


 



SAHİBİ
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği adına 
Yönetim Kurulu Bașkanı Șahan EÇİN

YAYIN DANIȘMANI KURULU
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU
Prof. Dr. Cemal ÇAKIR
Prof. Dr. M. Emin YURCİ
Prof. Dr. Ali ORAL
Prof. Dr. Çetin KARATAȘ
Prof. Dr. Murat YAZICI
Doç. Dr. Abdil KUȘ

YAYIN YÖNETMENİ
Elif Özge ÖZTÜRK

YAZI İȘLERİ MÜDÜRÜ
Elif Özge ÖZTÜRK

EDİTÖR
Seda NALBANT
Safiye BOZDAĞ

REKLAM
Seda NALBANT
Safiye BOZDAĞ

KIRMIZI KÜP - Göktuğ KONUKOĞULLARI
23 Nisan Mh. Ata Bulvarı No:5
Gizemler Plaza 3 K:5 D:40 Nilüfer BURSA
Tel&Faks: 0224 451 51 30
www.kirmizikup.com

T: (224) 261 58 92
F: (224) 261 58 93

GRAFİK TASARIM - BASKI

YAYIN TÜRÜ
Nisan - Aralık 2021

BASMAKALIP, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği 
faaliyetlerinin üyeleri arasında paylașımı ve gelișimi 
amacıyla hazırlanmıș bir bültendir.
Bu dergideki yazı ve resimler kaynak belirtmek suretiyle 
kullanılabilir.

Alaaddinbey Mahallesi
Pazar Caddesi Sera Plaza
No: 29D Nilüfer / BURSA

T: (224) 261 58 92
F: (224) 261 58 93

www.ukub.org.tr

ULUSAL KALIP

05 Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği(UKUB) 
Genel Kurulu Gerçeklești

08 UKUB ISTMA Genel Kurul Toplantısına Katıldı

09 Bașkanımız Șahan EÇİN Bloomberg HT'de 
Canlı Yayın Konuğu Oldu

10  UKUB'un TOBB Meclisi Üyeliği

12 A-Plas UKUB Ana Sponsoru

13 İTO Ziyaretimiz

14 Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Mezuniyet Törenine Bașkanımız
Șahan EÇİN Katıldı

15 Avrupa Yeșil Mutabakatı Çalıștayına Katıldık

16 Kalıp Sektörü 
10. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi'nde Buluștu

24 Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı Plast Eurasia

28 Üye Tanıtımları

30 Üyelerden Haberler

23 BEBKA ''Ortak Kullanıma Yönelik 
Dijital Modelleme ve 3D Baskı Merkezi'' 
Projemiz Kabul Edildi

3



Değerli Dostlarımız,   

2 Nisan 2021 itibari ile gerçekleștirilen 
seçimin ardından, 10. Dönem olarak bizlere 
emanet edilen bu önemli görevi bașta siz 
değerli dostlarımızın desteği ile en iyi 
șekilde yerine getirmek için çalıșacağımızı 
öncelikle ifade etmek isterim.    
  
2002 yılından bu yana bașta kurucu bașka-
nımız Sayın Fahrettin GÜLENER ile son 
bașkanımız Sayın Șamil ÖZOĞUL olmak 
üzere bu süreçte emeği geçen tüm kıymetli 
bașkanlarımıza ve yönetimde görev almıș 
üyelerimize teșekkür ve șükranlarımızı 
șahsım ve yönetim kurulu adına iletmek 
isterim.  

UKUB…Türkiye’nin Kalıphanesi sloganımız 
ile  yola çıktığımız yeni dönemimizde, 
birleștirici güç özelliğimiz ile tüm sektör 
mensubu paydașlarımızla birlikte yerli ve 
milli hedefler doğrultusunda önemli 
çalıșmalar içerisinde olacağız.  
 
Kalıpçılığın ruhu olan takım çalıșması 
ilkemiz ile teșekkül etmiș olduğumuz yeni 
yönetim kurulumuza mesleğimiz ile alakalı 
tüm sektörlerden arkadașlarımızı dâhil 
ettik. Bu vesile ile çok daha etkin bir șekilde 
aksiyon alarak, hedeflerimizi yerine 
getirmek için çalıșmalar yapacağız.   

Șahsım adına 25 yılı așkın zamandır 
içerisinde severek bulunduğum, ekmeği-
mizi alın terimizle kazandığımız kalıpçılık 
sektörümüze hizmet etmek her șeyden 
önce milli bir borç olup, yönetimde yer alan 
genç ve dinamik arkadașlarımızla aynı 
düșünce ile çalıșıp, görevimizi bizden 

sonraki yönetime gelecek olan emin ellere 
teslim etmek için çalıșacağız.   

2019 yılından beri uğraș verdiğimiz T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız himaye-
sinde gerçekleștirilen Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesinde Yatırımı Öncelikli 
Olarak Destelenecek Ürünler listesine dahil 
olmak bizler ve yerli üretim adına çok 
önemli bir adım olmuștur. Bu vesile ile 
Sayın Mustafa Varank Bakanımız ile de 
yapmıș olduğumuz toplantılarda kalıpçılı-
ğın önemi konusunda düșünceleri kendi-
sinden duymamızda ayrıca bize mutluluk 
vermiștir.   

Bu arada TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompo-
zit Meclis üyeliğine gözlemci üye sıfatı ile 
kabul edildik. Bu konuda Meclis Bașkanı-
mız Yavuz EROĞLU beye çok teșekkür 
ederiz. Çok önemli STK ların bulunduğu bu 
meclis üyeliğimiz ile çok daha güzel iș 
birlikteliklerini yakalama fırsatı bulacağız. 
Her șeyden önce UKUB ismi ve markasını 
gurur ile tanıtma fırsatımız olacak.   

Yönetime geldiğimiz bu süreçte çok değerli 
STK, dernek ve birliklerimizden bizler için 
çok anlamlı ve önemli mesajlar aldık. 
Hepsine buradan bir kez daha çok teșekkür 
ediyorum.   

Yönetim kurulu olarak sektörel gelișmeleri 
yakından takip etmeye ve ilgili ziyaretlerde 
bulunmaya devam ediyoruz. Nisan ayından 
bu yana olan süreçte sırası ile;  

toplantı,   

ziyaretlerini gerçekleștirdik.   

Bu arada büyük bir mutluluk ve gurur ile 
ifade etmek isterim ki, otomotiv sektörün-
de önde gelen firmalarından olan, yenilik ve 
eğitime katkıları ile son dönemde değerli 
projelere imza atan A-PLAS firması 2 
yıllığına ana sponsorumuz olmuștur. Ana 
tedarikçi bazında birliğimize verilen bu 
destek çok önemli ve anlamlıdır. Bașta 
Hasan Bey ve Ahmet Bey olmak üzere 
A-PLAS ailesine çok teșekkür ederiz. Bu 
arada aramızdan ayrılan çok değerli büyü-
ğümüz ve A-PLAS kurucusu Arif Ağaoğlu 
ağabeyimizi de saygı ve rahmetle anmak 
isterim. Kendisini yakından tanımak ve 
çalıșmak mutluğuna erișmiștim.    

Ayrıca 21 Ekim tarihinde 10. Zirvemizi 
bașarı ile tamamladık. 300 civarındaki 
katılımcı ve birbirinden değerli sektör 
temsilcisi konușmacılarımız ile keyifli bir 
etkinlik oldu. Katılımcılar ile de ayrıca hem 
iș hem de uzun bir aradan sonra bir arada 

olmanın mutluğunu yerinde yașadık.    

Zirve sonrası tarafımıza gelen geri bildirim-
ler de bizleri ayrıca sevindirmiștir. Umarız 
sonraki yıllardaki etkinliklerimiz artan 
bașarı grafiği ile devam eder.  
 
1-4 Aralık tarihlerinde yapılmıș olan Plast 
Avrasya fuarına katılımcı olarak dahil olduk. 
PAGEV Bașkanımız Sayın Yavuz Eroğlu ile 
de yapmıș olduğumuz toplantıya göre; 
önümüzdeki yıl için yerli kalıpçılarımızın 
katılımını arttırarak en az 3 hol ile fuara 
yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Bu 
seneki fuarda yapılan anket çalıșmaları bu 
yönde bize ıșık tutacaktır.   

UKUB olarak son dönemde dile getirmeye 
çalıștığımız ve üzerinde daha aktif çalıșma-
lar ile yöneleceğimiz NİTELİKLİ PERSONEL 
İHTİYACI konusu bizler ve tüm ülke sektö-
rümüz için büyük önem tașımaktadır.  

Bu yönde birlik olarak ilgili üniversite, lise 
ve eğitim vakıflarımız ile görüșmelerimiz 
oldu. Yıl içinde etkinlik ve eğitim seminerle-
rine katıldık. En son 2 Kasım’da Gebze 
Teknik Üniversitesi ile Kasım’da bir etkinli-
ğimiz oldu. Bu etkinlik için bize destek 
veren TAYSAD yönetimine ve Gebze Teknik 
Üniversitemize çok teșekkür ederiz.   

İnsan yatırımının, hele ki mesleki yeterlilik 
anlamında nitelikli ișgücü yatırımının en 
önemli konu olduğunu lütfen unutmayalım. 
Maddi güce dayalı yatırımlar bir șekilde 
gerçekleșir, fakat insan yatırımı uzun 
yılların vermiș olduğu yoğun bilgi ve emek 
transferinden sonra gerçekleșmektedir.   

Yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz bu 
günlerde tüm dostlarımıza, büyüklerimize, 
küçüklerimize önce sağlık, sonrasında 
bașarı ve huzur dilerim. Umarım her șey 
gönlünüzce olur.  

