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Baþyazý

KATMA DEÐER ve EÐÝTÝMLÝ ÝÞGÜCÜ
Deðerli UKUB Üyeleri,
Türk Sanayisi ihracata dayalý üretim ile büyüyerek bugünlere geldi.
2000'li yýllarda baþlayan hýzlý sanayileþme sürecinde montaj aðýrlýklý çalýþan
ana sanayi ve üretim-montaj aðýrlýklý çalýþan birinci seviye yan sanayilerin
büyümesine odaklanýlmýþ, ne yazýk ki tedarik zincirinin teknolojik alt yapý,
bilgi ve tecrübe gerektiren, asýl katma deðeri yaratacak olan diðer birçok
halkasý ihmal edilmiþtir.

Þamil ÖZOÐUL

UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
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Bu yüzden, üretim arttýkça, yurt içinden tedarik edilemeyen yüksek katma
deðerli sanayi ürün ve hizmetlerinin yurtdýþýndan tedarik edilmesi de zorunlu
olmuþ, üretim artýþý ile birlikte ithal girdi miktarlarý da artmýþ, üretim
sanayimiz büyürken yerlilik oraný git gide düþmüþ, ithalat arttýkça cari
açýðýmýz da büyümüþtür.
Üretim sanayisinin lokomotifi olan otomotiv sektörümüzün yerlilik oraný
1980 yýlýnda % 85 iken, ne yazýk ki 2015 yýlýnda % 60 civarýna düþmüþtür.
Geldiðimiz noktada sanayi ürünlerimizin sadece % 5 kadarý yüksek teknoloji
içeren, katma deðeri yüksek ürünlerdir. Orta teknoloji içeren ürünlerimizin
oraný % 65, düþük teknoloji içeren ve iþçilik kazancý haricinde neredeyse
hiçbir katma deðeri olmayan ürünlerimizin oraný ise % 30 kadardýr.
Ülke olarak küresel üretim pazarýnda kalýcý olmak istiyorsak markalaþmak
zorundayýz. Markalaþmak için de Ar-Ge çalýþmalarýna odaklanmak, katma
deðeri yüksek ürünleri geliþtirmenin baþlangýç noktasý olan özgün tasarým
kabiliyetimizi geliþtirmek zorundayýz.
Hedefimiz, ileri teknolojiyi kullanarak tasarým yoðun, katma deðeri yüksek,
iþçilik maliyetleri düþük bir sanayi yapýsý oluþturmak olmalýdýr.
Kalýpçýlýk sektörü ve bu sektörün ürünü olan kalýp, katma deðer yaratan
tasarým sürecinin tamamlayýcýsýdýr. Bunlarý bilmek ve bu gerekliliðin bilincine
varmak tabii ki oldukça önemli bir aþamadýr.
Ancak, amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe
katma deðer yaratacak özgün tasarýmlar yapmamýz ve yüksek teknoloji
içeren ürün ortaya çýkarmamýz mümkün deðildir.
Deneysel uygulama ile desteklenmiþ bilimsel eðitim, teorik bilginin pratiðe
dönüþerek somut ve ölçülebilir bir kavram haline gelmesini saðlamasý
bakýmýndan son derece önemlidir.
Baþta kalýpçýlýk olmak üzere katma deðeri yüksek tasarým ve üretim yapan
birçok meslek grubu ancak bu þartlarda yeterli geliþimi gösterecek ve
ülkemiz sanayisinin tüm ihtiyacýný karþýlayacak yeterliliðe ulaþacaktýr.
Bugün Türk sanayisinin karþý karþýya kaldýðý en büyük tehdit, yanlýþ eðitim
politikalarý sonucu tamamen çökmüþ olan mesleki eðitim sisteminin yeterli
nitelikte iþ gücünü yetiþtiremiyor olmasýdýr.
UKUB olarak bu sorunun bilinci ile sektörümüzün ihtiyaç duyduðu nitelikli
insanlarýn yetiþtirilmesine katký saðlamak amacýyla kurduðumuz Ulusal
Kalýpçýlýk Eðitim Merkezi'ni (UKEM) geliþtirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz.
UKEM eðitim faaliyetleri, sizlerin deðerli eleþtiri ve katkýlarý ile geliþecek,
þirketlerimize, sektörümüze ve ülkemize deðer katacaktýr.
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Saygý ve selamlarýmla,
Þamil ÖZOÐUL

