA-Sert 
Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’ne 
ve sanayicilerimize GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ne olan destek ve 
katkıları için teşekkür ediyorum. SEPA 
aynı zamanda okulumuzda kurduğumuz 
Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi’ne mal-
zeme desteği de verdi. Sanayicilerimi-
zin yanımızda olmaları ve hedeflerimizi 
paylaşmaları bizler için çok kıymetli. Bu 
protokol sayesinde eminim önümüzde-
ki günlerde birlikte çok güzel işlere imza 
atacağız. Hayırlı olmasını diliyorum”.
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Yazının devamı sayfa 30’da

Gençlerin yerli ve millî üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetiş-
mesini teşvik etmeyi amaçlayan Roketsan’ın desteğiyle gerçekleşen 
Roket Yarışması tüm heyecanıyla sürüyor. Roketsan’ın, TEKNOFEST 
kapsamında Tübitak SAGE ortak çalışmasıyla sponsorluğunu üstlen-
diği yarışmanın 4’üncü gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
VARANK, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR ve Roketsan 
Genel Müdürü Murat İKİNCİ yarışları izleyip, gençlerle sohbet etti.

Roketsan, Teknofest’te Hayallerinin
Peşinden Koşan Gençlerin Yanında

Savunma sanayiinde dünyanın 
ilk 100 firması arasında yer 
alan Roketsan, gençliğe yatı-

rım yapmaya devam ediyor. Roketsan, 
TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü / 
Aksaray’da 1-13 Eylül tarihleri arasın-
da yapılan Roket Yarışması’nın bu yıl 
da destekçisi oldu. Yarışmanın 4’üncü 
günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa VARANK, T3 Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Selçuk BAYRAKTAR, Aksaray Valisi 
Hamza AYDOĞDU, Aksaray Belediye 
Başkanı Evren DİNÇER ve Roketsan 
Genel Müdürü Murat İKİNCİ’nin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Yarışma için başvuran 516 takım ara-
sından ön değerlendirme süreçlerini 
geçen 82 takım alçak, ortak ve yüksek 
irtifa olmak üzere üç ayrı kategoride 
kıyasıya mücadele etti. Lise, lisans ve 

lisansüstü öğrencilerinden oluşan ta-
kımlardan, katıldıkları alçak, orta ya da 
yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 
kg ve üstü yük taşıyan bir roket tasar-
layıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle 
getirmeleri isteniyor. 

BaKan varanK: Bu yarışmalarla 
GenÇlerimizin heyecanını diri 
tutmaya devam edeceğiz 
Gençlerin yarışlarını takip edip atış he-
yecanlarına ortak olan Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa VARANK, geleceğin 
bilim insanlarını ve başarılı mühendis-
lerini bu tarz yarışmalarla yetiştirmeye 
çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yarışmalara geldiğimizde hem 
gençlerimizle gurur duyuyoruz hem 
de ülkemizin geleceği adına gerçek-
ten umutlu oluyoruz. Biz onlara bu 
yarışmalarla destek oluyoruz, genç-
lerimiz de heyecanlarıyla bize yönlen-
dirici oluyorlar. İnşallah bundan sonra 
da TEKNOFEST’i tıpkı bugünkü Roket 
Yarışması’nda olduğu gibi farklı yarış-
malarla geleceğin teknoloji alanlarında 
ilgi uyandıracak şekilde düzenlemeye 
devam edeceğiz. Elbette pandemi son-
rasında yine havacılık şovlarıyla, göste-
rileriyle milli teknoloji hamlesi sonucu 
üretilmiş ürünlerimizin sergileriyle tüm 
toplumumuzun daha geniş katılımıy-
la TEKNOFEST’i düzenlemeye devam 
edeceğiz. Bugün buradaki yarışlarda 
gençlerimiz roketlerini 1500 metreye, 
3000 metreye ve önümüzdeki günler-
de yüksek irtifa dediğimiz 6000 metre-
ye çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün burada 
başarılı olan gençlerimiz oldu. İnşallah 
bu yarışmalarla biz gençlerimizin he-
yecanını diri tutmaya devam edeceğiz. 
Buradan bu yarışmaların düzenlenme-
sine katkı sağlayan tüm kamu ve özel 
sektör kuruluşlarımıza tekrar teşekkür 
etmek istiyorum. Onların sağladığı kat-
kılar bizzat gençlerimize gidiyor, onla-
rın kendilerini yetiştirmelerine gidiyor. 
Çünkü onların yaptıkları bu yatırım çok 
değerli bir yatırım. İnsana yapılan yatı-
rım en değerli yatırımdır. Onlar gençle-
rimize yatırım yaparak Türkiye’nin gele-
ceğine yatırım yapıyorlar.” Bakan 
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VARANK, gençlere verdiği destekten 
dolayı Roketsan’a ayrıca teşekkür etti. 

roKetsan Genel müdürü murat 
iKinci: GenÇlerimiz Bayrağı 
ÇoK daha yuKarılara taşıyacaK
Yarışmayı değerlendiren Roketsan Ge-
nel Müdürü Murat İKİNCİ de gençlerin 
milli teknolojisi hamlesi kapsamında 
aldıkları bayrağı çok daha yukarılara ta-
şıyacaklarını vurgulayarak, “Biz bunun 
güvenini bugün sahadaki motivasyon-
da ve sevinçte yakinen gözlemledik ve 
bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi. 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yarış-
maya katılan gençlerin ümit vaat ettiğini 
belirten Murat İKİNCİ, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin bu tarz yarışmalarda ka-
zandıkları tecrübelerini, devamlılık sağ-
layarak ve bu alanla ilgili teknik bilgilerini 
artırarak bir sonraki yıla daha donanımlı 
ve daha iyi bir hedefi başaracak şekilde 
artırmalarını arzu ediyoruz. Gençlerimize 
gerek Roketsan gerek Tübitak SAGE’de 
görev yapan mühendislerimiz hem ce-
saret hem bilgi aktarımı yaparak yol gös-
teriyor. Burada yapılacak çalışmaların 
sonucunda gençlerimiz, gelecekte bizim 
insan kaynağımız ve yetişmiş elemanımız 
olacak. Roketsan olarak burada gelecek 
vaat ettiğini gördüğümüz gençlerimi-
zi istihdam ediyoruz. Bu kapsamda 15 

gencimizi Roketsan bünyesinde istih-
dam etmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı 
zamanda staj imkânı da yaratıyoruz. Bun-
dan sonraki aşamalarda önemli olan, bu 
kardeşlerimizin motivasyon ve hayallerini 
kaybetmeden yollarına devam etmele-

ri ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi 
kapsamında uzay teknolojileri konusun-
da çok büyük gelişmelere imza atacak 
noktalara gelmeleridir. Güçlü Türkiye viz-
yonunda yarınların mühendislerini kazan-
dıran bir organizasyonun parçası olmak-
tan gurur duyuyoruz. ‘Denizlerin altından 
uzaya kadar’ millete hizmet misyonuyla 
hareket eden Roketsan olarak, gençle-
rimizi bilgi anlamında da maddi anlamda 
da desteklemeye devam edeceğiz.” 

Yarışmada, kategorisinde birinci gelen 
takım 50 bin TL, İkinci gelen takım 40 
bin TL, üçüncü gelen takım 30 bin TL 
ödül kazanacak. Yarışmanın kazanan-
ları 24-27 Eylül tarihleri arasında Gazi-
antep’te gerçekleşecek TEKNOFEST 
kapsamında açıklanacak.
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Yazının devamı sayfa 34’de

Ford Otosan, Sürdürülebilir Bir 
Gelecek İçin Dönüşüm Yolculuğuna 
Her Alanda Devam Ediyor

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda 
sağlayan ürün ve hizmet sunma misyonuyla gerçekleştiren Ford Oto-
san, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirket, raporda dün-
ya çapında rekabet gücünü ve verimliliğini artıran uygulamalar başta 
olmak üzere kurum içi girişimcilik ve toplumu odağına alarak hayata 
geçirdiği projelerini kamuoyu ile paylaştı.  

Ford Otosan, Global Reporting Ini-
tiative (GRI) tarafından yayınlanan 
GRI Standartları’nın (GRI Standar-

ds) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda 
hazırladığı 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ta-
rihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019 
yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 
Şirket Sürdürülebilirlik alanında gösterdi-
ği performansla Borsa İstanbul Sürdürü-
lebilirlik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım 
konusunda uluslararası ölçekte kabul 
gören “FTSE4Good - Gelişmekte Olan 
Piyasalar Endeksi”ndeki yerini koruyarak 
Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu 
C’den B’ye yükseltti. Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 2019 sürdürü-

lebilirlik raporu ile ilgili yaptığı değerlen-
dirmede şunları kaydetti: “Türkiye’nin en 
değerli ve en çok tercih edilen sanayi şir-
keti olma vizyonumuza ulaşma yolunda 
sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek 
amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon 
ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak 
kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şir-
ketiminizin tüm kademelerine yayma-
ya 2019 yılında da devam ettik. ‘Büyük 
veri’yi kullanarak, üretim süreçlerimizde 
daha fazla verimlilik sağlarken, üretim 
faaliyetleri kaynaklı çevresel performan-
sımızı geliştiriyor, ürünlerimizi daha da 
sorumlu hale getiriyoruz. Ayrıca, çevik 
çalışma şekli ile daha verimli ve sürdü-

rülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza 
devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. 
Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşit-
liliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek 
eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atı-
yoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygula-
ması ile otomotiv sektöründe kadın istih-
damı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın 
emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi 
projeler ve dönüşüm sayesinde hedef-
lerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artı-
rırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda 
sağlıyoruz.”

yenileneBilir enerji yatırımları 
sayesinde üretim Faaliyetleri�
nin Çevresel etKisi azaltılıyor 
Ürettiği birim araç başına düşen enerji 
tüketimini ve sera gazı salınımını azaltma 
hedeflerine ulaşmak üzere çalışan Ford 
Otosan, farklı enerji verimliliği ve yenile-
nebilir enerji projelerini hayata geçiriyor. 
Gölcük ve Sancaktepe Fabrikalarında 
bina dış cephesini kapsayan paneller-
den oluşturulan  ‘Solarwall’ sistemiyle 
ısıtma, soğutma ve havalandırma için 
güneş ışınlarını kullanıyor. Ayrıca, Gölcük 
Fabrikasında kurulan yedi rüzgâr türbini 
ile şirketin tükettiği enerjiyi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlamaya çalı-
şıyor. Aydınlatma konusunda ise LED 
dönüşümlere odaklanan şirket, 2019’da 
hayata geçirdiği ‘Suntracker’ sistemle-
riyle güneşten gelen ışığı atölyelerini ay-
dınlatmak için kullanmaya başladı. 