UKUB olarak genç bir birliğiz. Yapacak çok 
ișimiz gidecek çok yolumuz bulunmakta. 
Fikrimizde zikrimizde kalıpçılık diyoruz. Bu 
yolda siz dostlarımızın desteği bizler için 
olmazsa olmazlardan.   
Birlikte daha güçlüyüz… Birlikte daha da 
büyüyeceğiz… Ne kadar büyürsek o kadar 
etkili olacağız…   
Zaman birlik olma zamanı, zaman ülke 
kalıpçılığına sahip çıkma zamanı. Kalıp 
üreticileri birbirine rakip değil paydaștır. 
Birbirimize ne kadar yakın durur ve kenet-
lenirsek inanın iș hacmimiz o kadar 
artacaktır.   

En içten sevgi ve saygılarımla,    

Șahan EÇİN  
UKUB Yönetim Kurulu Bașkanı  

Șahan EÇİN
UKUB

10. Dönem Yönetim Kurulu Bașkanı

Yerli ve Milli Üretim İçin El Ele….
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Birlik Faaliyetleri

D
Ahmet YAVUZ seçilmiș olup, saygı 
durușu ve İstiklal marșından sonra 
Divan Bașkanı Erol ELMAS gündem 
konularını katılımcı üyelere sunarak 
oylamalarını gerçekleștirmiștir.  

12 yıllık bașkanlık döneminden sonra 
Șamil ÖZOĞUL yapılan faaliyetler 
konusunda bilgi vermiș, Șahan EÇİN 
bașkanlığındaki yeni yönetime bașarı-
lar dilemiștir.   

Șamil ÖZOĞUL yapılan faaliyetler 
konusunda ana bașlıklarla șunları 
söylemiștir;   
 
Değerli Divan Bașkanım, Değerli 
Katılımcılar,  

Seçimli Olağan Genel Kurulumuza 
hepiniz hoș geldiniz.  

Malumunuz, genel kurulumuzu 
pandemi gerekçesiyle yaklașık 1.5 yıl 
ertelemek zorunda kaldık. Daha iyi 
șartlarda bir araya gelmeyi ümit 
etmiștik ancak maalesef çok daha 
riskli bir süreçten geçmekteyiz, bu 
yüzden kurulumuzu olabildiğince hızlı 
bir șekilde gerçekleștirmek arzusun-
dayız.  

Değerli Dostlar,  
Biz, 12 yıldır büyük bir onur ve mem-
nuniyetle tașıdığımız bu bayrağı bugün 
hep birlikte seçeceğimiz yeni bir yöne-
tim kuruluna emanet edeceğiz. 
2008 yılında 78 üye ve boș bir kasa ile 
teslim aldığımız Birliği’mizi bugün 182 
üye ve + 600.000,-TL bir kasa ile 
teslim ediyoruz.  

Yönetimi devraldığımızda yayınladığı-
mız eylem planında belirttiğimiz 
hedeflerin büyük kısmını hayata geçir-

miș olmamız, yönetim kurulunda 
görev almıș tüm değerli arkadașlarım 
ve benim için haklı bir gurur ve mutlu-
luk kaynağıdır.  

Biz göreve gelirken bir önceki yöne-
timden hiç zarf almadık, bugün seçile-
cek yönetime de zarf vermeyeceğiz. 
Ancak naçizane temenni ve tavsiyeler 
de bulunmak görevimizdir.  

Birliğimizi, dengeli bir gelișme strateji 
ile sektörde faaliyet gösteren tüm 
firmaların üye olmak isteyeceği, yöne-
timine girmek isteyecekleri, tüm 
sektörü birleștirecek bir cazibe merke-
zi haline dönüștürmeye gayret ettik.
Siyasete girmeden, siyaset yapmadan, 
iktidara ve muhalefete olabildiğince 
eșit mesafede durmaya gayret ettik.
Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine 
sıkı sıkıya sahip çıktık ve bu konuda net 
bir duruș sergiledik.  

Kișisel, kurumsal ve sektörel gelișime 
katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerine 
her zaman öncelik verdik. UKUB Eğitim 
Merkezimiz, FETÖ sürecinde kapatılsa 
da, en önemli insan kaynağımız olan 
meslek liselerimizle ișbirliği yaparak 
ve dıșarıdan eğitim hizmeti alarak, 
sertifikalı mesleki eğitimlere ara 
vermeden devam ettik.  

Birliğimizi, finansal olarak, üye aidat 
gelirlerinden, kișisel hibe ve destekler-
den bağımsız, kendi kendine yetebilen 
bir yapıya dönüștürmeye gayret ettik. 
UKUB İktisadi İșletmesi’ni de bu 
amaçla kurduk.  

2008 yılında borçlu teslim aldığımız 
kasayı, UKUB İktisadi İșletmesi saye-
sinde bugün + 600.000, TL ile yeni 
yönetime teslim ediyoruz. Yeni yöneti-
min sahip çıkması ve geliștirmesi 
gereken en önemli değerlerimizden 
biri UKUB İktisadi İșletmesi’dir.  

UKUB’ un bașta İktisadi İșletme 

yatırım projeleri olmak üzere, eğitim, 
yurt içi, yurtdıșı organizasyon faaliyet-
leri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyu-
lan finansmanın, büyük oranda devlet 
desteklerinden karșılanmasını sağla-
yacak sürdürülebilir bir proje kültürü 
olușturduk.  

Bilimsel bilgiyi ve aklı, tüm çalıșmaları-
mızda, her zaman önde tuttuk, 
dogmatik düșüncelerden uzak durduk.
Birlik içerisinde, hasete, fesata, kișisel 
menfaate meydan vermedik.  

Yurtiçi ve yurtdıșı sektörel dernek, 
birlik ve kurumlarla iyi ilișkiler geliștir-
dik, birlikte birçok ulusal ve uluslarara-
sı ortak çalıșma gerçekleștirdik.  

Her yıl artan katılım oranıyla, sanayi 
tedarik zincirinin tüm paydașları 
tarafından takip edilen, katılım sağla-
nan önemli bir etkinlik haline gelen 
Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin gelișerek 
devam etmesi yeni yönetime devrede-
ceğimiz önemli görevlerden biridir.
UKUB YK olarak biz, çok iyi bir takım 
olarak çalıștık.   

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) 
Genel Kurulu Gerçekleşti
UKUB 19. olağan genel kurulu 02-04-2021 tarihinde NOSAB yönetim binası konferans 
salonunda büyük çoğunlukla gerçekleşti.

ivan kuruluna Er-El Makine 
firmasından Erol ELMAS, 
Foga Kalıp firmasından 
Erkan BEYAZAY ve İltem  
Danıșmanlık firmasından
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Birlik Faaliyetleri

Ben değil biz olduk. Tüm kararları, 
etraflıca düșünerek, ilgili tüm tarafla-
rın görüșlerini alarak, demokratik bir 
șekilde hep birlikte istișare ederek ve 
genelde oy birliğiyle aldık ve uyguladık.   

Aramızda çok tartıștık ama hiç kavga 
etmedik.  

Bașardıklarımız, bu takım ruhu saye-
sindedir.  

Bașaramadıklarımız için bahanemiz, 
keșkelerimiz yok, çünkü sebeplerini 
çok iyi biliyoruz.   

Değerli Katılımcılar,  
Göreve geldiğimizde ortaya koyduğu-
muz önemli bir hedef daha vardı. 
Gelișerek büyüyen sektörümüzün 
markalașma ve kümelenerek daha 
tercih edilir bir yapıya dönüșme ihtiya-
cını karșılayacak olan bir İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi kurmak. Bu amaca 
yönelik olarak, 2012 yılında UKUB 
Kalıpçılar Vadisi Kooperatifi’ni kurduk 
ve Birliğimize ait bir İhtisas OSB 
kurmak için çalıșmalara bașladık.  

Görev dönemimiz müddetince, türlü 
sebeplerden dolayı planladığımız 
sürede henüz hayata geçiremediğimiz 
tek projemiz ne yazık ki Kalıpçılar 
Vadisi oldu.  

Biz bugün burada, UKUB yönetimini 
yeni bir takıma emanet edecek olsak 
da, en büyük projemiz olan Kalıpçılar 
Vadisi’ni hayata geçirmek üzere 

kooperatif yönetim kurulu olarak 
çalıșmaya devam edeceğimizi özellikle 
vurgulamak isterim.  

Değerli Üyeler,   
Hiç șüphemiz yoktur ki, bugün yöneti-
mi devralacak değerli arkadașlarımız 
bu bayrağı, farklı bir vizyon, taze bir 
motivasyon, yüksek bir enerji ve 
kararlılıkla çok daha yukarıya tașıya-
caklardır.  

Hepimiz, gelișmek için değișmeliyiz.
Görev alacak her yeni yönetim de bu 
bilinçle zamanı geldiğinde değișimi 
desteklemelidir. Bizim resmi görevimiz 
bugün bitecek olsa da, sektörümüzü 
daha ileriye tașımak adına hep birlikte 
çalıșmaya devam etmeliyiz.  

Siz değerli üyelerimize, 12 yıldır bizlere 
inandığınız ve desteklediğiniz için, 
değerli yönetim kurulu üyesi arkadaș-
larıma ve birliğimizin sevgili profesyo-
nel ekibine, Seda’ya, Safiye’ye ve 
Ragıb’a, hedef odaklı, özverili ve 
samimi çalıșmalarından ötürü çok 
teșekkür ediyorum.   

Birliğimize katkı sağlamıș tüm geçmiș 
dönem bașkanlarına ve yönetimde 
görev almıș üyelere șükranlarımı 
sunuyorum.    

Bana ve YK arkadașlarıma güvenerek 
bu onurlu görevi yürütme fırsatını 
verdiğiniz için hepinize șükranlarımı 
sunuyorum.  