''Bir kuruluþun sahip olduðu yeri doldurulamaz tek sermaye
insanlarýn bilgi ve yeteneðidir.''
Andrew Carnegie

UKUB Ana Sponsoru

UKUB

ISTMA
üyesidir
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Röportaj

UKUB Eðitim Merkezi Açýldý !
Eðitim merkezimizde, bir tanesi bilgisayarlý olmak üzere iki adet 15 kiþilik eðitim sýnýfý ve uygulamalý
pratik eðitimlerin verileceði bir talaþlý imalat atölyesi bulunmaktadýr.
Son çeyrek asýrdýr eðitim
sistemimize yapýlan yanlýþ
müdahaleler, bugün Türk
imalat sanayisinin büyümesi için en çok ihtiyaç
duyduðu kaliteli insan
kaynaðýný neredeyse tükenme noktasýna getirmiþtir.

Þamil ÖZOÐUL

UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný

Hangi sektöre baksak,
hangi firmaya sorsak, ne
yazýk ki en önemli ortak
sorunun nitelikli teknik
personel olduðunu görmekteyiz, duymaktayýz.

Bu sorunun çözülmesi, kalýpçýlýk gibi ileri teknoloji
kullanarak tasarým ve imalat yapan, yüksek katma deðer
üreten müstesna sektörlerin geliþmesi, büyümesi için
hayati önem taþýmaktadýr.
Mevcut eðitim sistemi bugün deðiþtirilse dahi somut
sonuçlarýn 5-6 yýldan önce alýnmasý mümkün deðildir.
UKUB olarak sektörümüzün önündeki bu büyük engelin
bir an önce aþýlmasýna katký saðlamak en önemli
görevimiz haline gelmiþtir.
Bu görev bilinci ile, ULUSAL KALIPÇILIK EÐÝTÝM MERKEZÝ
(UKEM) 'nin kuruluþ çalýþmalarýný tamamladýk ve 2015
yýlý itibarýyla Bursa Beþevler Sanayi Sitesi içerisinde yer
alan eðitim merkezimizde planlý eðitimler vermeye
baþlamýþtýk.
Eðitim merkezimizde, bir tanesi bilgisayarlý olmak üzere
iki adet 15 kiþilik eðitim sýnýfý ve uygulamalý pratik

eðitimlerin verileceði bir talaþlý imalat atölyesi
bulunmaktadýr.
UKUB eðitim ekibi tarafýndan belirlenmiþ mesleki ve
genel eðitim baþlýklarý haricinde üyelerimizden gelecek
talepler doðrultusunda da özel eðitim sýnýflarý
açýlabilmekte, yeterli katýlýmýn saðlanmasý durumunda
üyelerimizin iþyerlerinde de eðitim verilebilmektedir.
UKUB olarak, UKEM eðitim faaliyetlerini geliþtirerek
yaygýnlaþtýrmak ve kalýpçýlýk sektörünün hak ettiði
seviyeye ulaþmasýný saðlamak için siz deðerli üyelerimizin
ve sektöre gönül vermiþ, bu sektörden fayda saðlayan
tüm kurum ve kiþilerin bu çabaya destek vermesi en
büyük beklentimizdir.
Her ne kadar BEBKA ve KOSGEB gibi kurumlarýmýzdan
yazdýðýmýz projeler kapsamýnda destek saðlasak da
üyelerimizin maddi ve manevi destekleri olmadan
UKEM'in kurulmasý ve faaliyete geçmesi mümkün
olamazdý.
UKEM' in kuruluþu aþamasýnda, yaptýklarý baðýþlarla çok
önemli katký saðlayan deðerli üyelerimize buradan bir
kez daha teþekkür ediyorum.
UKUB, katýlýmcý üyelerinin destekleriyle, olumlu veya
olumsuz ama yapýcý eleþtirilerle geliþmeye, büyümeye
devam edecek ve Türk kalýpçýlýk sektörünü küresel bir
tedarik merkezi haline getirecektir.
UKUB olarak yapacaðýmýz her yeni çalýþma, eskisini
beðenmeyecek kadar baþarýlý olursa, ancak o zaman
bizden sonra gelecek yönetimler de bizden daha iyisini
baþarma gayreti içerisine girerler ki ilerlememizin tek
yolu da budur.
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Birlik Faaliyetleri