Kurum iÇi GirişimciliK ve 
inovasyon Kültürü üretim 
süreÇlerinde verimliliK sağlıyor
Ford Otosan çalışanların fikirlerine ve 
uzmanlıklarına değer vererek bu amaçla 
yetkinliklere yatırım yapıyor ve inovatif 
projeleri destekliyor. Bunlardan biri üretim

Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı…
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ESET, Telefonları En İyi Koruyan Yazılımlar Arasında

AV-Test, Temmuz 2020’de gerçek-
leştirdiği testte, varsayılan ayarları 

ve tüm ürünlerin en son sürümlerini 
kullanarak Android için 17 mobil gü-
venlik ürününü değerlendirdi. Test, 
performans ve yanlış teşhisler dahil 
olmak üzere kötü amaçlı yazılım tes-
pitine ve ürün kullanılabilirliğine odak-
landı. AV-Test, bunları gerçekleştirirken 
de, gerçek dünya ortamı oluşturmak 
üzere tüm dünyadan kötü amaçlı ya-
zılım örneklerinin bulunduğu geniş ko-
leksiyonlarından birini kullandı. 

en yüKseK sKor 
ESET Mobile Security, “Gerçek za-
manlı en son kötü amaçlı Android 

saldırılarına karşı koruma” ve “Son 4 
haftada keşfedilen yaygın kötü amaçlı 
Android yazılımı tespit etme” testlerin-
de yüzde 99,8 ile en yüksek skorları 
elde etti.

pil ömrünü Kısaltmıyor 
ve cihazı yavaşlatmıyor 
Android için ESET Mobile Security uy-
gulaması, pil ömrünü kısaltmaması ve 
cihazı yavaşlatmamasıyla da ilgi çekti. 
Teste tabii tutulan ESET Mobile Secu-
rity çözümü, uygulama kontrolü, arama 

engelleme ve güvenli tarama gibi temel 
ama güçlü işlevleriyle de dikkat topladı. 

Sonuçları yorumlayan ESET Ürün Mü-
dürü Branislav Orlík: “Telefonlarımız, 
dijital hayatlarımızın merkezinde. Kul-
lanıcılarımızın ve kişisel, profesyonel 
verilerinin korunması, hayati önem ta-
şıyor. AV-Test’de ESET’in elde ettiği so-
nuçlar, müşterilerimize her zaman en 
iyi IT güvenlik çözümleri sunma sözü-
müze bağlılığımızın en iyi göstergesidir. 
Bu sonuçtan gurur duyuyoruz” dedi.

Siber güvenlik kuruluşu ESET, 
Almanya merkezli bağımsız 

test kuruluşu AV-Test’in “Andro-
id için en iyi antivirüs” testinde 
öne çıktı. ESET Mobile Security 

yazılımı, 17 markanın katılı-
mıyla yapılan testlerde yüzde 

99,8 ile yüksek skor elde etti.

süreçlerini mükemmelleştirmeye katkı 
sağlayacak ‘WhistleTracker’ Projesi oldu. 
Ustaların preslenme esnasında oluşan 
sesi dinleyerek parçalarda hasar olup 
olmadığını anladığı, ciddi bir uzmanlık, 
vakit ve yetkinlik gerektiren bu süreç-
ten esinlenerek geliştirilen projede, özel 
yazılımlarla elde edilen ses verileri diji-
tal filtrelerden geçirilerek parçada hata 
varsa anında tespit edilmesini sağlıyor. 
Ürün, süreç ve iş modellerinde yenilik-
çiliği benimseyen Ford Otosan, sadece 
geleneksel bir araç üreticisi olarak değil, 

Haydar Yenigün

ESET Araştırmacıları, KryptoCibule Truva Atını Tespit Etti

hizmet üretip sektöre yön veren, hayal 
edilenin ötesinde ulaşım olanaklarını şe-
killendiren ve yenilikçilikle ön plana çıkan 
bir şirket olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla sür-
dürülebilirlik performansını tüm paydaş-
larıyla paylaşan Ford Otosan’ın 2019 
Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.
fordotosan.com.tr/documents/Docu-
ments/Surd_Raporlari/ford_otosan_
surdurulebilirlik_raporu_2019.pdf adre-
sinden ulaşılabiliyor.
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Ankara Ostim ve Bursa Nilü-
fer’de bulunan Üç Boyutlu 
ölçüm cihazı kalibrasyon 

laboratuvarları açıldıklarından beri 
Türk sanayisine hizmet vermektedir. 
İlk 2018 yılında Akredite edilen labo-
ratuvarlar denetimler sonunda  ak-
rediteleri 2022 yılına kadar uzatıldı.

Hexagon Metrology, Üç Boyutlu 
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon 
Laboratuvarları Turkak 
Tarafından Akredite Edildi

HexagonMI.com

SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.

HexagonMI.com

SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Bağlantı Elemanları Sektöründen 
Mesleki Eğitime Tam Destek

Fastener Fair Italy 2020 Ertelendi

3. Bağlantı Elemanları ve Sabit-
leme Teknolojileri Fuarı 10-11 

Kasım 2021 tarihleri arasında İtalya, 
Fiera Milano City’de gerçekleşecek.

Mack Brooks Exhibitions, 11 - 12 
Kasım 2020 tarihleri arasında Fiera 
Milano City’de yapılması planlanan 
Fastener Fair Italy’nin ertelenece-
ğini bugün duyurdu. Etkinliğin artık 
10-11 Kasım 2021’de gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor. Bu karar daha 
sonra alındı. Devam eden Covid-19 
krizi ışığında, bu yılın Kasım ayında 
fuarı düzenlememe tercihlerini ifa-
de eden son haftalarda ve aylarda 
katılımcılar ve ortaklarla kapsamlı 
sohbetler.

Mack Brooks Exhibitions Genel Mü-
dürü Nicola Hamann duyuru hakkında 
şunları söyledi: “Hepimiz bu yılın hem 
fuarlar hem de bağlantı elemanları ve 
sabitleme endüstrileri için zorlu geç-
tiğinin farkındayız. Covid-19 salgını 
ve devam eden seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle birçok etkinliğin önümüz-
deki yıla ertelenmesi gerekti ve birçok 
katılımcımız bu yıl etkinliğe katılamadı. 
Bu nedenle, ilgili tüm ortaklarla yakın 
koordinasyon içinde, Fastener Fair 
Italy’yi Kasım 2021’e yeniden planla-
maya karar verdik ve olağan Kasım ta-
rihlerimize uyduğumuz için mutluyuz.“

Fastener Fair Italy Ekibi, önümüzde-
ki haftalarda ve aylarda müşteriler ve 

ortaklarla yakın iletişim kuracak ve bu 
zorlu dönemde destekleri için katı-
lımcılarına, ortaklarına, tedarikçilerine 
ve ziyaretçilerine teşekkür edecek. 
Fastener Fair Italy, Fastener Fair Tur-
key, Fastener Fair India, Fastener Fair 
France, Fastener Fair Mexico ve Fas-
tener Fair USA dahil olmak üzere bağ-
lantı elemanı ve sabitleme endüstrisi 
için hedeflenen bir dizi ticari etkinliğin 
bir parçasıdır. Fastener Fair Stuttgart, 
Almanya, Fastener Fair markasının 
küresel amiral gemisi fuarıdır.

Güncellemeler ve daha fazla 
bilgi için lütfen etkinlik web 
sitesini ziyaret edin: 
https://www.fastenerfairitaly.com

BESİAD (Bağlantı Elemanları  Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği)   
İstanbul Kartal Mesleki ve Teknik 

Eğitim Anadolu Lisesi ve İstanbul Av-
cılar Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu 
Lisesi ile protokol imzaladı. İmzaladıkları 
protokolü değerlendiren BESİAD Baş-
kanı Mustafa Tecdelioğlu, “ Sektördeki 
katma değerli üretim açığını kapatmak 
için nitelikli iş gücü gerekiyor. Bunun da 
en önemli kaynağı meslek liseleri. Sek-
törümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle 
anlaşma imzaladık” dedi.

BESİAD,  bağlantı elemanları sektörün-
de nitelikli iş gücü açığına çözüm bul-
mak için Mesleki Teknik Liseler ile pro-
tokol imzaladı.  Tecdelioğlu, bu anlaşma 
için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), İs-
tanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ve BESİ-
AD’ın ortak çalıştığını aktardı.

hedeF daha Fazla öğrenci
Bu tip projelere devam etmek istedikle-
rini belirten Tecdelioğlu, “Dernek olarak 
diğer şehirlerde de üye firmalarımız bu-
lunuyor. Onlar da bulundukları yerlerde-
ki ticaret ve sanayi odalarıyla bu proje-
ye katkı sağlayacak” dedi. 

Okuldaki öğrencileri her zaman destek-
lemek gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu 
aynı zamanda anlaşma imzaladıkları okul-
ların yönetiminde bir temsilcilerinin de 
olacağını söyledi.  Sektördeki katma de-
ğerli üretim açığını kapatmak için nitelikli 
iş gücü gerektiğini belirten Tecdelioğlu, 
“Bunun da en önemli kaynağı meslek li-
seleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki 
lisemizle anlaşma imzaladık. Öğrencileri-
mize okul hayatları boyunca staj imkanı 
vereceğiz. Daha sonrasın da onların sek-
törde yer almasını da sağlayacağız” dedi.
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Türkiye’de Fabrika 
Otomasyon Sistemlerine 
Yönelik Farkındalık Artıyor

150 milyar dolarlık küresel otomasyon pazarında yaklaşık yüzde 
60’lık paya sahip olan, 640 binin üzerinde kurulu endüstriyel ro-
botuyla sektörün lider üreticisi konumundaki FANUC, Türkiye’de 
fabrika otomasyonuna yönelik farkındalığı arttırmak ve nitelikli 
işgücü yetiştirmek üzere sürdürdüğü eğitimlere devam ediyor. 
Covid-19 salgını ile birlikte offline eğitimlerini online platforma 
taşıyarak eğitim boşluğu oluşmasını engelleyen kuruluş, şu ana 
dek yaklaşık 2 bin kişiye verdiği online eğitimlerle robotik üretim 
sektörünün geleceğini şekillendiriyor.