Șimdi izin verirseniz değerli YK üyesi 
arkadașlarımı sırasıyla kürsüye davet 
etmek istiyorum.  

En içten saygı, sevgi ve selamlarımla, 
hoșçakalın...  

9. dönem yönetim kuruluna hizmetle-
rinden dolayı plaket verilmiștir.   

Ardından seçime geçilmiș ve Șahan 
EÇİN bașkanlığındaki tek liste görevi 
devralmıștır.    

Șahan EÇİN yeni dönem hakkında 
yapılacak çalıșmalar konusunda da 
bilgiler vererek alt bölümdeki dilek ve 
temennilerde bulundu.  

Değerli Yol Arkadașlarımız ve Üyeleri-
miz,  

Bir yılı așkın zamandır Pandemi nedeni 
ile ertelenen Seçimli Genel Kurulumu-
zu 2 Nisan 2021 itibari ile gerçekleștir-
dik. 10. dönem olarak bizlere emanet 
edilen bu önemli görevi bașta siz 
değerli dostlarımızın desteği ile en iyi 
șekilde yerine getirmek için çalıșacağı-
mızı öncelikle ifade etmek isterim. 

2002 yılından bu yana bașta kurucu 
bașkanımız Sayın Fahrettin GÜLENER 
ile son bașkanımız Sayın Șamil 
ÖZOĞUL olmak üzere bu süreçte 
emeği geçen tüm kıymetli bașkanları-
mıza ve yönetimde görev almıș üyele-
rimize teșekkür ve șükranlarımızı 
șahsım ve yönetim kurulu adına 
iletmek isterim.  



Birlik Faaliyetleri

UKUB…Türkiye’nin Kalıphanesi sloga-
nımız ile yola çıktığımız yeni dönemi-
mizde, birleștirici güç özelliğimiz ile 
tüm sektör mensubu paydașlarımızla 
birlikte yerli ve milli hedefler doğrultu-
sunda önemli çalıșmalar içerisinde 
olacağız.   

Kalıpçılığın ruhu olan takım çalıșması 
ilkemiz ile teșekkül etmiș olduğumuz 
yeni yönetim kurulumuza mesleğimiz 
ile alakalı tüm sektörlerden arkadașla-
rımızı dâhil ettik. Bu vesile ile çok daha 
etkin bir șekilde aksiyon alarak, hedef-
lerimizi yerine getirmek için çalıșmalar 
yapacağız.   

Șahsım adına 25 yılı așkın zamandır 
içerisinde severek bulunduğum, 
ekmeğimizi alın terimizle kazandığımız 
kalıpçılık sektörümüze hizmet etmek 
her șeyden önce milli bir borç olup, 
yönetimde yer alan genç ve dinamik 
arkadașlarımızla aynı düșünce ile 
çalıșıp, görevimizi bizden sonraki 
yönetime gelecek olan emin ellere 
teslim etmek için çalıșacağız.   

Önümüzdeki günlerde sizlere yeni yol 
haritamız hakkında daha detaylı 
bilgilendirmeler yapacak olup, son 
dönemde hayatımıza daha etkin 
biçimde giren ve bir bakıma da benim-
senmeye bașlanan sanal toplantılar ile 
çeșitli platformlarda sizler ile daha sık 
bulușacağımızı öncelikli olarak duyur-
mak isterim.  İnșallah pandemi etkile-
rinin olmadığı fiziki ortamlarda sizler 
ile beraber olmak en büyük arzumuz-
dur.   

Değerli üyelerimiz,  
Sektörümüz için çok büyük önem arz 
eden 2023 strateji belgesine yerli 
kalıpçılığımızın dâhil edilmesi konu-
sunda sizleri kısaca bilgilendirmek 
isterim.   

2019 yılından beri yoğun emek ve 
mesai harcamıș olduğumuz, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hima-
yesinde gerçekleștirilen Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesinde Yatırımı 
Öncelikli Olarak Destelenecek Ürünler 
listesine;  

848041 GTIP kodu ile Metaller/metal 
karbürler için enjeksiyon / basınçlı 
döküm kalıpları ve 848071 GTIP kodu 
ile bașlayan Kauçuk / plastik maddeler 

için enjeksiyon / basınçlı döküm kalıp-
ları 2023 Strateji Belgesi kapsamında 
dahil edilmiștir.   

Eylül / Ekim 2021 de çağrı yapılacak 
olup www.hamle.gov.tr den ilgili 
detaylara ulașabilirsiniz. İlerleyen 
günlerde siz değerli üyelerimize konu 
hakkında çok daha detaylı bilgilendir-
meler yapılacaktır.   

İlgili süreç içerisinde bizlere destekleri-
ni esirgemeyen, T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK 
ile Bakan Yardımcılarımız Sayın Hasan 
BÜYÜKDEDE ve Sayın Fatih KACIR 
beye,  T.C. Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcımız Sayın Nureddin NEBATİ 
beye, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Stratejik Araștırmalar ve Verimlilik 
Genel Müdürlüğü Daire Bașkanı Sayın 
Hakan ERTEN beye, ITO bașkanımız 
Sayın Șekib AVDAGİÇ ile 68. Plastik ve 
Kauçuk bașkanımız Sayın Metin 
GÜLER beye, PAGEV Bașkanımız Sayın 
Yavuz EROĞLU beye ve SAHA İstanbul 
Bașkanımız Sayın Haluk BAYRAKTAR 
ile Genel Sekreterimiz Sayın İlhami 
KELEȘ beye değerli destekleri için çok 
teșekkür ederiz.  
 
Yeni dönemde, yeni ve güzel haberler 
ile sizlerle tekrar beraber olmak dileği 
ile,  

En içten sevgi ve saygılarımla..  
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STMA (Internacional Special Tooling 
and Machining Association) Genel 
Kurul Toplantısı 28 Nisan 2021 
tarihinde yönetim kurulu bașkanımız 
Șahan EÇİN ve yönetim kurulu bașkan 

yardımcımız Ergun TAMER’in katılımıyla 
online olarak gerçeklești.   

Genel Kurula 16 ülkeden 31 kiși katılmıștır. 
2022 yılı ISTMA Genel Kurul Toplantısı  
Haziran ayında Shanghai’da gerçekleștiri-
lecektir.  

UKUB ISTMA Genel Kurul Toplantısına 
Katıldı

için daha fazla iș birliğine ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekti.  

Türk Plastik Sanayicileri Araștırma 
Geliștirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) 
Bașkanı Yavuz Eroğlu’nu ziyaret eden 
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) 
Bașkanı Șahan Eçin, Yönetim Kurulu 
Bașkan Yardımcısı Ergun Tamer ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özge Öztürk, 
yeni dönemde sektörün gelișimi için 
yapılabilecek çalıșmalar hakkında 
görüș alıșverișinde bulundu. Ziyarette 
konușan Eroğlu, UKUB Heyetinin 
ziyaretinden memnuniyet duyduğunu 
belirterek, plastik sektörü için kalıpçılı-
ğın önemli yer tuttuğunun altını çizdi. 
Üretimin gelișiminde; kalıp, makine, 
bilgi ve personelin en kritik bașlıklar 
olduğuna ișaret eden Eroğlu, UKUB’un 
yapacağı çalıșmalarla kalıpçılığın 
önündeki yapısal sorunları çözeceğine 
inandığına belirterek, PAGEV olarak 
her türlü iș birliğine hazır olduklarını 
söyledi. Eroğlu, PAGEV Meslek Lisele-
ri’ndeki Kalıp Bölümü öğrenicilerine 
yönelik, UKUB ile mesleki eğitim çalıș-
maları yürütülebileceğini vurgulaya-
rak, iș tabanlı eğitim modeli kapsa-

mında iș birlikleri yapılabileceğini 
söyledi.  

Ziyarette konușan UKUB Bașkanı Eçin 
ise PAGEV’in plastik sektöründeki çatı 
örgüt olarak marka değeri yüksek 
çalıșmalar yürüttüğünü hatırlatarak, 
yeni dönemde yapacakları çalıșmalar-
da birlikte projeler üretmeyi hedefle-
diklerini belirterek șöyle konuștu: 
“Sektörümüz için büyük önem arz 
eden 2023 Strateji Belgesi’ne Yerli 
Kalıpçılığın dahil edilmesi bizler için 
önemliydi. Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesinde, Yatırımı Öncelikli Olarak 
Desteklenecek Ürünler listesine; 
848041 GTIP kodu ile Metaller/ Metal 
karbürler için enjeksiyon / Basınçlı 

döküm kalıpları ve 848071 GTIP kodu 
ile bașlayan Kauçuk / Plastik maddeler 
için enjeksiyon / Basınçlı döküm kalıp-
ları 2023 Strateji Belgesi kapsamına 
dahil edildi. Yeni dönemde kalıpçılıkta 
yerlileșmenin artmasını hedefliyoruz. 
Türkiye’de artık üretemediğimiz kalıp 
yok, her türlü kalıbı yapabiliyoruz. 
Ülkemizde, yerli kalıpların tercih 
edilmesi için daha etkin çalıșmalar 
yapacağız. Kalıpçılıkta kaliteyi arttıra-
rak, yerli malı kullanımını daha da 
yaygınlaștırmamız gerekiyor. Fuarlarla 
tanıtımlarımızı daha fazla yapmayı 
amaçlıyoruz. Plastik sektöründe, 
PAGEV ile yapacağımız pek çok ortak 
çalıșmayla kalıpçılığı daha iyi anlatma-
yı istiyoruz.”    