UKUBun UKEM Bünyesinde Düzenlediði Mesleki
Eðitimlerin Takvimi Belli Oldu

UKUBun nitelikli personellerin yetiþtirilmesine katký saðlamak amacýyla kurduðu UKEMin bünyesinde
verilecek eðitimler için 2015 yýlý 1. dönem eðitim takvimi belirlendi. 25erli gruplar halinde düzenlenecek
eðitimlerden yararlanmak isteyenlerin UKUBa baþvurmalarý istendi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan nitelikli
personellerin yetiþtirilmesine katký saðlamak amacýyla
kurulan Ulusal Kalýpçýlýk Eðitim Merkezinin (UKEM)
2015 yýlý 1. dönem eðitim takvimi belli oldu. UKUB
Baþkaný Þamil Özoðul, 1. dönem eðitimlerinin Ocak
ayýnda baþlayýp, Haziran ayýnda sona ereceðini bildirdi.

Mühendislik, Sac Kalýplarýnda Maaliyet Analizi, Kalýp
Malzemeleri ve Isýl Ýþlem, SMED, Sac Kalýbý Standart
Kalýp Elemanlarý, Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Eðitimi olmak
üzere 13 baþlýkta düzenleneceðini söyledi.

Eðitimler Kalýp Sektörüne Özel Farklý Konularda
Düzenlecek

Düzenlenecek eðitimlere katýlacak UKUB üyesi firmalarýn
personellerine indirim uygulandýðýný söyleyen Baþkan
Özoðul, eðitimlerin birim fiyatlar üzerinden tek tek
alýnabildiði gibi paket program þeklinde avantajlý
fiyatlarla da alýnabileceðini belirtti. Eðitime katýlmak
isteyenlerin UKUBa baþvurarak detaylý bilgi alabileceklerini, katýlým formunu doldurarak eðitimlere baþvurabileceklerini söyledi.

Þamil Özoðul, UKEM bünyesindeki 1. dönem
eðitimlerinin TÜBÝTAK-BEBKA-KOSGEB Destekleri
Bilgilendirme, Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý, Kesici
Takýmlar, 5S, Plastik Enjeksiyonda Oluþan Hatalar ve
Çözüm Yollarý, Plastik Enjeksiyon Kalýplarýnda Yolluk
Sistemleri, Polisaj, Parlatma ve Desen, Tersine

UKUB Üyelerine Ýndirimli Fiyat

Eðitim Adý

Eðitim Yeri

TUBÝTAK-BEBKA-KOSGEB
Destekleri Bilgilendirme Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

23.01.2015 Cuma

14:00 - 17:00

Murat UÇAR - Ýltem

Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

29.01.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Mustafa BÝNTAÞ - Mubitek

Kesici Takým Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

18.02.2015 Çarþamba

09:00 - 17:00

Korhan TAN - Seco Tools

5S Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

26.02.2014 Çarþamba

09:00 - 17:00

Ahmet YAVUZ - Ýltem

Polisaj, Parlatma ve Desen Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

12.03.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Baþar TALAY - Standex
Mehmet GÖRMEZ - Hak Teknik

Sac Kalýplarýnda Maaliyet Analizi

UKEM Eðitim Salonu

26.03.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Ahmet KURU - Standart Kalýp

Kalýp Malzemeleri Isýl Ýþlem Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

16.04.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Murat ÝNAN - Korkmaz Çelik

SMED Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

30.04.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Ahmet YAVUZ - Ýltem

Plastik Enjeksiyonda Oluþan Hatalar ve
Çözüm Yollarý Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

14.05.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Nazmi AKMALI - UKUB

Plastik Enjeksiyonda Kalýplarýnda
Yolluk Sistemleri Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