Japonya merkezli CNC, robot 
ve makine üreticisi FANUC, 
Türkiye’de fabrika otomasyon 

sistemlerine yönelik farkındalığı arttır-
mak, profesyonel sahada oluşan prob-

lemlerin giderilmesine yardımcı olmak, 
nitelikli işgücünü ve üretkenlik düzeyini 
geliştirmek üzere yürüttüğü eğitimle-
ri online platformda sürdürüyor.  Co-
vid-19 sürecinden bu yana yaklaşık 13 

online eğitim düzenleyen kuruluş,  ro-
botların ve kabinetlerin tanıtılmasından 
başlayarak robot kullanımı, kamera tek-
nolojisi, kaynak teknolojileri, kolaboratif 
robotlar, Roboguide (simülasyon prog-
ramı) kullanımı, makine yükleme-bo-
şaltma uygulamaları ve sektöre yönelik 
özel teknolojiler konularına eğiliyor. 

“seKtöre KazandırılaBileceK 
en eFeKtiF değeri eğitimdir”
Covid 19’un başlangıcından bu yana 
eğitim başına 115 kişilik ortalamayla 
toplamda yaklaşık 2 bin kişiye eğitim 
verdiklerini söyleyen FANUC Türki-
ye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit 
online eğitimlerin FANUC’un geçmiş-
teki ve mevcut müşterileri, öğrenciler 
ve robot teknolojileri hakkında eğitim 
almak isteyen herkese açık, temel ve 
ileri seviye olarak planlandığını belirt-
ti. Yiğit, FANUC’un online eğitimlere 
yönelimin temel nedeninin Covid-19 
salgını ile gelişen sosyal mesafe ku-
rallarına uyum ve güvenlik önlemleri 
olduğunu belirtti. Güvenliğin yanı sıra 
internet bulunan her ortamdan bilgi-
sayar, tablet veya telefon yoluyla eği-
timlere katılmanın mümkün olmasının 
da önemli bir faktör olarak gördükle-
rini ifade eden Yiğit “FANUC, sektörde 
donanım ve yazılım için her bir önemli 
bileşeni kendi bünyesinde geliştiren 
ve üreten tek şirket. Üstün fonksiyonel 
güvenilirlik,  en yüksek üretkenlik ga-
rantisi ve çevreye duyarlılık üçgeninde 
geliştirdiğimiz ürünlerimizle teknik alt-
yapımız son derece sağlam. Bu derin-
leşmiş teknik altyapıyı yetişmiş insan 
gücüyle bir araya getirerek yaygınlaş-
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tırmak, otomasyon sistemlerine yönelik bilinci 
ve farkındalığı geliştirmek adına ülkemizin temel 
gereksiniminin nitelikli insan kaynağı olduğuna 
inanıyor ve projelerimizi çoğunlukla bu hedef 
üzerine kurguluyoruz. Sektöre kazandırılabi-
lecek en efektif değerin de eğitim olduğunun 
farkındayız.” dedi. Gelecek dönem eğitimlerine 
ilişkin bilgi veren Yiğit, “Roboguide (simülasyon 
programı) eğitimlerine oldukça yüksek ilgi ve 
talep olduğu için offline programlama eğitimle-
rine devam edeceğiz. Roboguide’ın uygulama-
ya yönelik birçok farklı paketi olduğundan sıra-
sıyla tüm paketler konusunda eğitim vermeyi 
planlıyoruz. Şu ana kadar Taşıma (HandlingPro) 
ve Paletleme (PalletPro) konusunda eğitimler 
verdik. Gelecek programlarda ise Spot kaynak 
(SpotPro), Ark Kaynak(WeldPro), Kamera(IRVi-
sion) ve hareketli konveyorden ürün toplama 
konusunda (IRPick) eğitimlere devam edece-
ğiz” açıklamasında bulundu. 
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Hassas Kalıplama ve IoT

Hiç şüphe yok ki, son derece kar-
maşık mikro kalıplanmış bileşen-
leri üretirken, veriler mikro enjek-

siyonlu kalıplama sürecinde maksimum 
tekrarlanabilirlik düzeyi sağlamaya, tutarlı 
kalite oluşturmaya ve kusurları azaltmaya 
yardımcı olabilir. Veriler ayrıca, önleyici 
bakım ve makine bakımı yoluyla daha az 
kesinti süresinin genel faydalarını sağlar.

Terminoloji bu alanda oldukça birbirinin 
yerine kullanılabilir. Akıllı üretimi tartışır-
ken çoğu kişi IoT, Endüstriyel IoT (IIoT) 
veya Endüstri 4.0’a atıfta bulunur. Asıl 
IoT terimi ilk olarak 1985 yılında Peter T. 
Lewis tarafından “insanların, süreçlerin 
ve teknolojinin bağlanabilir cihazlar ve 
sensörlerle entegrasyonu, bu tür trend-
lerin uzaktan izlenmesi, durumu, mani-
pülasyonu ve değerlendirilmesini sağla-
mak için kullanıldı. cihazlar. “

Bu nedenle, terim birkaç on yıldır ortalık-
tayken, teknoloji yeni donanımlar ve veri-
lerin toplanması ve analizi yoluyla ilerle-
meye devam ettikçe konsept gelişmeye 
ve gelişmeye devam ediyor.

Özellikle hassas mikro kalıp makineleri 
için IoT, üretim verimliliklerinde kazanım-
lar, iyileştirilmiş üretim kalitesi ve pazara 
sunma süresinin kısaltılmasını sağlar. 
Makineler artık arıza noktalarını bildire-
bilir ve uzun vadede çalışma süresini 
iyileştiren öngörücü ve önleyici bakımı 
iyileştirmek için kullanılabilecek verileri 
toplayabilir. Veri analizi, başarısızlığı tah-
min etmek ve önlemek için kullanılır; 
Müdahalenin ne zaman gerekli olduğu-
nu belirtir ve gerekli düzeltici eylemleri 
önerir. Sorun giderme daha etkilidir, bu 
da hem üreticilere hem de müşterilere 
fayda sağlar.

Teknoloji, sensörler ve sistemler kalıpçı-
ların ve müşterilerinin yararına gelişme-
ye devam ettikçe, endüstriyel ekipman 
ve sistemlerden daha fazla ve daha iyi 
veri toplama dürtüsü mikro kalıplama 
sektöründe üretkenliği artırmaya de-
vam edecektir.

Ancak mikro kalıpçıların IoT’ye bakar-
ken anladığı başka bir şey var. Akıllı ci-
hazları veya giyilebilir cihazları mümkün 

IoT’deki büyüme, çeşitli yeni ve yenilikçi mikro cihazlara yönelik artan 
talep olduğu için mikro kalıplama için de büyük olanaklar sağlıyor.

Cihaz yönetimi, Endüstri 4.0’da vazgeçilmez hale geliyor. (Kaynak: Zan (Unsplash))

kılan son derece yenilikçi donanım ve 
bileşenler, büyük, dinamik ve büyüyen 
bir pazarı temsil eder, çünkü bu cihazlar 
genellikle küçük, karmaşıktır ve üretim-
leri genellikle ağırlık, maliyet ve pazara 
sunma süresine bağlıdır. Nesnelerin 
İnterneti cihazlarını çalıştıran bileşenler 
üreten OEM’ler, güvenlik açısından kritik 
hassasiyet ve mikro bileşenlerin verimli 
ve uygun maliyetli bir şekilde üretilmesini 
sağlamak için yüksek nitelikli ve dene-
yimli mikro kalıpçılarla etkileşimde bulun-
malıdır. Yeni ürün geliştirme için tasarım 
döngüsünün başlarında nitelikli bir mikro 
üretim ortağıyla ilişki kurmak, birden çok 
(ve maliyetli ve zaman alıcı) tasarım ve 
alet yinelemelerinden kaçınmak için ha-
yati önem taşır.

ıot’yi yürüten cihazlar
Bir şeyin IoT şemsiyesi altına uyup uy-
madığını görmek için, gerçekten ara 
bağlantıya bakmanız gerekir. Bir ürün 
başka bir ürünle çalışır mı? Bir pencereyi 
kilitlerseniz, bir kapı da otomatik olarak 
kilitlenir mi? Işık kontrolleriniz termosta-
tınıza bağlı mı? Bahçe yolunuzda yürür-
ken, ön kapının kilidini açmak için uzak-
tan kumandaya bastığınızda ışıklarınız 
açılıyor ve perdeleriniz kapanıyor mu?

Bu örnekler muhtemelen bizi IoT’nin 
uygulanabilir bir tanımına yaklaştırıyor. 
Bir IoT, birden fazla cihaz arasındaki bir 
koordinasyondur ve internete bağlı bir 
açma / kapama anahtarına sahip cihaz-
ları yerleştirmeyi içerir. Son birkaç yılda, 
bağlı cihaz sayısının milyarlarca arttığı-
nı gördük ve IoT’deki bu üstel büyüme, 
hepsini mümkün kılan yazılım ve dona-
nım tarafından yönlendirilecek.