U

I

UKUB-PAGEV İş Birliği Kalıpçılığa 
Güç Katacak

KUB Bașkanı Eçin ve heye-
tini ağırlayan PAGEV 
Bașkanı Eroğlu, plastik 
sektöründe önemli yer 
tutan kalıpçılığın gelișimi 

 
Birlik Faaliyetleri



Başkanımız Şahan EÇİN Bloomberg HT'de 
Canlı Yayın Konuğu Oldu… 

Y önetim Kurulu Bașkanımız Șahan EÇİN, 27 Mayıs Perșembe günü Bloomberg HT’de Hande 
BERKTAN’ın sunduğu ‘’İș Dünyası’’ programının Skype bağlantısı ile canlı yayın konuğu oldu.  
Programda Bașkan Șahan EÇİN Türk Kalıp Sektörü ve kalıp endüstrisinin geleceği hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.     

Türkiye Kalıp Sektörü Durum Raporu 
ve UKUB

M
armara Üniversitesi Tek- 
noloji Fakültesi Akademik 
Gelișim Birimi tarafından 
organize edilen etkinliğe 
Yönetim Kurulu Bașkanı-

mız Șahan EÇİN konușmacı olarak 
katılarak “Türkiye Kalıp Sektörü Durum  
Raporu ve UKUB (Ulusal Kalıp Üreticileri 
Birliği)” hakkında önemli değerlendirme-
lerde bulundu.  

Birlik Faaliyetleri
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Birlik Faaliyetleri

UKUB’un 
TOBB Meclisi 
Üyeliği

U
lusal Kalıp Üreticileri Birliği sektörü-
müze katkı sağlamak ve sektörümü-
zün tanıtımını tüm mecralarda 
sürdürmeye devam etmek adına 
TOBB Plastik Kauçuk ve Kompozit 

Sanayi Meclisi'ne gözlemci üye sıfatıyla katılmıș-
tır.  Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2 Haziran Çarșam-
ba günü ''Sanayinin Dijital Dönüșümü Yol Haritası 
ve D3A Aracı" toplantısına katılım sağlamıștır. 

Katma Değerli Yatırımlar için 
HAMLE Programı

T eknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüșüm Çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi, Sistem Global 
Danıșmanlık ișbirliği ile 29 Haziran Salı günü düzenlenmiș olan “Katma Değerli Yatırımlar için HAMLE Programı” 
etkinliğimizde verilmiștir.   

Webinarda programın sürecini, kapsadığı destek ve hibe olanaklarını, bașvuru esnasında dikkat edilmesi gereken
hususları ve bașvuru yapılması durumunda yatırımcılara sağladığı olanakları tüm ayrıntıları ile değerlendirildi.  
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Birlik Faaliyetleri

O

A-Plas, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) 
Ana Sponsoru
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ana sponsorluğu, 15 Haziran 2021 – 15 Haziran 
2023 döneminde A-PLAS GENEL OTOMOTİV MAMÜLLERİ firmasına tahsis edilmiştir. 

firması, 2 yıllık süreçte UKUB’un 
geleneksel faaliyetleri arasında bulu- 
nan Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nde de 
etkinlik ana sponsoru olarak yer 
alacaktır.   

UKUB Yönetim Kurulu Bașkanı Sn. 
Șahan EÇİN A-PLAS firmasının spon-
sorluğuna dair “Ana tedarikçi bazında 
birliğimize verilen bu destek çok 
önemli ve anlamlıdır.  Bașta Hasan Bey 
ve Ahmet Bey olmak üzere A-PLAS 
ailesine çok teșekkür ederiz. Aramız-
dan ayrılan çok değerli büyüğümüz ve 
A-PLAS kurucusu Arif AĞAOĞLU 
ağabeyimizi de saygı ve rahmetle 
anmak isterim. Kendisini yakından 
tanımak ve çalıșmak mutluğuna 
erișmiștim.  Zaman birlik olma zamanı, 
zaman ülke kalıpçılığına sahip çıkma 
zamanı. Kalıp üreticileri birbirine rakip 
değil paydaștır. Birbirimize ne kadar 
yakın durur ve kenetlenirsek inanın iș 
hacmimiz o kadar artacaktır.” ifadeleri-
ni kullanarak gurur ve mutluluğunu 
dile getirdi.  

UKUB, Birliğimize ve sektörümüze 
olan katkılarından dolayı A-PLAS 
firmasına teșekkürlerini sunarak, 
vermiș oldukları destek ile birlikte 
bașarılarının artarak devam etmesini 
temenni etti.    

Otomotiv sektörünün ye- 
nilikçi bakıș açısı ile önde 
gelen, eğitime katkıları ile 
son dönemde değerli pro- 
jelere imza atan A-Plas



Birlik Faaliyetleri

İTO Ziyaretimiz

Y önetim Kurulu Bașkanımız Șahan EÇİN, Yönetim Kurulu Bașkan yardımcımız Ergun TAMER ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizden Elif Özge ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Odası Bașkanı Sayın Șekib AVDAGİÇ Bey’e ziyaret gerçekleștir-
diler. Sektörün geleceği ve iș birlikleri hakkında görüșülen toplantıda Birliğimize ve sektörümüze göstermiș 
oldukları destekten dolayı teșekkür ederek plaket taktim edildi.  

TOGG Ziyaretimiz

19 Ağustos 2021 tarihinde yönetim kurulu bașkanımız Șahan EÇİN, yönetim kurulu bașkan yardımcımız 
Ergun TAMER, yönetim kurulu üyelerimiz Ali BAȘAK ve Refik DİRİ’nin katılımıyla TOGG (Türkiye’nin 
Otomobili Girișim Grubu)’a ziyaretimiz gerçekleștirildi.

Toplantıda, UKUB 10. Dönem Yönetim Kurulu ve UKUB tanıtımı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
TOGG-UKUB iș geliștirme modelleri hakkında görüș bildirildi. TOGG’un yerli kalıp sektöründen beklentileri konuları konușuldu.
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Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Mezuniyet Törenine Başkanımız 
Şahan EÇİN Katıldı

M armara Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde yapılan mezuniyet törenine davet edilen Yönetim Kurulu 
Bașkanımız Sayın Șahan EÇİN törene katılarak, ilk üçe giren öğrencilere UKUB adına ödüllerini taktim 
etti.

Birlik Faaliyetleri
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Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Çalıştayına Katıldık

U KUB adına Yönetim Kurulu Bașkanımız Sn. Șahan EÇİN, Metal Expo Fuarı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan organize edilen Avrupa Yeșil Mutabakatı Çalıștayına katılarak Sn. Bakanımız Mustafa VARANK beye kalıp 
sektörümüz hakkında bilgi verme imkanı buldu. Nazik davetlerinden dolayı Yükselen Çelik Barıș GÖKTÜRK beye 
ayrıca teșekkür ederiz.  

Coşkunöz Eğitim Vakfı  Ziyaretimiz

C oșkunöz Eğitim Vakfı'na 1 Ekim tarihinde yapmıș olduğumuz ziyaretimizde karșılıklı fikir alıșverișinde buluna-
rak, Coșkunöz Eğitim Vakfı ve UKUB arasında geleceğe yönelik ișbirlikleri ile ilgili konular görüșüldü.

Coșkunöz Holding ve Coșkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Bașkanı Sn. Oya COȘKUNÖZ AKTAȘ'a toplantıya 
katılarak değerli görüșlerini bizlerle paylaștığı için teșekkürlerimizi sunarız.

Coșkunöz Eğitim Vakfı'na nazik davetlerinden dolayı ayrıca teșekkürlerimizi sunarız.

Birlik Faaliyetleri



Birlik Faaliyetleri

Kalıp Sektörü 10'uncu 
Ulusal Kalıpçılık Zirvesi'nde Buluştu
Ulusal Kalıpçılık Zirvesi, pandemide verilen 1 yıllık aranın ardından 'Yeni Normal, Yeni İş 
Modelleri' temasıyla düzenlendi. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından 
gerçekleştirilen etkinliğe, 320 sektör temsilcisi ile sektörün önde gelen OEM ve TIER 1 
firmaları katılım gösterdi.

T
hinde Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği 
(UKUB) tarafından, “Yeni Normal, Yeni 
İș Modelleri” temasıyla, Gebze 
Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) gerçekleș-
tirildi.  

Pandemiyle birlikte dünyadaki ve 
Türkiye’deki gelișmelerin, sektörde 
yașanan sorunların ve çözüm önerile-
rinin konușulduğu zirvede açılıș 
konușmasını UKUB Yönetim Kurulu 
Bașkanı Șahan Eçin yaptı.  

UKUB’un hedefleri ve yaptıkları çalıș-
maları anlatan Eçin, "Bindiğimiz 
arabadan kullandığımız tüm eșyalara 
kadar, seri üretimin tek yolu olan 
mesleğimizi makina parçası muame-
lesinden kurtarıp hak ettiği yere getir-

mek en büyük arzumuzdur. Yerli ve 
milli üretimin temel tașını olușturan 
kalıpçılık önem ve değer verilmesi 
gereken en önemli mesleklerden 
birisidir. Sahip olduğumuz üye sayımızı 
çok daha yukarılara çıkarmak ilk 
hedeflerimizdendir. 'Türkiye’nin Kalıp-
hanesi' sloganımız ile fikrimizde 
zikrimizde yerli ve milli üretim diyoruz" 
ifadelerini kullandı.  