28.05.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Nazmi AKMALI - UKUB

Sac Kalýbý Standart Kalýp Elemanlarý Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

11.06.2015 Perþembe

09:00 - 17:00

Ahmet KURU - Standart Kalýp

Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bilgilendirme Eðitimi UKEM Eðitim Salonu

25.06.2015 Perþembe

13:30 - 17:00

Özgür BAYKAL - Gözetim

30.06.2015 Salý

09:00 - 17:00

Ragýp YOLDAÞ - UKUB

Tersine Mühendislik Eðitimi

UKEM Eðitim Salonu

* UKUB eðitim tarihi, yeri ve saati konusunda deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir.

Eðitim Tarihi

Eðitim Saati

Eðitimi Verecek Kiþi

5

Birlik Faaliyetleri

UKEM Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý Eðitimi 29 Ocak
Perþembe Günü Gerçekleþtirildi

UKUBun UKEM bünyesinde düzenlediði 2015 yýlý ilk dönem eðitimleri, Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý
eðitimiyle baþladý. UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, devletin teknik ara personel yetiþtirmeye daha fazla
aðýrlýk vermesi gerektiðini belirtti.
önceden açýkladýðýmýz program dahilinde eðitimlerimiz
sürecek dedi.
Devlet Desteði Þart

Kalýp sektöründe çalýþan teknik personeli mesleki
konularda daha donanýmlý hale getirmek ve sektöre
nitelikli personeller kazandýrmak amacýyla UKUB (Ulusal
Kalýp Üreticileri Birliði) bünyesinde kurulan UKEMin
(Ulusal Kalýpçýlýk Eðitim Merkezi) 2015 yýlý ilk dönem
eðitimleri baþladý. Beþevler Sanayi Sitesindeki Eðitim
Merkezinde düzenlenen ilk eðitim üyemiz Mubitek
firmasýndan Mustafa Bintaþ eðitmenliðinde Sac
Þekillendirme Kalýpçýlýðý konusunda yapýldý.
Teknik Ara Personel Bulmakta Oldukça Zorlanýyoruz
UKUB (Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði) Baþkaný Þamil
Özoðul, sektörün nitelikli personel sorununa çözüm
bulmak amacýyla eðitim çalýþmalarýna büyük önem
verdiklerini söyledi. Kalýpçýlýðýn katma deðerinin çok
yüksek olduðunu ancak sektörde nitelikli personel
sýkýntýsý çektiklerini söyleyen Özoðul, Sektörümüzün
en önemli sorunlarýndan birisi çalýþacak nitelikli personel
bulmak. Bu soruna çözüm ortaðý olmak amacýyla UKEMi
kurduk dedi.
UKEMde temel seviyede kalýpçýlýk eðitimi için gerekli
makina, ekipman ve yazýlým yatýrýmlarýný yaptýklarýný ve
2015 yýlýnýn ilk eðitimini de, Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý
konusunda düzenlediklerini belirten Özoðul, Daha

Türkiyedeki mesleki eðitime daha çok aðýrlýk verilmesi
gerektiðini de belirten Þamil Özoðul, katma deðeri
yüksek üretim yapýlabilmesi için önce teknik ara personel
konusundaki sýkýntýnýn çözülmesi gerektiðini söyledi.
Özoðul, Türkiyede teknik eðitim yeterli deðil. Eðitim
merkezi kurmamýzýn nedeni teknik ara personel
sýkýntýsýna çözüm ortaðý olmaktýr. Fakat bizim gücümüz
oldukça sýnýrlý. Bu nedenle Milli Eðitim Bakanlýðýnýn
teknik eðitime daha çok aðýrlýk vermesi gerektiði
kanýsýndayýz. Bu konuda sektör temsilcilerinin de görüþü
alýnýp hýzla bir devlet politikasý geliþtirilmelidir diye
konuþtu.
Katýlýmcýlara Sertifika Verildi
Öte yandan Sac Þekillendirme Kalýpçýlýðý eðitimine,
UKUB üyesi firmalarda çalýþan 18 personel katýlým
saðladý. Tüm gün süren programda katýlýmcýlara sac
þekillendirme yöntemleri hakkýnda teknik bilgiler
aktarýldý. Eðitim sonunda da katýlýmcýlara sertifika verildi.
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Kalýp Avrasya Fuarý Marka Haline Geldi
Kalýp Sektörü, tüm dünyada sanayileþme
sürecini tamamlamýþ ülkelerin büyük önem
verdiði bir sektördür. Sanayileþmeye deðer
veren ülkemizde de çok önemsenen ve son
yýllarda büyük çýkýþ yapan kalýpçýlýkta Bursa
önemli üretim merkezlerinden biri haline
gelmiþtir.