Hükümetler, arızalı sokak lambaları, su 
sistemlerindeki sızıntılar ve dolu çöp ku-
tuları vb. Konusunda onları uyarmak için 
IoT uygulamalarını kullanıyorlar. IoT ayrıca
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trafik kontrolünde, orman yangını ve he-
yelan tespiti ve benzerlerinde büyük bir 
rol oynayacaktır. Uzaktan algılama, bir-
çok sektörde, ofis binasında ve enerji 
tedarikinde zaten yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

Bununla birlikte, en çok dikkat çeken 
tüketici uygulamalarıdır çünkü hemen 
hemen her endüstri ve platformu içerir-
ler: sağlık sistemleri, ev enerji kullanımı, 
donanım, ev yapımı, elektronik ve giyim 
dahil tüm giyilebilir ürünler kategorisi.

Yazılım açısından, ara bağlantı, Bluetooth 
kullanımı, aygıtların birbirleriyle kablosuz 
olarak iletişim kurması ve böylece onları 
içsel olarak bağlanabilir hale getirmesiy-
le sağlanır. Donanım açısından anahtar, 
sensörler veya onlar olmadan IoT’nin ol-
mayacağı doğru “mikro sensörler”.

Mikro sensörler sıcaklığı, titreşimi al-
gılar ve ölçer ve cihazlar için etkili bir 
şekilde “gör ve duy”. IoT’yi oluşturan 
birçok cihazda kullanılan sensörleri 
analiz ederken, IoT işlevselliği için kri-
tik olan MEMS (mikro elektro-mekanik 
sistemler) alanına, bazen boyut olarak 
bir inç’in binde birinden küçük olan kü-
çük bileşenlere bakıyoruz. .

Çoğu zaman, MEMS, mikroişlemcilerin 
bir litografi işlemi yoluyla üretildiği şe-
kilde üretilir. Bu sensörler, uygulamaya 
özel bir entegre devre veya “ASIC” ile 
eşleştirilebilir. Bu, belirli bir şeyi yapmak 
için kabloyla bağlanmış sınırlı derecede 
programlama kabiliyetine sahip bir dev-
redir. Ayrıca bir mikroişlemci ile eşleştiri-

lebilir ve muhtemelen iletişim için kablo-
suz bir radyoya bağlanacaktır.

MEMS sensörlerinin IoT destekli pazar-
lara uygulanması, sensörlerin daha da 
küçülmesini ve ileriye doğru daha da 
güç verimli bir şekilde çalışmasını ge-
rektirecektir.

Günümüzde MEMS, algılama, çalıştırma 
ve veri işlemeyi ve bilişim teknolojilerini 
bir araya getiren gelişmiş işlevselliğe 
sahip akıllı teknik sistemler veya alt sis-
temlerdir.

Bu nedenle, bu sistemler sadece algıla-
makla kalmaz, aynı zamanda herhangi 
bir durumu teşhis edebilir, tanımlayabilir 
ve hatta yönetebilir. Oldukça güvenilir-
dirler ve operasyonları, karşılıklı olarak 
adresleme, tanımlama ve birbirleriyle 
uyum içinde çalışma yetenekleri ile daha 
da geliştirilmiştir. Bu tür akıllı sistemler, 
IoT’nin donanım temelidir

Teknoloji açısından bakıldığında, bu akıl-
lı sistemler silikon tabanlı teknolojilerle 
sınırlı değildir, polimer tabanlı teknoloji-
leri, baskı teknolojilerini (basılı antenler, 
baskılı sensörler, ekranlar veya piller 
için), farklı nanoteknolojileri (spintronik 
cihazlar, CNT tabanlı cihazlar) entegre 
eder. veya gömülü nanopartiküllere da-
yalı cihazlar) ve hatta sensörler için nakış 
teknolojileri.

miKro KalıpÇı ile etKileşim
Accumold, çok küçük mikro boyutlu 
parçaların ve MEMS cihazlarının üreti-
minde uzmanlaşmış bir mikro kalıplama 

ve minyatürleştirme uzmanıdır. Hızlı geri 
dönüş ve küçük karmaşık parçalar talep 
eden bir dizi sektörde otuz beş yılı aşkın 
deneyime sahip olan Accumold, mikro 
sensörler ve MEMS cihazlarında gelişi-
min ön saflarında yer aldı ve bu nedenle 
IoT cihazları geliştiren şirketlerle ortaklık 
yapmak için muazzam fırsatlar görüyor .

Uzman dikkat ve uzmanlık gerektiren 
birçok projede olduğu gibi, IoT uygula-
malarıyla bağlantılı MEMS ve minyatür-
leştirme projeleri, tasarım döngüsünün 
başlarında Accumold gibi seçili alt söz-
leşme üreticileriyle etkileşim kuran OEM 
geliştiricilerinden yararlanır. Accumold, 
bir şirket olarak, müşterileriyle tasarım-
ların ilk seferinde doğru olmasını sağla-
yan, maliyetli ve zaman alıcı tekrarlara ve 
daha sonra üretim döngüsünde yeniden 
çalışma ihtiyacını ortadan kaldıran bir 
ürün geliştirme ortağı olarak çalışmayı 
tercih ediyor.

Yani geriye sadece bir şey kaldı. Belki bir 
eylem çağrısı. IoT’nin potansiyelinden 
yararlanmak isteyen bir OEM iseniz ve 
konseptten pazarlanabilir ürüne geçişle 
ilgili sorunları yönlendirmek için özel ve 
deneyimli bir teknoloji ve uygulama uz-
manına ihtiyacınız varsa, bugün nitelikli 
ve deneyimli bir mikro kalıpçı ile iletişime 
geçin ve Bu heyecan verici nişten ya-
rarlanırken fikirleriniz gerçeğe dönüşür. 
Fırsatlar şimdi var, öyleyse neden mikro 
kalıplama ortağınızın kimlik bilgilerini bu-
gün değerlendirmeye başlamıyorsunuz!

Kaynak:
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Günümüz kalıp dünyası ve imalat sek-
törünün kalite, hız ve karlılığa yönelik 
gelişim ihtiyaçlarına uygun olarak, takım 
tezgahları sektörü teknolojik gelişmeler-
le bu taleplere cevap vermeye çalışıyor. 
Konvansiyonel metal işleme teknolojileri 
olan frezeleme, tornalama, taşlama, par-
latma veya EDM’in yanısıra artık katmanlı 
imalat ve laser desen işleme teknolojileri 
kullanıcılara yepyeni imkanlar sunuyor.

Bunların içinde son dönemde en çok 
göze çarpan ve tüm dünyada özellikle 
kalıp sektöründe kullanılarak katma de-
ğeri yüksek ve görsele yönelik ürün ima-
latında ön plana çıkan teknoloji ise Laser 
Texture (Desen İşleme) teknolojisi oldu.

Bu teknoloji; otomotiv iç mekanları, oto-
motiv aydınlatması, lastik, tüketici elekt-
roniği, ambalaj, kozmetik, lüks ürünler, 
medikal, ev aletleri, ayakkabı ve taban 
kalıpları, spor ürünleri ve daha fazlası 
gibi yaşam tarzımızı iyileştirmeye yönelik 
tüketici ürünleri alanında imalat yapan 

firmalar için günlük üretim zorluklarının 
üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. La-
zer texture makinaları, plastik enjeksiyon 
kalıplarının ilk başta doku desenlerinin 
işlenmesi için hazırlandı ve zaman içinde  
tasarımcıların kalıp veya parça üretimle-
rinde Lazer desenleme, Lazer kumlama, 
Lazerle oyma ve Lazer mikroişleme gibi 
benzersiz ve sınırsız yenilik yapılmasına 
olanak tanır hale geldi.

Temel olarak Lazer Texture,malzemenin  
dokusunu ve pürüzlülüğünü değiştirerek 
bir malzemenin yüzey özelliklerini değiş-
tiren bir işlemdir. Lazer ışını, yüzeyde 
lazer ablasyonu yoluyla mikro desenler 
oluşturur, katmanları mikrometre has-
sasiyetinde ve mükemmel tekrarlana-
bilirlikle kaldırır. Tipik desenler yanısıra 
normal işleme metotları ile işlenmesi 
imkansız desenleri üretmek Lazer de-
senlemenin ana konusudur.

Bu sistem üreticilerimize bir bitmap re-
simden herhangi 2D geometriye,3d da-
talardan taranmış doku desenlerine ka-
dar geniş alanda metal veya metal kaplı 
alanlarda yüzey dokulandırılması, kazın-
ması, mikro yapılandırılması, desen işlen-
mesi ve etiketlenmesinden karmaşık 3D 
geometrilere kadar desen,markalama ve 
yüzey işlemesi yapmasına olanak tanır.

Manuel aşındırma işlemlerinin kullanıldı-
ğı geleneksel asit indirgeme gibi işlem-

lere kıyasla lazer doku, farklı ekonomik, 
ekolojik ve tasarım avantajları sunar.
Dijital teknoloji ile 1. ve 1000. parçada 
tamamen aynı sonucu elde etmenizi 
veya kalıbın sonradan tamir ve bakım 
gibi işlemlerinde inanılmaz kolaylık sağ-
lar. Sözgelimi kalıbın tamir edilmesi ge-
reken bölümünde laser kaynak sonrası 
desen içeren bölümünde aynı desenin 
hiç sorunsuz devamının işlenerek kalıbın 
mükemmel tamirini mümkün kılar.

Özkan AKKAN  
GF İmalat Çözümleri 
Satış Müdürü

UZMAN GÖRÜŞÜ 
EXPERT OPINION

KALIP YÜZEYLERİ 
ÜZERİNDE DİjİTAL 
LAZER DoKUSU 
vE FoNKSİYoNEL 
YÜZEYLER oLUŞTURMA
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Alternatiflerin aksine, lazer texture ve 
lazer kazıma sistemleri sarf malzemeleri 
olmadan çalışır ve işaretledikleri yüzey-
lere dokunmaz. Kalıp üreticileri için bu, 
düşük işletim maliyetleri ve düşük bakım 
anlamına gelir. Bu süreçlerin otomatik-
leştirilmesi de kolaydır, bu da onları Ka-
lıphane veya seri üretimde hat içi enteg-
rasyon için ideal kılar.