SEKTÖRÜN DURUMUNU ELE   
ALDILAR  

Zirve’ye konușmacı olarak katılım 
gösteren A-Plas Yönetim Kurulu 
Bașkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, 
TETFİT CEO’su ve TETLAB Yöneticisi 
Doç. Dr. Leyla Türker, PAGEV Yönetim 
Kurulu Bașkanı Yavuz Eroğlu, TAYSAD 
Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı 
Kerim Berke Ercan, SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami Keleș, Oerlikon 
HRS Flow Satıș ve Satıș Sonrası 
Hizmetler Sorumlusu Armağan Akar, 

Tofaș Satın alma Müdürü Akın Ergür, 
V’Steels Genel Müdürü Dr. Aziz 
Hatman gibi isimler, Türk kalıpçılığının 
mevcut durumu ve gelecek vizyonu, 
dünya kalıpçılığında son durum ve Türk 
kalıp sektörünün dünyadaki yeri, 
sanayi sektörlerinin durumu ve Türk 
kalıpçılığına etkisi, ana ve tedarik 
sanayinin Türk kalıpçılarından beklen-
tileri, Türk kalıpçılık sektörü için potan-
siyel yeni pazarlar, kalıp projeleri 
bașarı hikayeleri, devlet destek ve 
teșvikleri, katma değerin arttırılmasın-
da AR-Ge’nin önemi, mesleki eğitim ve 
istihdam konularına değindiler.  

320 SEKTÖR TEMSİLCİSİ KATILDI  

Öte yandan, yaklașık 320 üst düzey 
sektör mensubu ile sektörün önde 
gelen OEM ve TIER 1 firmalarının  
katıldığı etkinlikte, katılımcılar sektö-
rün gelișmesi için  yapılan çalıșmaları 
desteklemenin önemini ifade ettiler.

üm dünyayı etkileyen koro-
navirüs pandemisi sebebiy-
le bir yıl ara verilen Ulusal 
Kalıpçılık Zirvesi’nin 10'un-
cusu, 21 Ekim 2021   tari-
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Zirvede yapılan konușmalarda, pande-
mi ile emtia fiyatlarındaki artıșların 
etkisi, çip tedariki, enerji azlığı ve 
maliyetlerindeki artıșlar ile bunların 
yansımalarının olumsuz etkilediği 
kalıp sektörünün, çoğu sanayi dalların-
da olduğu gibi nitelikli personel ihtiya-

cına da vurgu yapıldı. Konușmalarda, 
kalıpçıların küresel arenada mücadele 
etmek için her açıdan rekabetçi orga-
nizasyonlar haline dönüșmek duru-
munda olduğuna dikkat çekildi.
Yapılan açıklamada, Türk kalıpçılığını 
geliștirmek, daha çok iș alımını sağla-

mak, ana ve tedarik sanayi firmalarının 
kalıpçılardan beklentilerini ortaya 
koymak, kalıpçılık sektöründeki geliș-
meleri, sorunları ve çözüm önerilerini 
tartıșmak amacıyla, Ulusal Kalıpçılık 
Zirvesi'nin her yıl düzenlemeye devam 
edeceği belirtildi.    

Birlik Faaliyetleri
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Birlik Faaliyetleri

10. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi Konuşmacıları
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10. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi Sponsorlarımız

Birlik Faaliyetleri
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Birlik Faaliyetleri

10. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi Sponsorlarımız

Gebze Teknik Üniversitesi 
'' Engineering Applications in Industry'' 
Dersine Sn. Şahan EÇİN Katıldı…

Y önetim Kurulu Bașkanımız Sn. Șahan EÇİN 2 Kasım Salı günü, Gebze Teknik Üniversitesi'nin tüm mühendislik 
öğrencilerine açık olan '' Engineering Applications in Industry'' dersine katılarak ''Türkiye Kalıp Sektörü Durum 
Raporu ve Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı'' konulu sunumunu yapmıș olup, aynı zamanda öğrencilere UKUB’u da 
anlatmıștır.
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Birlik Faaliyetleri

vurduğumuz “Ortak Kullanıma Yö- 
nelik Dijital Modelleme ve 3D Baskı 
Merkezi” projemiz kabul edildi.   

Projemizin öncelikli amacı, yerli ve milli 
üretimin desteklenmesine, bölgenin 
yenilik odaklı gelișmesine, bilgi ve 
teknoloji üretimi ve transferine yönelik 
ortak kullanım alanlarının kurulması 
ve geliștirilmesidir. Projemiz, özellikle 
kalıp, aparat, kalıp elemanları vb. 
konularda kullanılan araç gereçlerinin 
tasarlanması, tasarlanan ürünlerin 
doğrulanması, hızlı 3D baskı sayesinde 
üretim ve hizmet süreçlerinde verimli-
liğin ve rekabetçiliğin arttırılması, 
Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaștırılması 
ile inovasyon kültürünün geliștirilmesi 
amaçlanmaktadır. Böylece üyelerimi-
zin ve bölgenin rekabet gücünün ortak 
kullanımlı bir dijital modelleme ve 3D 
baskı merkezi kurularak arttırılması 
hedeflenmektedir.  

Proje ile en temel manada așağıda 
belirtilen bașlıklardaki faaliyetlerin 
gerçekleștirilmesi amaçlanmaktadır;    

1. Ülkemizde ithal edilerek kullanılan 
ürünlerin yerli olarak geliștirilmesinin 
ilk adımlarından olan tersine mühen-
dislik faaliyetleri konusunda ortak 
kullanıma yönelik bir merkez kurulma-
sı  
 
2. Kurulacak merkez sayesinde gerçek 
parça üzerinden tarama yapılarak en 
fazla 2-3 saat içerisinde hassas ve 
hızlı dijital modelleme ișlemi gerçek-
leștirilmesi  

3. Dijital olarak modellenen ürünün 
hassasiyet ve mukavemet beklentile-
rine bağlı olarak FDM ya da SLA tipi 3D 

baskı makinaları ile numune olarak 
üretilebilmesi  

4. Yerli üreticiler tarafından geliștirilen 
ürünler üzerinde olabilecek potansiyel 
geometrik vb. hataların, seri üretime 
geçilmeden görülerek önlem alınması

5. Numune üretimi veya düșük adetli 
üretimler için kalıp veya üretim aparatı 
maliyetine katlanmaksızın, dijital 
model üzerinden üretim yapabilecek 
alt yapının firmaların kullanımına 
sunulması  

6. 3D baskı makinası yatırımlarının 
azaltılması  

7. Günümüz teknolojisini içeren 3D 
baskı teknikleri konusunda nitelikli 
genç personel istihdamını gerçekleș-
tirmek  

8. UKUB tarafından, BEBKA 2011 yılı 
Mali Destek Programı kapsamında 
kurulan tersine mühendislik merkezi 
ile Türk sanayicisinin ortak kullanımına 
sunulan imkanların, güncel teknolojik 
gelișmeler ıșığında revize edilerek 
daha da arttırılması  

9. Bölgemizde Ar-Ge, yenilik, ve iș 
birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, 
ișgücü niteliklerinin gelișmesinin 
sağlanması, hem de sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu ve rekabet için önem arz 
eden üretim verimliliğinin arttırılması-
na katkı sağlanması  

Proje toplam bütçesi 1.211.212,00 TL 
olup, %75’i BEBKA desteği ile karșılan-
maktadır. Kurulacak merkez için 
nitelikli bir personel istihdam edilerek, 
UKUB ailesine Otomotiv Mühendisi 
Yunus Emre Özden katılmıștır.  

UKUB, sektöre fayda sağlayacak tüm 
çalıșmalarını devletin sağlamıș olduğu 
maddi desteklerden de faydalanarak, 
bütçelendirerek hayata geçirmekte, 
tüm çalıșmalarını proje odaklı yürüt-
mektedir. Amacımız Ortak Kullanım 
Merkezi, Teknoloji Ar-Ge Merkezi 
kurarak ișletmelerin ilk yatırım ve 
ișletme maliyetlerini düșürmek, 
rekabet gücünü arttırmak, güncel 
teknolojilerin yakından takip edilmesi-
ni sağlamaktır. Projemizin sektörümü-
ze güç katmasını temenni ederiz. 

BEBKA “Ortak Kullanıma Yönelik Dijital 
Modelleme ve 3D Baskı Merkezi” 
Projemiz Kabul Edildi

B
EBKA (Bursa Eskișehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı) 
tarafından açılan Yenilik ve 
Verimlilik Mali Destek 
Programı kapsamında baș-    
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Birlik Faaliyetleri

Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı PLAST EURASIA 

120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile 60.742 ziyaretçiyi bir araya 
getiren fuar, önemli iș bağlantılarına sahne oldu. 138 ülkeden 8.971, Türkiye’nin 
dört bir yanından 51.771 ziyaretçiyi, Rusya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan geniș 
bir coğrafyayı temsil eden 39 ülkeden 900’ün üzerinde alım heyetini ağırlayarak bu 
seneki ziyaretçi sayısında rekora imza attı. Fuar, yarattığı katma değerle plastik 
endüstrisinin geleceğine projeksiyon tuttu.  

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) olarak bizler de fuarda yerimizi alarak ziyaretçi-
lerimizi ağırladık. Fuara katılan üye firmalarımızın standlarını ziyaret ederek sohbet 
etme fırsatı bulduk. Aynı zamanda üyemiz olmayan kalıp firmalarını da ziyaret 
ederek kendileri ile tanıștık ve UKUB hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.   

PLAST EURASIA Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı önümüzdeki yıl 23-26 
Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.  MTN

KIRANDA B PLAS

3MEKSAN

ORMAKSAN PRESTİJ RTC

BRIGHTWORKS ER-EL

TEKNO-MET

Dünyanın her sene düzenlenen en büyük ikinci, Türkiye’nin ve Avrasya’nın ise en büyük fuarı olan Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstrisi Fuarı PLAST EURASIA bu yıl  1-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleștirildi. PAGEV ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ș. 
iș birliğiyle düzenlenen fuar, 4 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.   
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ULUSAL KALIP

TERSİNE MÜHENDİSLİK HİZMETİ (ÖLÇÜM HİZMETİ)

3D PRİNTER BASKI HİZMETİ

TARAMA 
(büyük ebatlı kalıpların, kısa sürede detaylı ve hassas bir şekilde tarama işlemi)

MODELLEME 
(Kalıplamaya ve İşlemeye uygun 

CAD Model oluşturulması)

3D RENK HARİTASI 
(Kalıp ya da kalıptan çıkan parçaların 

CAD data ile 3D karşılaştırılması 
Renk haritası oluşturma)

FDM TİPİ 310x400x400 mm 
BOYUTLARINDA BASKI ALANI 

PP, ABS, PA, ASA, PET, PP GF30 ve TPE60D
VB MALZEMELER İLE BASKI İMKANI

SLA TİPİ 300*165*400 MM BOYUTLAINDA BASKI ALANI 
yüksek yüzey kaliteli baskı imkanı.