ettiðimiz fuarý, sektörden aldýðýmýz güç ile
imalat endüstrisinin þovu haline geleceðine
inanýyoruz. Kalýp ve yan sanayi yaný sýra
metal iþleme, sac iþleme, elektrik,
elektronik, otomasyon, hýrdavat ve iþ
güvenliði konularýndaki geniþ kapsamý ile
dikkat çeken fuarlar, geçtiðimiz yýl olduðu
gibi bu yýl da üretimde ihtiyaç duyulan
hammadde, yeni teknoloji, donaným ve
sistemlerdeki yenilikleri ilgililere topluca
göstererek her türlü üretime ivme
kazandýracak ve makine satýþlarýna büyük
katký saðlayacaktýr.

Son yýllarda sektörde faaliyet gösteren
firmalarýn artmasý, kalýpçýlýkta kalite
üretimini arttýrmýþ, yurtdýþýna baðlýlýðý
azaltan tasarýmlar ile sektör bölgede
kendini göstermeye baþlamýþtýr. Biz de Ýlhan ERSÖZLÜ
Tüyap Bursa Fuarcýlýk A.Þ. olarak bu TÜYAP Bursa Fuarcýlýk Genel Müdürü
sektörün potansiyeline, gücüne inanarak,
kalýp sanayine yönelik fuarý, sektörün önemli meslek Fuarlara yurt dýþýndan büyük ilgi var
kuruluþu olan Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) ve
Prestij Yayýncýlýk firmasý ile güçlerimizi birleþtirerek Fuarlar farklý coðrafyalardaki sektör temsilcilerini bir
baþarý ile düzenliyor ve sektörün geliþimine katký araya getirmek için köprü iþlevi yapan ticari oluþumlardýr.
saðlýyoruz. Fuarýn ilk senesinden itibaren saðlýklý bir Katýlýmcý firmalar son teknolojileri kullanarak ürettiði
þekilde yürütülen bu iþbirliði neticesinde Kalýp Avrasya ürünleri sergileyebilecek bir platforma, ziyaretçiler ise
Fuarý, sektörün tek fuarý olarak yoluna emin adýmlarla sektördeki en son geliþmelerin tümünü topluca
devam etmektedir.
bulabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyarlar. Fuarlar bu
noktada köprü iþlevi görerek, dünyanýn çeþitli
Bursa ve çevresi, kalýbýn yoðun kullanýldýðý otomotiv coðrafyalarýndan gelen iþ adamlarýný, Fuarda yer alan
ana ve yan sanayi, beyaz eþya sanayi, makine sanayi ve
konusunda lider firma yetkilileri ile buluþturarak bir
savunma sanayi baþta olmak üzere ambalaj, tekstil,
sinerji yaratmaktadýr. Oluþan bu sinerji ile kurulan iþ
tarým makineleri, elektrik - elektronik sanayi üretiminde baðlantýlarý sayesinde yabancý platformlarda markalarýn
büyük potansiyele sahiptir. Gerek üretim deðerleri, bilinirliðini yükseltilmekte, ülkemiz ihracatýnýn
gerek bu bölgeden yapýlan ihracat, gerekse yurtiçindeki arttýrýlmasýna yönelik yapýlan çalýþmalara katký
pazar payý dikkate alýndýðýnda üretim yapan tüm saðlanmaktadýr.
sektörlerin ihtiyaç duyduðu kalýp ve kalýp sanayi için
önemli bir merkez olan Bursa'nýn Kocaeli, Adapazarý, Fuarlarýmýzda bu amaca hizmet etmek için Tüyap'ýn
Eskiþehir gibi sanayinin yoðun olduðu bölgeler ile çevrili yurtdýþýnda bulunan ofisleri yoðun bir tanýtým ve
olmasý ve sektör gereksinimlerine cevap verebilmesi pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir. 2014 yýlýnda
Kalýp Avrasya Fuarý'ný marka haline getirmiþ, Türkiye'nin T.C. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan da alým heyeti