Laser texture tezgahlarının büyük ve çok 
önemli bir özelliği de gelişen laser tek-
nolojisi ve artık Georg Fischer grubunun 
makinalarında kullandığı üzere FEMTO  
second laser kaynakları sayesinde yü-
zeylerde fonksiyonel özellikler kazandı-
rabilmesidir. Kaydırmaz yüzey,buz tutun-
mayan yüzey, antibakteriyel yüzey,sıvıyı 
iten(hydrophobic) veya sıvıyı çeken(hyd-
rophilic) yüzey, elektriksel ve termal ilet-
kenlik özelliklerinin iyileştirilmesi istenen 
yüzeyler; yapıştırıcı, boya veya seramik 
gibi yaygın kaplamaları uygulamadan 
önce yüzey aderansını artırmada veya 
termal sprey kaplama ve lazer kaplama 
için yüzeylerin hazırlanmasında da Laser 
Texture tezgahları inanılmaz yeni alanlar 
ve uygulamalarla medikal implant, ha-
vacılık, tıp ve savunma alanlarında yer 
almaya başladı.

Bu alandaki teknolojik yeniliklere öncü  
ve ülkemiz market liderliğini elde etmiş 
İsviçre’li üretici GF Machining Solutions 
firması üretimi Laser Texture tezgahları, 
tamamen kendi üretimi yazılım sistemi, 
kullandığı fiber-flexipuls ve FEMTO laser 
kaynakları, 3 ve 5 eksen laser işlemede 

600 mm’den 4.000 mm’ye kadar ölçü-
lerde işleme kapasitelerine sahip tez-
gahları ile ülkemiz kullanıcılarına yıllardır 
hizmet veriyor. 2016 yılından bu yana 
Türkiye’de kendi merkezi ile hizmet ver-

meye başlayan şirketimizin en önemli 
önceliği bu tür yüksek teknolojili ma-
kinelerin verimli ve amaca tam uygun 
kullanımı için sahip olduğu know-how ve 
tecrübe ile eğitim ve servis hizmetleridir. 
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Sanayi Robot İstedi 
Tezmaksan Şirket Kurdu

masını istiyoruz. Sanayicimiz de bunu 
istiyor. Sonuçta bu artık bir tercih değil 
mecburiyet. Yatırım yapmanın zorlaştığı 
bir dönemden geçmemize rağmen ro-
botlu otomasyon çözümlerimize gös-
terilen talepte dört katlık bir artış oldu. 
Tezmaksan Makine’nin robot üretimi 
bölümünde yaşanan bu talep artışı kar-
şısında çok daha büyük bir üretim alanı-
na ihtiyaç doğdu. Robot ve otomasyona 
yönelik bütün çalışmalarımızı Türkiye’ye 
ve imalat sanayisine daha fazla destek 
olmak adına Tezmaksan Robot Tekno-
lojileri ve Otomasyon şirketi altına top-
ladık. Hadımköy’de 3000 metrekarelik 
yeni binasında Ar-Ge ve üretim faaliyet-
lerine devam eden Tezmaksan Robot 
Teknolojileri ve Otomasyon şirketimiz 
aldığı yoğun siparişlerle önümüzdeki 
dört ayın çalışma takvimini doldurdu. 
Türkiye sanayisinde başlayan robot, 
otomasyon ve dijitalizasyon temelli dö-
nüşüme ürün, hizmet ve çözümlerimizle 
destek olmaya devam edeceğiz.” 

sivas ve Konya’da da 
yatırım yapılacaK
2 Milyon Euro yatırım sermayesi ile ku-
rulan şirketin beş yıllık stratejisi içinde 
Konya ve Sivas’a birer üretim tesisi aç-
mak bulunurken Aydoğdu, “Gelişkin bir 
sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi 
katkı sağlayan Sivas ve Konya’ya ya üre-
timi taşıyarak yatırım  miktarını 10 Mil-
yon Euro’ya çıkarmayı planlamaktayız. 
Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Oto-
masyon şirketinin globalde de olmasını 
istiyoruz. Ülke olarak hepimizi gururlan-
dıracak bu güzel gelişmeler için bir mik-
tar daha beklememiz gerekecek” dedi.  

roBot yatırımlarında 
danışmanlıK yapıyoruz
Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Oto-
masyon şirketinin faaliyet alanı içinde ürün 
ve sistem üretimi, kurulumu,  Ar-Ge çalış-
maları, danışmanlık ve özel çözümlerin

Son dönemde geliştirdiği yerli ve 
milli robotlu otomasyon sistemi 
Cubebox, robot kontrol ünitesi 

ROBOCAM, üretimi uzaktan izleme ve 
verimlilik raporlama yazılımı Kapasite-
matik ile dikkatleri üzerine çeken Türki-
ye’nin teknoloji partneri Tezmaksan, bu 
alandaki yatırımlarına hız verdi. Şirket, 
robot, otomasyon ve dijital çözümle-
re yönelik ürün üretimini Hadımköy’de 
açtığı 3000 metrekarelik yeni binasına 
taşırken, bu taraftaki çalışmalarını Tez-
maksan Robot Teknolojileri ve Otomas-
yon şirketi altında topladı. 

roBot ve otomasyona talep 4 Kat 
artınca ayrı şirKet Kuruldu 
Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Aydoğdu, yeni şirketleri hakkın-

da şu açıklamada bulundu: “Rekabet 
gücü yüksek bir Türkiye hepimizin ortak 
düşü ve bunun gerçekleşmesi için dün 
olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 
Robot, otomasyon ve dijitalleşmede li-
der ülkelerin devri başladı ve Türkiye’nin 
teknoloji partneri olarak ülkemizin güç-
lü bir şekilde bu yeni dönemde yer al-

Türkiye’nin ve imalat sanayinin teknoloji partneri Tezmaksan, ro-
bot ve otomasyona yönelik yatırımlarının kapsamını yeni kurdu-
ğu şirket ile genişletti. 2 Milyon Euro yatırım sermayesi ile kurulan 
Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon Şirketi Hadımköy’de 
3000 metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti. Şirket aldığı si-
parişlerle dört aylık çalışma takvimini doldururken Tezmaksan 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, grup şirketlerinin bu 
en yeni üyesi hakkında şunları kaydetti: “Robot, otomasyon ve di-
jitalleşmede lider ülkelerin devri başladı ve Türkiye’nin teknoloji 
partneri olarak ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer 
almasını istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağız.”

Yazının devamı sayfa 54’de
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bulunduğunu aktaran Aydoğdu, “Ro-
botun kendisini üretme konusunda 
maalesef ülkemiz hala kendisine yeter 
seviyede değil; ancak katma değer ro-
botun kendisi olmaktan çıkmış mühen-
dislik eklenerek anahtar teslimi proje 
yapmaya geçmiştir. Şirket olarak bu 
konuda oldukça başarılıyız. Fabrikaları 
çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde robot, 
otomasyon ve dijital alt yapı sistem ve 
çözümleriyle yeniden yaratıyoruz” dedi.  

aKıllı FaBriKanın üÇ ası; cuBeBox, 
roBocam ve KapasitematiK
Aydoğdu, son olarak geliştirdikleri Cu-
bebox, ROBOCAM ve Kapasitematik 
hakkında da kısa bir bilgi verdi ve şunları 
kaydetti: “Yerli ve milli robotlu otomas-
yon sistemi olarak geliştirdiğimiz Cube-
box, verimliliği arttırdığı gibi, hatalı du-
ruşa ve hataya izin vermiyor. Operatör 
robot işbirliğine yeni bir boyut kazandı-
ran Cubebox, fabrikanın insansız çalış-
ması gereken süreçlerinde de rahatlıkla 
kullanılabiliyor. Türkiye kontrol ünitesi 
üretmediği için küresel piyasada ürünle-
rinin rekabetçiliği, ne yazık ki istenen se-
viyede değil. Biz bu açığı kapatmak için 
robotları kontrol edebilme yeteneğine 
sahip yazılımın kapsamını genişlettik ve 
ROBOCAM böylelikle doğdu. Artık bü-
tün robotlu makinelerde kontrol ünitesi 
olarak çok rahat bir şekilde kullanılabili-
yor. ROBOCAM ile birlikte operatörlerin 
program bilmelerine de gerek kalmadı. 
Robot, ROBOCAM ile kendi programını 
kendisi yapıyor. Bu operatöre kolaylık 
sağladığı gibi robotun referans tanım-

lama işlemleri esnasında kaybedilen 
zamanlar da minimize ediliyor. Kapasi-
tematik ise üretimde verimliliği artırmak 
ve arızaları önceden saptayarak müda-
hale edebilmek amacıyla geliştirdiğimiz 
bir uzaktan izleme ve verimlilik raporla-
ma sistemi. Dünyanın öbür ucun da olsa 

fabrikadaki üretim sürecinin takibini, ye-
niden düzenlenmesini ve daha verimli 
bir hale getirilmesini sağlayan Kapasi-
tematik’i 5G teknolojisine uyumlu hale 
getirdik. Bu yazılım sayesinde 10 GB’lık 
veri saniyenin 0.001 (binde biri) hızında 
iletiliyor.”
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Plastik Enjeksiyonda Kalıp İçinde Meydana Gelen 
Birleşme İzlerini Ortadan Kaldıracak Bölgesel 
Isıtma Soğutma Teknolojisinin Geliştirilmesi

The Development Of District Heating And Cooling 
Technology That Will Remove Integration Signs 

Occurring İn Mould İn The Plastic 

Yazar: Ali GÜLER - MTN Kalıp 

Plastik, hayatımızın her alanında büyük ölçüde bir kullanım alanına 
sahip olan, dayanıklılık ve uzun süreli kullanım vaat eden ve geri 
dönüşüme müsait olan işlenmiş organik ürünlerdir. Sahip olduğu 
özellikler bakımından hemen her alanda kullanılabilen bu ürün, 
şekillendirilerek, parça ya da ana materyal olarak kullanılabilmek-
tedir. Plastik hammadde çeşitli işlemlerin sonucunda şekillendi-
rilebilir bir hale gelmektedir. Plastik malzemelerin şekillendirilme-
sinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de enjeksiyon 
yöntemidir. Enjeksiyon yönteminde, parçanın üretileceği granül 
halindeki plastik hammadde, yüksek sıcaklık ile sıvı hale getirilir ve 
söz konusu kalıbın içerisine enjekte edilerek kalıbın şeklini alması 

sağlanır. Bu aşamada plastik hammadde kalıp içerisinde akışkan 
haldeyken kendisine bir yol belirler. Akışkan haldeki plastik kalıbın 
şeklini alma işlemini tamamladığı son aşamada bir birleşme ola-
yı gerçekleşir. Birleşme esnasında normal şartlarda (uygun kalıp 
proseslerinde) homojen olarak birbirine karışamayan plastik bit-
miş üründe ‘birleşim izi’ olarak adlandırılan bir iz oluşturmaktadır. 
Bu izler ürün kalitesini doğrudan etkilediğinden, hata olarak kabul 
edilir ve ekonomik pazarda yer almasını engeller. Söz konusu 
makalede kalıptan çıkarılan materyal üzerinde oluşan birleşme 
kaynaklı izlerin giderilmesine yönelik olarak tasarlanan, bölgesel 
ısıtma teknolojisi MTN Kalıp projesi incelenmiştir.