KALİTE KONTROL RAPORLAMA 
(Teknik Resim bilgilerine göre parçaların 

ölçü kontrol ve GD&T kontrolü)

Alaaddinbey Mh. Pazar Cd. Sera Plaza No: 29/D  Nilüfer BURSA    T : +90 (224) 261 58 92 - F : +90 (224) 261 58 93
ukub@ukub.org.tr  - www.ukub.org.tr 



Son dönemlerde Türkiye ekonomisinde kur, 
faiz ve enflasyonun bir dengede olmaması, 
öngörülebilirliğini yitirmesi sebebiyle daha 
önceden imzalanmıș sözleșmelerde ifa 
güçlüğü yașanmaktadır. Meydana gelen bu 
değișikliklere sözleșmelerimizi uyarlama-
mızın mümkün olup olmadığını Yargıtay 
kararları ıșığında açıklamak isterim.  

Borçlar Hukukunda sözleșmelere ilișkin 
olarak uygulanan temel ilkelerden biri 
“ahde vefa” ilkesi (pacta sunt servanda) 
ilkesidir. Bu kapsamda taraflar sözleșme-
nin hükümlerine bağlı kalmak durumunda-
dırlar. Ancak bu ilkenin değișen koșullar 
karșısında istisnasız bir șekilde uygulan-
ması mümkün bulunmamaktadır.   

Sözleșme șartlarındaki olağan üstü 
değișiklikler ahde vefa ilkesinin uygulan-
masını zorlaștırabilmektedir. Bazı öngörül-
meyen durumların söz konusu olması 
halinde tarafların yükümlendikleri edimler 
arasında dengesizlik olușabilir. Edimler 
arasındaki dengesizlik taraflardan birinin 
edimini yerine getiremeyecek kadar 
zorlaștırırsa sözleșmenin değișen koșulla-
ra uyarlanması istenebilmektedir. Yașanan 
ekonomik durumlar, kurdaki dalgalanma 
da bu sebeplerden biridir.  

Sözleșmeler ile ilgili sözleșmenin uyarlan-
ması uzun zamandır içtihatlara konu 
olmaktadır. Türkiye’de yașanan ekonomik 
kriz, sözleșmeleri son derece etkilemiș 
özellikle dövize endeksli sözleșmelerde 
borçlu tarafından sözleșmenin sürdürül-
mesinin katlanılamaz hale gelmektedir.  

Her ne kadar incelenen karar kira sözleș-
mesine ilișkin olsa da bu karar diğer 
sözleșmelere ilișkin de uygulanabilecektir. 
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/7910 E. ve 
4570 K. Sayılı içtihadına konu olan olayda 
davacı 1 Aralık 2009 tarihli 10 yıl süreli kira 
sözleșmesinin bulunduğunu, her yıl Tüfe 
Üfe rakamlarının ortalaması oranında 
artırım öngörüldüğünü, zaman içinde 
meydana gelen ekonomik değișimler, 
yüksek enflasyon, hayat șartlarının ağırlaș-
ması karșısında ödenen kira bedelinin 
tașınmazın bulunduğu çevre ve muhite 
göre düșük kaldığını belirtmek suretiyle 
aylık kira bedenlin değișen koșullar çerçe-
vesinde 12.000,00-TL olduğunun tespitini 
talep etmiștir.   

Yerel Mahkeme tarafından yapılan incele-
me sonucunda davalı tarafın eski kiracı 
olması sebebiyle hak ve nesafet indirimi 
yapılmak suretiyle kiranın 10.200,00-TL 
olarak tespitine karar vermiș ve temyiz 
edilen karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 
tarafından incelenmiș; sözleșmeye bağlılık 
ve sözleșme serbestliği ilkelerinin esas 
kabul edildiği, sözleșmeye bağlılık ilkesi, 
hukuki güvenlik, doğruluk, dürüstlük 
kuralığının bir gereği olarak sözleșme 
hukukunun temel ilkesini olușturduğunu, 
Türk Medeni Kanunun 2. Ve 4. Maddelerin-
de yer alan iyi niyet ve dürüstlük kuralları 
çerçevesinde istisnaların söz konusu 
olabileceği ifade edilmiștir.    
 
Nitekim Türk Borçlar Kanunun 138. 
Maddesinde Așırı İfa Güçlüğü madde 
bașlığı altında düzenlenmiș sözleșmenin 
yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve 
öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü 
durum borçludan kaynaklanan bir sebeple 
ortaya çıkar, sözleșmenin yapıldığı sırada 
mevcut durumları, kendisinden ifanın 
istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı 
düșecek șekilde borçlu aleyhine değiștirir 
ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiș 
veya ifanın așırı ölçüde güçleșmesindn 
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiș 
olursa borçlu, hakimden sözleșmenin 
değișen koșullara uyarlanmasını isteme, 
bu mümkün değilse sözleșmeden dönme 
hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleșme-
lerde borçlunun kural olarak sözleșmeden 
dönme değil fesih hakkını kullanmaktadır.   

Bu hüküm sözleșmelerde ahde vefa ilkesi-
ne getirilmiș bir istisna olan ișlem temeli-
nin çökmesi hususunu açıklamaktadır.   

Așırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlama 
isteminin temeli, Türk Medeni Kanunun 2. 
Maddesinde öngörülen dürüstlük kuralıdır. 
Uyarlama ya da dönme talebi için așağıdaki 
koșulların varlığı esastır:  

öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklen-
meyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmıș 
olmalıdır.  

olmalıdır.  

bulunan olguları kendisinden ifanın isten-
mesini dürüstlük kurallarına aykırı düșecek 
derecede borçlu aleyhine değiștirmiș 
olmalıdır.  

ifanın așırı ölçüde güçleșmesinden doğan 
haklarını saklı tutarak ifa etmiș olmalıdır.  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi anılan ilamında; 
yukarıda belirtilen koșulların mevcut 
olduğu hallerde mahkemece konusunda 
uzman bilirkiși kurulundan tüm bu verilerin 
döviz kurlarındaki ani ve așırı iniș çıkıșlar ile 
ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya 
doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının 
düzenlenmesini gerektirecek olayların 
araștırılıp değerlendirilerek bir rapor 
alınması gerektiği ve hasıl olacak sonuca 
göre uyarlama konusunda karar verileceği 
hususu hüküm altına alınmıștır.  

Kısaca, ifa güçlüğü çekmiș olduğumuz 
sözleșmelere ilișkin, dava açarak söz 
konusu sözleșmenin günümüz koșullarına 
uyarlanmasını mahkemeden talep edebili-
riz.   
  

Yargıtay İçtihatları Işığında 
Sözleşmelerin Değişen Şartlara 
Göre Uyarlanması

Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müșaviri
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Merhaba,   
Bu sayıda sizlerle Yönetim Sistemi kavramı-
na, felsefesine dair görüșlerimi paylașmak 
istiyorum. Çalıșma hayatında etrafımız 
yönetim sistemleri ile çevrilmiș durumda. 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 
16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22001 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,  ISO 45001 
İș Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi vb ….. 
Tüm farklı standartların ortak noktası hepsi-
nin bir yönetim sistemi olușu. Peki nedir bu 
yönetim sistemi?  

Yönetim, Türk Dil Kurumu’na göre “Yönetme 
iși, çekip çevirme, idare” șeklinde tanımlan-
maktadır. İngilizcesi ile “management 
system” dediğimiz bu kavramın içerisindeki 
“manage” kelimesinin kökeni biraz garip. 
İngilizce; üstesinden gelme, ișletme, hallet-
me, idare etme gibi anlamlara gelen 
“manage” kelimesi köken olarak Fransızca 
“manège” (at eğitilen yer) ve İtalyanca 
“maneggio” (at eğitme) kelimelerinden 
türemiștir. “manage” ișini gerçekleștiren 
“manager” de bu yorum ile at terbiyecilerinin 
ismidir. (kapınızda veya kartvizitinizde yazan 
manager sözcüğünü bir de bu açıdan değer-
lendirin) Buradan çok geyik çıkar ancak 
konuyu ciddi bir zeminde sürdürmeye 
devam etmem gerekli.   

Peki nedir bu idare edilmesi gereken olaylar? 
Olması gerekeni, sizden bekleneni sağlamak 
için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için 
öncelikle bizden bir șey bekleyenler kimler? 
Olması gerekeni belirleyen ve tespit edenler 
kimler? Bunu anlamamız lazım. Zaten tam 
da bu sebeple ISO 9001’in uygulamaya 
yönelik ilk maddesi 4.1’de “Kuruluș; amacı ve 
stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim 
sisteminin amaçlanan sonucuna veya 
sonuçlarına ulașabilme yeteneğini etkileyen 
iç ve dıș hususları tayin etmelidir.” denmek-
tedir. Yönetilebilir bir sistem sağlamak için 
öncelikle inșa edeceğimiz bu sistemden 
beklentileri olan tarafları tanımamız gerek-
mektedir. Tarafları belirlerken beklenti/istek 
ve zorunluluk/gereklilik kelimeleri bizim 
yardımımıza koșuyor. İșletmemizde kuraca-
ğımız bir yönetim sisteminden beklentile-
ri/istekleri olabilecek olan taraflar kimler 
olabilir? Mesela ișverenler kurulacak 
sistemin önemli taraflarından birisidir. 
İșverenlerin bir firmadan en temel beklenti-
leri çok doğal olarak firmanın kâr elde etme-

sidir. Bu sebeple kurulacak yönetim sistemi 
içerisinde müșteri memnuniyeti, verimlilik 
hedefleri ve kalitesizlik maliyetleri gibi 
kavramlar ișverenleri en çok ilgilendiren 
noktalardır. İșverenlerin maddi beklentileri 
dıșında bir firmadan manevi beklentileri de 
bulunmaktadır. Yani önemli olan yoğurdu 
yemek değildir sadece, yoğurdu yeme șekli 
ile kendi yiğitlik destanını da yazmak ister 
ișverenler. Bu kavram profesyonel hayatta 
“firma kültürü” olarak çıkar karșımıza. 
Mesela bazı firmalar üst yönetime sadece 
kendi vakfından/akademisinden çıkan 
yöneticilerin gelmesini isterler. Bu durum 
kuracağınız sistemdeki organizasyon el 
kitabında ilgili pozisyon için belirleyeceğiniz 
niteliklerin içerisinde yer alacak bir girdi 
olmalı bu durumda.  

Bir diğer taraf olarak iș görenler çıkar 
karșımıza. Netice itibari ile örneğin ticari 
faaliyet gösteren bir kalıp firması kalıp 
üretmeyi sevenler lokali olmadığı gibi o 
firmada çalıșanlar da sadece kalıp üretmeyi 
sevenler değillerdir. Sistemin ana motivas-
yon kaynağı paradır. Verimli, karlılığı yüksek, 
pazar payı artan bir firma ile birlikte çalıșan-
larda müreffeh bir hayata (burada “ama 
kapitalizm…” diye yeni bir pencere açılabilir 
ama açmayacağım ) erișecekleri için ișveren-
leri ilgilendiren ana etmenler iș görenler için 
de doğal olarak önemlidir. Ama bunun 
dıșında iș görenlerin, çalıștıkları iș yerinin 
kendi kariyerlerine katkısı, niteliklerini 
arttırması gibi beklentileri de vardır. Ki 
esasında ISO 9001 standardının “7.2 Yeterli-
lik”, “7.3 Farkındalık” veya IATF 16949’un 
“7.3.2 Çalıșan motivasyonu ve yetkilendiril-
mesi” gibi bașlıklarında ele alınan konular bir 
yönü ile insanın yetkinliğinin arttırılması 
sayesinde bu beklentiye karșılık vermekte-
dir. Çalıșanlara yönelik yapılan bazı anketler, 
özellikle beyaz yaka olarak ifade edilen 
çalıșanlarda iș yerinin kariyer yolculuğuna 
sağladığı katkının en az aldığı ücret kadar 
belirleyici bir faktör olduğunu ortaya 
koymuștur.  

Önemli taraflardan biri de “olması gerekeni” 
belirleyen yasa koyuculardır. Yasa koyucula-
rın firmalardan en önemli beklentileri (vergi-
lerini ödemeleri dıșında) kuracağınız 
yönetim sistemi ile olușturulacak değerlerin 
(maddi ya da manevi) yasalara uyumlu 
olmasıdır. Öyleyse bizim faaliyet konumuz 
için temel ticaret kanunları dıșında hangileri 
dahil oluyor? Yapılan iș ve ișin yapılma șekli 
ile ilgili koyulmuș bir yasa var mı? Bu tarz 
durumları araștırmak ve bunları yerine 
getirmek için yönetim sistemimizi buna göre 
șekillendirmeliyiz . 

Peki ya müșteriler? Kurulacak yönetim 
sisteminin ana aktörü aslında müșterilerdir. 
Bir yönetim sistemi kurduğunuzu düșüne-
lim. İșveren mutlu, iș gören mutlu, yasa 
koyucular mutlu ama müșteri mutlu değil. 
Bu durum șuna benzer; bir film çekiliyor, 
yönetmen mutlu, oyuncular mutlu, makyaj-
cılar mutlu vs… ama bu filmi izleyecek 
olanlar filmden memnun kalmıyorlar, filmi 

beğenmiyorlar. O zaman bu filmin gișe 
rekorları kırması mümkün olabilir mi? Bu 
sebeple müșteri ne ister kavramı bütün 
yönetim sisteminin en temel sorusudur. 
Burada “iște bu sebeple ISO 9001’in falan 
maddesi, IATF 16949’un filan maddesi” diye 
bir tanım yapmaktansa ISO 9001 ya da IATF 
16949 gibi kalite yönetim sistemlerinin en 
temel unsuru müșterinin memnun edilmesi-
dir. Eğitimcilikte “bir kelime/kavram ile 
anlatamadığını bir saat boyunca konușa-
mazsın” diye bir söz vardır. Bu yüzden kalite 
yönetim sistemi tek bir kavram ile “müșteri 
memnuniyeti” diye özetlense yanlıș olmaz 
bence.    

Burada kuracağımız yönetim sisteminden 
beklentileri olan tarafları belirlemek adına 
PESTLE analizi de kullanılabilir. Bazı uygula-
malarda PEST, bazılarında PESTEL gibi 
ifadelerle de karșınıza çıkabilir. PESTLE, 
İngilizce; Political (politik), Economic (ekono-
mik), Social (sosyal), Technological (teknolo-
jik), Legal (yasal) ve Environment (çevre) 
kelimelerinin baș harflerinden olușturularak 
isimlendirilmiș bir tekniktir. Bu analiz 
sonucunda firmanıza yönelik tehditler ve 
avantajlar da belirlenebilir. Firmanızın 
yönetimini yukarıda sayılan faktörler 
düzeyinde inceleyerek tarafları ve ISO 
9001’in bir sonraki maddesi olan “4.2 İlgili 
tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlașıl-
ması” için gerekli olan bu tarafların sizden 
beklentileri nedir kavramını alternatif olarak 
PESTLE analizi ile de inceleyebilirsiniz.  

Bu sayıda ISO 9001’in 4.1 ve 4.2 maddele-
rinde “șair bize bu dizede ne anlatmak 
istedi” kavramları üzerine biraz fikir yürüt-
müș olduk. Sonraki yazılarımızda yine 
yönetim sistemleri üzerindeki maddelerin 
kavramları ve felsefesi hakkında görüșmek 
üzere iyi çalıșmalar dilerim.  

“Yönetim Sistemi” Üzerine …

Murat UÇAR
İltem Muhendislik
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Üye Tanıtımları

Saç Metal 
Cold Forming
Hot Forming
Roll Forming

Forming
& Compensation ( Geri yaylanma & Telafi

Transfer Sistemleri / Presleri Kinematik
Common Rail
Çarpma, kontak i

Tkare Mühendislik, Pam Stamp ve Expressus distribitörüdür.

Ho geldiniz

Akermak Teknik Hırdavat, 1990’lı 
yıllarda Bursa’da faaliyet göster-
me- ye bașlamıș, zaman içerisin-
de ürün çeșitliliğini arttırarak, 
güçlü çözüm ortakları ile beraber 
geçmișe dayalı bilgi ve tecrübesiy-
le kesici takımlar, kalıp sarf malze-
meleri, makine ve otomotiv yan 
sanayi malzemeleri tedariği ve 
satıșında faaliyet göstermektedir. 
Standart kalıp elemanları, delici - 
kesici - yontucu ve așındırıcı 
endüstriyel sarf malzemeleri 
temel ürün portföyünü oluștur-
maktadır. AKERMAK TEKNİK 
HIRDAVAT , satıș öncesi teknik 
destek sunarken satıș sonrası 
kalıcı iș birliği ve güveni sağlayarak 
hızlı, kaliteli ve sonuç odaklı 
çözümlerle hizmet vermektedir.

tomotiv Yan Sanayi ve Ana 
Sanayisi’nde uzun yıllar ; Sac 
metal Kalıp Tasarımı, Kalıp 
İmalatı ve Proje Yönetimi 
konularında hizmet vermiș 

kadrosuyla; Otomotiv, Beyaz Eșya, 
Havacılık ve Savunma Sanayisi’nin 

ihtiyaç duyduğu sac metal kalıpları konu-
sunda hizmet vermek amacıyla 2011 
yılında kurulmuștur.  

Amacımız; TKare Mühendislik olarak 
müșterilerimize hızlı, kaliteli, yenilikçi ve 
sonuç odaklı çözümler üretmektir.
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Üye Tanıtımları

Strong Solution 
Partner…

Plastic Injection Mold 
Manufacturing

@ukub

@ukubtr

@ukubtr

@ukubtr

@ukubtr

Bizi
Sosyal Medyadan

Takip Edin!



Üyelerden HaberlerÜyelerden Haberler

Güvenal Kalıp Elemanları A.Ş.

G üvenal Kalıp Elemanları A.Ș. dünya çapında 33 ülke ile sürdürdüğü küre-
selleșme serüvenine güven ve hassasiyet içerisinde devam ediyor. Firma; 
2022 yılında da kalıpçılık sektöründe ki son trendleri ve gelișmeleri sergi-
lemek adına Almanyada gerçekleștirilecek olan Euroguss, K 2022, Eurob-
lech ve Rusyadaki Rosmould fuarlarında katılımcı olacaktır.   