Having a large area of usage from each aspect of our life, plastics 
are processed organic products that are appropriate for recycling 
and affirming durability and extended use. By giving it a form, this 
product can be used as a component or the main material due to 
the features it owns thereby making its usage available for almost 
all fields. The plastic raw material is made mouldable as a result of 
various processes. One of the common ways to make plastic ma-
terials mouldable is the method of injection. In the injection meth-
od, while plastic raw material is in the form of granular that will 
produce the component, it is formed as fluid with the high-tem-
perature, and by injecting it to the mould, it is taken a shape like 

that mould. In this step, plastic raw material draws a road for itself 
while inside the mould as fluid. In the last step that it completes 
forming the fluid plastic mould, an integration occurs. In the pro-
cess of integration, under the normal circumstances (appropriate 
mould process), integration sign occurs on the finished plastic 
product that cannot integrate homogeneously. These signs are 
seen as faults thereby hindering it from being on the economic 
market, as a result, they directly affect the quality of the product. 
In this article, MTN Kalıp project the district heating technology 
that is designed for the removal of integration signs on the mate-
rial displacing from a mould is examined.

ÖZET

Anahtar kelimeler:  Plastik, enjeksiyon, enjeksiyon yöntemi, proses, MTN kalıp, Isıtma ve Soğutma
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Giriş
Plastik hammaddeden yapılan materyaller hayatımızın her 
alanından yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Plastik ham-
maddenin her alanda kullanılabilmesinin başlıca nedenleri; 
seri üretim konusunda avantaj sağlaması, dayanıklı olması ve 
istenildiği takdirde ısıl işlemler yardımıyla kolaylıkla şekil verile-
bilmesidir. Özellikle Sanayi Devrimi ve sonrasında hızla gelişen 
fabrikalaşma süreci toplumun ihtiyaçlarını seri üretim yönte-
miyle karşılamak üzere bir takım üretme faaliyetleri gelişmesi-
ni sağlamıştır. Bu durum her geçen gün geliştirilen tekniklerle 
hammaddelerin işlenebilmesini ve maksimum düzeyde ve-
rimlilik sağlamayı işletmelerin ilke edinmesinde en önemli et-
kenlerden biri olmuştur. Plastik üretimi ve şekillendirilmesi söz 
konusu olduğunda seri üretim ve yüksek kalitenin, en düşük 
maliyetle gerçekleştirilebilmesi tüm süreçlerde olduğu gibi bu 
süreçte de esastır. Bu anlamda maksimum verimlilikle ürünün 
ortaya çıkarılması sürecinde plastik hammadde seçiminin ya-
pılması, parça ve kalıp tasarımının seçilmesi ve plastik ham-
madde işlemede kullanılan en yaygın yöntem olan enjeksiyon 
yöntemi oldukça önem kazanır.

1. plastiK üretim süreci
Plastik üretim sürecinin ilk adımı hammaddenin seçilmesidir, 
hammadde seçiminin ardından üretilecek parçanın profes-
yonel anlamda tasarımının yapılması ikinci aşama olarak kar-
şımıza çıkar. Bir sonraki adımda, plastiğin ısıl işlem sonucun-
da eritilerek şekillendirileceği kalıbın tasarımının yapılmasıdır. 
Her iki tasarım aşamasında da başat ölçüt işlevselliktir. Son 
bileşen olan plastik enjeksiyon makinasının seçimi, diğer 
bileşenlerle uyum sağlayabilecek ve proses sürecine katkı 
sağlayabilecek düzeyde olmalıdır.

Süreç içerisinde yer alan dört bileşen de birbiri ile etkileşim 
halindedir. Üretilecek ürünün bekleneni karşılayabilmesi, 
planlanan değerlere ulaşılabilmesi ve tüm sürecin bu ölçüt-
leri sağlayabilecek şekilde minimum maliyetle tamamlanabil-
mesi açısından bu etkileşim çok önemlidir.

1.1 plastik malzemeler
Plastikler, üretim süreçlerinde metal ve seramiğe göre daha 
düşük yoğunluğa sahiplerdir. Ancak bu iki hammaddeye göre 
çok daha dayanıklıdırlar ve üretim süreçlerinde ekstra işleme 
gerek duymadan şekillini almasını istedikleri kabın formuna 
girebilirler. Aşınma dirençleri yüksek ve elektrik iletkenlikleri 
düşüktür. Üretim şekillerine bağlı olarak plastik ürünler ışığı  

yansıtabilmesi ve yalıtkanlıkları bakımından cam ürünlere al-
ternatif olarak kullanılabilirler.

Plastik tanımını yaparken monomer ve polimer terimleri-
ni beraber incelemek gerekir. Monomer, birbirine kovalent 
bağlarla bağlanarak daha büyük moleküller oluşturabilen 
küçük bir moleküldür. Polimer ise birden çok monomerin 
birbirine kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan büyük 
moleküldür. Monomer moleküllerinin polimer moleküllerine 
dönüştürülmesi işlemine polimerizasyon denir. Plastikler, 
monomerlerin zincir halkaları gibi kendi aralarında birbirlerine 
eklenerek oluşturduğu makro moleküllerden meydana gelen 
sentetik malzemelerdir. [1] 

Hammadde olarak kullanılan plastikler; 
3 ana grupta değerlendirilir.  Bunlar

• Termoplastikler
• Termosetler
• Elastromerler’dir

Termoplastikler, ısıl işlem sonrasında katı halden sıvı bir hale 
gelebilen ve dolayısıyla şekillendirilebilen polimer yapıdaki 
materyallerdir. Görecekleri ısıtma ya da soğutma işlemine 
bağlı olarak katıdan sıvı hale, sıvıdan katı hale geçebilmek-
tedirler. Eritme işleminin ardından, enjeksiyon işlemi, işlem 
yapılan kabın şeklini kolaylıkla alabilirler.

Termosetler, ihtiyaç duydukları ısıya maruz kaldıklarında eri-
yerek sıvı hale gelen ve şekillendirilebilen, ardından kalıcı 
olarak katılaşan ve tekrar ısıtıldıklarında sıvı forma girmeyen 
polimer yapılı materyallerdir. Termosetler ısıya maruz kaldık-
larında kimyasal değişme gösterirler.

Elastomerler kimyasal yapıları sayesinde, yüksek ısıya direnç 
gösterebilen ve geri dönüşümlü olan materyallerden üretil-
mektedir.

1.2 plastik enjeksiyon prosesi
Plastik hammaddenin şekillendirilmesinde, sanayi işletme-
lerinde yaygın olarak kullanılan yöntem enjeksiyon işleme 
yöntemidir. Enjeksiyon işleminde, parçacık ya da granül hal-
de bulunan plastik eritilerek şekil vermeye hazır hale getirilir. 
Eritme işlemi için işlenen plastiğin direnç gösteremeyerek 
eriyeceği ısı seviyesine çıkılır. Ardından eritilen plastik, şeklini 
almasını istediği kalıplara doldurulur soğumaya bırakılır.
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Plastik enjeksiyon yöntemi, yüksek hacimlerde karışık şekilli 
parçaların bir işlem periyodunda hızlı bir şekilde imal edile-
bilmesi, düşük maliyet, otomasyona uygunluk, son işleme 
gereksinim duymama, değişik yüzey, renk ve şekillerde par-
ça imali, malzeme kaybının çok az olması, aynı makinede ve 
kalıpta farklı parçaların basılabilmesi, düşük toleranslarla ça-
lışabilme imkânı gibi konularda avantaj sağlamaktadır.[2]

1.3 plastik enjeksiyon makinası
Plastik işleme sürecinde kullanılan bu makinalar işlevsel olarak 
süreçte görev alan 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
kapatma ünitesi, kalıp, kontrol ünitesi ve enjeksiyon ünitesidir.

1.3.1. Kapama ünitesi
Plastik enjeksiyon makinasında kapama ünitesinin tek görevi, 
plastiğin şekillendiği kalıbın kapama ve açmak işlemlerini yap-
mak, kalıbın yüksek basınç altında kapalı tutulmasını sağlaya-
rak çapak oluşumunu engellemektir. Plastik enjeksiyon siste-
mi üç farklı kapatma sistemi bulunmaktadır.

• Hidrolik Kapama Sistemi
• Hidro-Mekanik Kapama Sistemi
• Mekanik Kapama

Şekil 2: Hidrolik Sistem Kapama

Şekil 3: Hidro mekanik kapama sistemi

Hidrolik kapama sistemi, hidrolik kuvvet uygulaması esasına 
dayanmaktadır. Hidrolik piston plastik enjeksiyon makinesinin 
hareketli eden kısmında yer almaktadır. Hidrolik kapama siste-
minde plakanınitme kuvveti basınç yardımıyla sağlanmaktadır.

Hidro-mekanik kapama sisteminde, hidrolik hareketlendirici, 
silindir ve kelebek sistemini aynı zamanda bağlantılarını kont-
rol eder. Bu kontrolle sistem içerisinde bulunan hareketli pla-
kanın açılma ve kapanma hareketini gerçekleştirmesini sağlar. 
Hidro-mekanik sistemde kilitleme kuvveti, mekanik anlamda 
kelebek sisteminin açılması yardımıyla sağlanmaktadır.