GP Die Casting, 
Kapasitematik ile 
yüzde 60’a varan 
kazanç/verimlilik 

elde etti
(Güven Pres Döküm), Tezmaksan’ın 
geliștirdiği Kapasitematik ile hatasız 
üretim çözümlerine ulaștı. Endüstri 
4.0’a olan güveni ile yatırımlarını sürdü-
rerek Tezmaksan ile yol arkadașlığını 
devam ettiren GP Die Casting, Kapasite-
matik sayesinde operasyonel giderle-

rinde sağladığı yüzde 60’a varan 
kazanç/verimlilik ile iç ve dıș pazarlar-
daki etkinliğini artırıyor.   

Kapasitematik’in kullanımı ile elde ettik-
leri verimliliğe dikkat çeken GP Die 
Casting Genel Müdürü Emir Așarı, 
“Kapasitematik’ten önce makinelerden 
veri okuma yapıyorduk. Kapasitematik 
ile verileri doğrudan makinelerden çekip 
bunu ERP sistemimize entegre ettik. 
Veriyi çekmemiz yetmiyor, bunu düzgün 
șekilde ișliyor olmamız gerekiyor. Kapa-
sitematik hazır bir sistem. ERP sistemi-
mizle entegre çalıșıyor, girilen iș emirle-
rinin hangi performansta yerine getiril-
diğini, ne kadar kapasite boșluğu 
olduğunu görebiliyorsunuz. Kapasite-
matik’in üretimde verimliliğe etkisi, 
beklentimin çok üzerinde gerçeklești. 
Geçen ve bu yılki verileri karșılaștırdığı-
mızda operasyonel giderlerimizde 
yüzde 60’a varan kazanç sağladı” ifade-
sini kullandı.  

Döküm Sektörünün Kazancında 
Kapasitematik İmzası

A
lüminyum ve zamak alașım-
larından basınçlı döküm 
yön- temi ile parça üretimi 
ve CNC ișleme hizmetleri 
sunan GP Die Casting 



bizim için  gurur vesilesi oluyor. Umu-
yoruz hep beraber daha iyi günlere 
geleceğiz.  

Biz otomotiv sektöründeyiz, sanayimiz 
bizden sürekli gelișmeyi ve bir çözüm 
ortağı olmasını bekliyor. Bizde bu 
noktada kalıpçılardan sadece kalıp 
üretimi değil șu an kalıpçıların yaptığı 
gibi total bir sistem çözümcüsü olma 
noktasına evrilmesini bekliyoruz. Bu 
anlamdan sadece kalıbı değil bu kalıbı 
üretmek için kullanacağımız parça 
almak için tutucudan kontrol fikstürüne 
farklı farklı onları devam eden eskilerin 
tabiri ile mütemmim cüzlerin yapacağı 
tamamlayıcı ürünlerin de üretmesini 
bekliyoruz.  Böylelikle mor inek olabile-
ceğimiz farklılașabileceğimiz dünya 
pazarlarında daha tercih edilen bir 
noktaya geleceğimizi düșünüyorum.  

Türk kalıpçılığı olarak bir defa biraz 
duygusal ‘iyi ki’si yüksek șirketleriz. Çok 
hemen yeni dönemin tabiri ile çevik 
deniyor ama biz daha çok reaktif bir 
toplumuz aslında. Hemen bir șeyleri 
yapalım, edelim ama proaktif olarak 
planlama tarafı biraz daha eksiğimiz 
var. Gelișmiș insan, yetișmiș insan 
gücümüz sadece kalıpçılık sektöründe 
değil her sektörde ciddi bir sıkıntı 
olmaktadır. Bu noktada gerçekten çok 
eksiğimiz var ve yeni jenerasyonları 
kalıpçılığa nasıl sevdirebiliriz vs. Biraz 
zora gelmeyi sevmiyor yeni jenerasyon 
maalesef. O yüzden start-up ekosiste-
mi ile belki biraz daha böyle kalıpçılığa 
entegre edip oralarda daha iyi yönler ile 
yönlendirebiliriz diye düșünüyorum. O 
anlamda Türk kalıpçılığını China 
Plasman Stratejisi bu post pandemi ve 
pandemi sonrasında her șey Çinden 
değil biraz daha düșük maliyetli 
ülkelerden alma noktasında gerçekten 
fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirsin-
ler. Türkiye’de olmayan bazı teknolojiler 
var daha doğrusu yeni yeni geldiğimiz 
sıcak șekil verme, 3-4 farklı malzeme-
nin basımı, hacim kalıpçılığı, nanotek-
noloji, endüstri 4.0 uygulamalarında 
bence biraz daha hızlı davranabilirsek 
ve buradaki dönüșümüzü yakalayabilir-
sek Türk kalıpçılığı çok ,
daha iyi yerlere gelecektir.   

A-Plas olarak biraz kendimizden de 
bahsedecek olursak, “Stellantis Tofaș, 
Ford Otosan ve Türk Traktör ana 
müșterilerimizden. Son dönemde 
Hyundai’yi ekledik. Yerli otomobil 
TOGG’da bu toprakların çocuğu olarak 

milli bir bakıș açısıyla varız, ilk prototip 
araçlarına parçalarımızı gönderdik. 
Kuzey Kıbrıs’taki yerli ve milli otomobil 
Günsel’e de bu yolculuğunda destek 
olmaya çalıșıyoruz onlara da ilk ürünleri 

dünyasına da giriș yaptık. Onlarla birlik-
te yeni araçlarda pek çok estetik ve 
fonksiyonel ürünlerimiz olacak ve Türk 
mühendislerimizle bu parçaları tasarla-
dık ve üreteceğiz. Elektrikli araçlar 
alanında da hızlı bir büyüme potansiye-
limiz var. Elektrikli araçlar alanında 
șanslıyız çünkü batarya ağırlığı yüzün-
den plastik, araç hafifletmede ilk düșü-
nülen ürünlerden biri. Biz de bu ürünün 
mold in color, boya ve krom kaplama 
bașta olmak üzere nerdeyse tüm 
üretim teknolojilerini tek çatı altında 
sahip olan ender firmalardanız.” dedi. 
Bursa’da 3 fabrikada toplam 55 bin 
metrekare alanda 620 çalıșanla katma 
değerli üretim yaptıklarını belirten 
Ağaoğlu, plastik sektöründe tüm 
prosesleri tek çatı altında bulunduran 
ender firmalardan biri olduklarına 
ișaret etti.  

İhracatı 2023 sonrası katlayacak
Cironun içinde doğrudan ihracatın 
yüzde 7 gibi bir pay aldığını, ancak 
ürettikleri ürünlerin dolaylı olarak 
yüzde 70’inin ihraç edildiğini dile 

ile 2023 sonrasında doğrudan ihracatı-
mız ciddi olarak artacak. Çünkü Rusya, 
Hindistan, Almanya, Çekya ve Japon-
ya’ya parçalar göndereceğiz. Öte 
yandan globalizasyon içerisinde lokal 
kalmanın dezavantajları var. Bu neden-
le yakın zamanda Amerika’da bir ofis 
açmayı planlıyoruz. Orta vadede iș 
alabilme potansiyeli olan bir büyük 
proje var. Ona bağlı olarak da Doğu 
Avrupa’da, Almanya’nın hinterlandında 

bir tesis kurmayı planlıyoruz” diye 
konuștu. Otomotivde üretimle tam 

sistemiyle çalıștıklarına dikkat çeken 
Hasan Ağaoğlu, bu sistemi de kendi IT 
altyapılarıyla kurdukları Endüstri 4.0 
uygulamaları ile sağladıklarının altını 
çizdi. A-Plas’ın yetkin bir Ar-Ge merke-
zine sahip olduğunu hatırlatan Ağaoğ-
lu, ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak 
bir projeyle de Sanayi Bakanlığı’nın 
Hamle Programı’na bașvurduklarını 
açıkladı. A-Plas, otomotiv endüstrisin-
de büyümesini sürdürürken farklı 
sektörlerde de faaliyet göstermek için 
yatırım planları yapmaya bașladı. 4 ana 
grupta büyüme planları bulunduğunu 
belirten A-Plas Yönetim Kurulu Bașkan 
Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, tarım, 
Endüstri 4.0 ve enerji alanlarında 
yatırımlar planladıklarını söyledi.  

Arif Ağaoğlu’nun adı üniversitede  
yașayacak Bursa’nın duayen sanayici-
lerinden, firmanın kurucusu merhum 
Arif Ağaoğlu’nun adını yașatmak ve 
sektöre katkılarını yeni nesle aktarmak 
için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dr. 
Arif Ağaoğlu Mühendislik Laboratuvar-
ları kurma hazırlığında oldukları bilgisini 
veren Hasan Ağaoğlu șunları söyledi: 
“Babamız Arif Ağaoğlu bilgi birikimini 
sürekli paylașmaya çalıșırdı. Bizler de 
onun adını yașatacak, genç dimağlara 
öğrendiklerini uygulama fırsatı verecek, 
hem üniversiteyi hem de ülkemizi 
geliștirecek bu laboratuvar fırsatını iyi 
değerlendirmek istedik. 4 bin 200 
metrekare alanda kurulacak binada 5 
farklı mühendislik laboratuvar, 250 
kișilik konferans salonu, sosyal alanlar 
ve 30’a yakın öğretim üyesinin odası 
olacak. 2023 ilk çeyreğinde üniversite-
ye teslim edeceğiz. Tam anlamıyla özel 
bir eğitim kompleksi yapılacak.”

Röportaj

T
ürkiye’nin ilk 1000 sanayi 
kurulușundan bir tanesi 
A-Plas, Otomotiv sektöründe 
çalıșıyor. Türk kalıpçılığına 
çok  destek olduk, UKUB’a 
sponsorluğumuz da ayrıca  

Hasan AĞAOĞLU
Yön. Kurulu Bașkan Yardımcısı

Ahmet AĞAOĞLU
A-Plas Yön. Kurulu Bașkanı
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