Plastik enjeksiyon kapatma ünitelerinden biri olan mekanik ka-
patma sistemlerinde ise tercihe göre ayarlanabilir vidalı kollar 
bir diğer adıyla makas ile mengene aralığı kontrol edilebilir ve 
sistemin tüm hareketi kinematik olarak sağlanır.

1.3.2. plastikleştirme ve enjeksiyon ünitesi
Plastikleştirme ve enjeksiyon ünitesi vida, huni, ocak, çek valf, yol-
luk memesi ve ısıtıcılar(rezistanslar) bileşenlerinden oluşmaktadır. 
Huni içerisinden gelen katı haldeki polimeri ocakta ısıtıcılar yardı-
mıyla eriterek sıvı hale getirir. Erimiş halde olan polimeri vida göv-
desi içerisinde toplar. Hidrolik tarafından sağlanan basınç ile vi-
dada döne eylemi gerçekleşir. Vidanın dönmesi sonucunda vida 
helezonları içerisinden erimiş durumdaki polimer ileri doğru itilir.

Bu işlem esnasında vidanın üzerinde bulunan helezon açıları ve 
vidanın çeliği oldukça önemlidir. Erimiş polimer vidada ilerleme-
si esnasında, helezon açısından ve erimiş plastiğin vida çeliğine 
sürtünmesinden kaynaklı bir ısınma ortaya çıkacaktır. Bu duru-
ma dikkat edilmelidir.

Her parçada olduğu gibi vidaların da özellikleri çerçevesin-
de belirlenen belli bir ömürleri vardır. Ömrü dolan vida işlevini 
kaybetmeye başlayacağından, yeni olanıyla değiştirilmelidir. 

Hidrolik yağ

Hidrolik yağ tankı

Yüksek hızlı silindir

Ana silindir

Açma silindiri
Kolon 

Ön dolum valfi

Hareketli plaka

Destek plakası

Enjeksiyon 
makinesi makası

Sabit plakaKolon

 Kalıp
Hidrolik silindir
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Şekil 4: MTN Kalıp firmasında birleşim izi problemi 
yaşanmış bazı ürün görselleri

Vidada bulunan helezonlar zaman içerisinde aşınır. Bu aşınma 
özelliklerini kaybetmelerine neden olur.  Aşınan helezonlar ça-
lışmaya dair herhangi bir eksikliğe neden olmuyor gibi görünse 
de, aşınmış helezonlar vidadan kalıba aktarılan erimiş polimer 
kapasitesinin düşmesine neden olur.

1.3.3. Kontrol ünitesi
Kontrol Ünitesi plastik enjeksiyon tezgahının ve sürecinin tüm 
değişkenlerinin ayarlandığı bileşendir.  Ana parametreler;

• Sıcaklıklar
• Basınçlar
• Hız
• Zaman’dır

1.3.4. makine Gövdesi
Plastik enjeksiyon makinasını ve diğer tüm bileşenleri barındıran is-
kelete verilen isimdir.  Makine gövdesi, çalışma esnasında meyda-
na gelen titreşimlere direnç gösterecek bir biçimde tasarlanmalıdır.

2. plastiK enjeKsiyon prosesinde
imalat hataları Çözümleri
Plastik enjeksiyon ürün imalatı işlemi yapılırken, çeşitli neden-
lerle üretim sonrasında ortaya çıkan üründe bir takım defor-
masyonlar meydana gelebilmektedir. Bu deformasyonların 
temel nedenleri, üretim esnasında parça imalatında meydana 
gelen hatalar, üretim süreci öncesinde hammaddenin depo-
lanmasında meydana gelen hatalar, plastik enjeksiyon işlemi 
esnasında sağlanan koşullar, üretim sonunda ve paketlemede 
yaşanan hatalardan kaynaklanabilmektedir.

Plastik enjeksiyon işleminde oluşan hataların çözümlenebilmesi 
için, kaynağının net bir biçimde tespit edilebilmesi gerekmektedir.  
Üretimde karşılaşılan problemlerin temel nedenleri makinadan ka-
lıptan ya da hammaddeden kaynaklanan nedenlerdir. Bu üç bileşeni 
etkileyen değişkenler ise, üretim sürecinde yer alan zaman, sıcaklık 
ve basınçtır. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde meydana gele-
bilecek imalat hatalarının önüne geçebilmek mümkündür.

Plastik enjeksiyon prosesinde meydana gelen imalat hataları-
nın isimleri tanımlanması aşağıdaki gibidir.

• Yanık İzleri
• Akış İzleri
• Eksik Ürün
• Parçanın Dişi Kalıpta Kalması
• Çapaklı Ürün
• Yüzeyde Çöküntü Oluşması
• Çarpılma

• Hızlı Akış İzi
• Boşluklar
• Birleşme İzleri

2.1. Birleşme izleri
Erimiş plastik malzemenin yer aldığı kalıbın içerisinde birden 
fazla yolluk bulunuyorsa, yolların kesiştiği noktalarda birleşme 
izlerinin oluşumu söz konusu olabilir. Bu durum da imalat kay-
naklı hatalar arasında yer alır. Kalıp içerisinde bulunan yolluklar-
dan gelen erimiş malzeme tam anlamıyla birleşme gerçekleş-
meden soğutulur ve dondurulursa, oluşan ürünün yüzeyinde 
birleşme izleri meydana gelir.

İmalat sürecinde oluşan birleşme izleri kaynaklı bir hata sadece 
elde edilmek istenen estetik görüntünün elde edilememesine ne-
den olmakla kalmaz, makinada mekanik aksaklıkların da oluşması-
na neden olabilir. Bir bölgede meydana gelen birleşme izlerinin faz-
lalığı, o bölgede dayanıklılığında azalmasına neden olabilmektedir. 
Bu sebeple birleşme izlerinden kaynaklanan imalat hataları, özel-
likle dayanıklı tüketim ürünlerinin prosesinde oldukça önemli bir 
unsur olarak karşımıza çıkar. Fiziksel anlamda estetik bir problem 
gibi görünse de, üretilecek ürünün ömrü üzerinde de doğrudan 
etkilidir. Birleşme izi hatasını giderebilmenin birkaç temel yöntemi 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki çoklu besleme ağzı uygulamalarında 
sıcak yolluk tasarımının yapılmasıdır. Bunun yanı sıra, kalıp ve enjek-
siyonun sahip olduğu ısıyı arttırmak ve sistemli bir biçimde enjek-
siyondan gelen hızı arttırmak erimiş haldeki plastik henüz soğuma-
dan birleşmeyi sağlayabilmek gerekmektedir. Bu yöntemde akıtma 
hızının arttırılması ürün üzerinde yanık izlerine neden olabilmektedir.

Birleşme izlerinin giderilebilmesi için hangi bileşende kaynak-
landığını bilmekte fayda vardır. Birleşme izleri hammadde, kalıp 
ya da makine kaynaklı olabilir. Böyle bir durumda kaynağına 
göre alınabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir.
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Birleşim izi oluşum nedenleri 

makine Kaynaklı sorunlar
• Enjeksiyon hızındaki yavaşlık
• Enjeksiyon basıncının düşük olması
• İleri enjeksiyon süresinin kısa olması

Kalıp Kaynaklı sorunlar
• Kalıbın soğuk olması
• Soğutma kanallarının yetersiz olması
• Geri emiş valfindeki arızalar
• Akış yolu mesafesinin uzun olması

hammadde Kaynaklı sorunlar
• Erimiş durumdaki plastiğin olması gereken ısısını kaybetmesi
• Erimiş durumdaki plastiğin fazla yoğun 
olması-akışkanlığının düşük olması

Çözümler sırası ile aşağıdaki gibidir;
• Enjeksiyon basıncında yükselme
• Ütüleme süresinin uzatılması
• Enjeksiyon hızının yükseltilmesi
• Hammadde sıcaklığının yükseltilmesi
• Kalıp sıcaklığının yükseltilmesi 
• Yolluk patlama noktasının değiştirilmesi 
• Yolluk çapının arttırılması
• Tekstüre kalıp yüzeyinin tercih edilmesi

3. Birleşme izlerini Gidermeye yöneliK sistem: 
loKal ısıtma ve soğutma teKnolojisi
Plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan üretimlerde bazı 
hatalar meydana gelebilmektedir. Bu hatalardan bir tanesi de 
kalıp içinde meydana gelen birleşme izleridir. Birleşme izleri-
nin ana sebebi ısıtma ve soğutma ekipmanlarıdır. Bu sebeple 
ekipmanlardaki durgun akış ve durağan soğutma sıcaklıklarının 
kontrol edilmesi gerekmektedir.[3]

Lokal ısıtma ve soğutma (heat and cool) teknolojisinde kalıp içe-
risinde bulunan birleşme noktalarında ısıtma ve soğutma işlemi 
yapılarak üründe meydana gelen birleşme izlerinin giderilmesi 
mümkün olmaktadır. Uygulamanın sonucunda üründe meyda-
na gelen, görsel ve fiziksel bazda değer kaybına neden olan kali-
te kayıplarını önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede üretilen ürün-
lerde kayıp yaşanmaz. Lokal ısıtma ve soğutma teknolojisinin 
uygulanmasıyla ve uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi ile 
birlikte birleşme noktalarında yer alan izlerin ortadan kalkması 
mümkün olacaktır. Bu sayede ürün üzerinde oluşan hata kay-
naklı estetik problemlerin oluşumunun engellenmesi mümkün 

olabilecektir. Heat and cool sisteminin geliştirilmesi ile birlikte; 
%5 ila %10 oranında enerji tasarrufu sağlama avantajı olabile-
cektir. Bu tasarrufun sağlanması aşağıdaki şartlara bağlıdır.

• Tasarlanacak kalıbın lokal bölgesinde yer alacaktır.
• Plastik enjeksiyonda kullanılacak kalıp sisteminde 
sıralı yolluk bulunmayacaktır. 

4. loKal ısıtma ve soğutma 
sistemine sahip Kalıp projesi
Plastik Enjeksiyon Sistemi Heat and cool lokal ısıtma ve soğut-
ma teknolojisine sahip kalıp tasarımında, kalıp içi birleşme iz-
lerinin yok edilmesi ürün et kalınlığı ince olan parçalar, görünür 
parçalar ve mukavemet gerektiren makine parçalarında büyük 
önem taşımaktadır. Bu anlamda, proje dahilinde, kalıp tasarımı 
yapılırken hem ticarileşme olanağı yüksek olan hem de enjek-
siyon sisteminde birleşim izlerine bağlı olarak meydana gelen 
imalat hatalarını en aza indirgeyebilecek tasarımlar bir araya ge-
tirilmiştir. Hedeflenen beklentiyi maksimum düzeyde karşılaya-
bilecek tasarımın ortaya çıkartılmasıdır. Kalıbın lokal bölgesinde 
ısıtma ve soğutma yaparak birleşme izinin daha ekonomik bir 
şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak ve geliştirilecek proto-
tip üründe sıralı yolluk sistemi bulunmamaktadır.[4]

5. anlıK ısıtma ve soğutma 
(heat and cool) teKnolojisi proje aşamaları
Heat and Cool kalıp tasarımı olarak kullanılacak modelin 
araştırma çalışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusun-
da ısıtma ve soğutma sistemleri dâhil ön tasarım çalışmaları 
yapılmıştır. Kalıbın erkek ve dişi taraflarının taslak tasarımları 
oluşturulmuş tasarım çalışmaları yapılmıştır. Modellenerek 
analiz ve hesaplama çalışmaları başlatılmıştır.

Üretimi yapılacak kalıp için en uygun yolluk dolum noktala-
rı belirlenip, sırayla dolum analizleri sıcaklık basınç analizleri 
yapılarak model üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 
Parçada birleşme izi yapan bölgeler tespit edilerek ısıtılacak 
bölgelere karar verilmiştir.[5]

Şekil 5: Head and Cool 
Sisteminin Kullanılacağı 
Ürün Tasarımı
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Şekil 6-7-8-9: Plastik Ürün Analiz Çalışmaları (Modelleme1-2-3-4)

Şekil 10: Heat and Cool* Kalıp Tasarımı modelleme 5

Birleşme izi olma riski olan bölgelere kalıpta ayrı lokmalar ta-
sarlanmıştır. Sinterleme yapılara hangi parçaların kullanılaca-
ğına karar verilmiştir.  Böylece montaj deneme işlemlerinin 
yapılacağı tasarım ve modelleme tasarlanmıştır.

Sinterleme işlemi ham halde bulunan kompaktın, ısıl işleme 
tabi tutularak sıkıştırılması ve parçaların birbirine bağlanarak 
yoğunlaşma ile dayanımın arttırılmasıdır.[6]

Dolum sıcaklığı

Sıcaklık

Dolum zamanı 

Dolum hızı

*Heat and Cool: Isıtma ve Soğutma olarak çevriliyor. Ancak 
yapılan çalışmanın adı bu şekilde geçiyor. Hızlı bir şekilde 
ısıtma ve ani soğutma işleminin yapılmasını vurguluyor.
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Şekil 11: Heat and Cool Kalıp Tasarımı Sabit Taraf modelleme 6

Şekil 12: Heat and Cool Kalıp Tasarımı Hareketli Taraf modelleme 7

Şekil 13-14-15-16: Sinterleme yöntemi ile üretilen lokmaların çelik 
ve üründe karşılık gelen bölgeleri modelleme 8

6. heat and cool teKnolojisinde 
Birleşme izlerinin Giderilme yöntemi
Kalıp tasarımında çizimi yapılan lokma (şekil 13) içerisine sık 
ve ürüne yakın olacak şekilde soğutma hattı oluşturulmuş-
tur. (şekil 14). Oluşturulan lokma sinterleme yöntemi ile oluş-
turmuştur. Oluşturulan lokma ile plastiğin üründe birleşme 
izi oluşturduğu bölgeye gelecek şekilde tasarlanmıştır (şekil 
15-16). Bu lokmaya anlık ısıtma ve soğutma yapılarak (heat 
and cool technology) birleşim izi giderilmiştir. 

Lokmaya ısıtma ve soğutma işlemi enjeksiyon üretiminde 
kullanılan şartlandırıcı yardımı ile yapılmıştır (şekil 17). Şe-
bekeden alınan su şartlandırıcı yardımı ile 150 °C deki su 
buharına dönüştürülerek, eriyik hammaddenin enjeksiyon 
işlemi başladığı anda imal edilen lokma içerisine aktarılıp 
plastik ürünün istenilen bölgesinin ısıtılması sağlanmıştır. 
Enjeksiyon işlemi bittiği andan bir sonraki enjeksiyon işlemi 
başlayacağı ana kadar geçen sürede de 15°C lik soğuk su 
lokma içerisine aktarılıp plastik ürünün istenilen bölgesinin 
soğutulması sağlanmıştır.

Heat and Cool kalıp tasarımının diğer kalıp sistemlerinden ay-
rılan yönleri aşağıdaki gibidir.

• Lokal ısıtma ve soğutma yapılarak enerjiden birim ürün      
üretim başına % 5-10 arasında tasarruf sağlanacaktır.
• Birleşme izi ortadan kaldırılarak daha kaliteli ürün üretimi
 yapılacak ve daha yüksek maliyette satış yapılabilecektir.
• Bir modelde geliştirilen sistem yapılacak ek çalışmalarla 
diğer kalıp mekanizmalarına da rahatla uygulanabilecektir.
• Bölgesel ısıtma yapılacağı için memeler arasındaki me
safe artırılarak meme sayısı azaltılacaktır.
• Mevcut sistemlerde %10-20 hurda meydana gelirken 
geliştirilecek sistemde hurda oluşmayacağı öngörülmektedir.
• Nihai ürünlerde birleşme yerlerindeki mukavemet kayıp-

ları ortadan kaldırılacaktır. Özellikle beyaz eşya sektöründeki 
gibi hem görsel kalitesi hem de mukavemet değeri yüksek 
ürünlerin istenildiği sektörlerde avantaj sağlayacaktır.[7] 

Şekil 17: Şartlandırıcı
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Şekil 18 : Yapılan çalışmalar sonucu üretilen parça resmi

7. heat and cool Kalıp tasarımı veri taBlosu

7.1 arGe sonuçları

7.2 rakip kıyaslaması

7.3 proje hedefleri

Teknik Özellik Proje Çıktısı Normal üretilen kalıplar
Birleşme izleri Yok Var
Nihai plastik ürünlerin mukavemeti Yüksek Düşük

Sıralı yolluk
Yok (Geometriye göre bazı ürünlerde 
gerekebilir. )

Var

Enerji tüketimi 90-95 birim / adet 100 birim / adet
Çevrim süresi 50-55 sn. 55-60 sn.
Lokal ısıtma ve soğutma Var Yok
Nihai ürünlerde birleşme noktalarındaki 
efekt bozukluğu (renk tonu farklılığı)

Yok Var

Basınç değeri Min. 80 - Max. 90 Min. 90 - Max. 100

Meme sayısı (Plastik malzemeye göre 
değişmektedir.)

İki meme arası mesafe % 20 arttırılacaktır.
Dolayısıyla daha az meme kullanılacaktır. 4 
memeli bir sistem 3 memeye düşürülecek-
tir. iki meme arası mesafe 10 birim olacaktır.

Teknik Özellik Proje Çıktısı Induction Method
Isıtma yöntemi Lokal ısıtma ve soğutma yapılacaktır. Yüzey lazer teknolojisi ile ısıtılmaktadır.
Enerji maliyeti Diğer sistemlere göre daha düşüktür. Kalıbın tamamı ısıtıldığından daha yüksektir.

Başarı Ölçütü Başarı Ölçütü
Kalıp içi birleşme izlerinin ortadan kaldırılması Kalıp içi birleşme izlerinin ortadan kaldırılması
Prototip kalıpta sıralı yolluk kullanılmasının ortadan kaldırılması Prototip kalıpta sıralı yolluk kullanılmasının ortadan kaldırılması
Enerji tüketim değeri (benzer sistemlere göre) % 5 daha düşük birim ürün başına
Plastik malzemenin kristal yapısı Isıtma ve soğutma sonucunda deformasyon olmaması
Çevrim süresi Benzer kalıba göre % 10 daha düşük (hedef 50 sn)
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sonuç ve değerlendirme
Ülkemizde son yıllarda kalıpçılık endüstrisinde beklenen se-
viyeye henüz ulaşılamamıştır. Bu nedenle şuan kalıp ihtiyacı 
olan endüstri alanlarında kullanılmak gerekli olan materyal 
ithal edilmektedir. Birleşmiş Milletler istatistik rakamlarına 
göre; ülkemiz, 2012 yılında 166 milyon dolar kalıp ihraç et-
mesine rağmen 326 milyon dolar kalıp ithal etmiştir. Dolayı-
sıyla ileri teknolojiye sahip kalıplar konusunda ülkemiz dışa 
bağımlıdır denilebilir.

Rekabette avantaj sağlayacak olan yeni teknolojili Heat and 
Cool kalıp tasarımının yenilikçi yönü; kalıp içerisinde lokal 
ısıtma ve soğutma sisteminin geliştirilerek plastik parçanın 
birleşmesinde meydana gelen izlerin yok edilmesidir. Ayrıca 
bazı kalıplarda sıralı yolluk kullanılmasına gerek kalmamasıdır.

Söz konusu tasarımın başarıya ulaşması ile birlikte, plas-
tik enjeksiyon sistemi kalıp birleşim izlerinden kaynaklanan 
imalat hatalarının önüne geçilecek ve hatalı ürün üretimi son 
bulacaktır. Bu sayede, firmaların her yıl hatalı üretim nedeniy-
le yaşadığı kayıplar en aza indirgenebilecektir kalıp teknoloji-
sinin yurtiçi ve yurtdışı alanlarda 

pazarlanabilir olması ve rakiplerine nazaran hem alternatif 
hem de ekonomik bir makine olması ülkemiz ekonomisine 
de büyük katkılar sağlayacaktır.
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