kalýp sektöründeki tek fuarý ve en büyük buluþmasý programý ile destelenen Fuarlarýmýzda Almanya, Belçika,
yapmaktadýr.
Birleþik Arap Emirlikleri, Bosna - Hersek, Brezilya,
Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan,
Kalýp Avrasya Fuarý, Bursa Endüstri Zirvesi'ne güç
Hýrvatistan, Hollanda, Ýran, Ýspanya, Ýsviçre, Ýtalya,
katmaya devam ediyor
Japonya, Kosova, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya,
Mýsýr, Romanya, Rusya, Portekiz, Sýrbistan, Suudi
2012 yýlýna kadar tek baþýna gerçekleþtirdiðimiz Kalýp Arabistan, Suriye, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün
Avrasya Fuarý, 2014 yýlýndan itibaren Bursa Endüstri ve Yunanistan'dan organize edilen iþ adamlarýný aðýrladýk.
Zirvesi adý altýnda düzenlediðimiz "Metal Ýþleme Ayrýca; yurt içinden ise sektörlerin yoðun olduðu Adana,
Teknolojileri, Sac Ýþleme Teknolojileri, Belex, Hýrdavat Adapazarý, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Balýkesir,
ve Ýþ Güvenliði Fuarlarý" ile güçlerini birleþtirerek zirve Bartýn, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskiþehir,
altýndaki yerini aldý. Geçtiðimiz yýl 7 Ayrý salonda, 21 Erzincan, Gaziantep, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Karaman,
ülkeden 529 firma ve firma temsilciliðinin katýlýmý ile Kayseri, Kýrklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve
40.000 m2 kapalý alanda hazýrlanan zirve, ziyarete açýk Samsun baþta olmak 40'ýn üzerinde ilden; makine sanayi,
olduðu 4 gün süresince 36 ülkeden gelen 42.351 kiþi savunma sanayi, otomotiv sanayi, elektrik, elektronik
tarafýndan ziyaret edildi.
sanayi, beyaz eþya sanayi baþta olmak üzere ilgili tüm
sektörlerden nitelikli ziyaretçileri organize etmekteyiz.
Bu yýl da yine kalýp, makine, otomasyon, imalat
Bu etkili çalýþmalarýn neticesinde 8 yýldan beri büyük
endüstrisine hitap eden Bursa Endüstri Zirvesi içinde emeklerle hazýrlanan fuarýmýz her geçen gün
10 - 13 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan büyümekte, ulusal ve uluslararasý arenada sektördeki
Kalýp Avrasya Fuarý'nda hedefimiz; 45 binin üzerinde yerini saðlamlaþtýrmaktadýr. Bu yýl da Endüstri Zirvesi
ziyaretçi rakamýna ulaþmaktýr. Çalýþmalarýna devam Fuarlarý ile salonlar dopdolu olacaktýr.
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Genel kullanýmda, iþleme merkezlerinde hýz kafasý olarak adlandýrýlan ve mekanik diþli sistemlerle iþ mili devrini
belirli oranlarda yükselten aparatlar bilinmektedir. Nakanishi tarafýndan üretilen, tutucu formunda ve kendi
motorununda gövde içinde olduðu sistemleri motor tutucu olarak adlandýrýyoruz. Bu þekilde motor tutucular
ve Nakanishi iþ milleri fýrçasýz motor teknolojisi kullanmaktadýr. Bu teknoloji, ýsýnma ve mekanik sistemlerin titreþim
ve ömürle ilgili sorunlarýný ortadan kaldýrmaktadýr.

Kesici
Takým Çapý

Ýþleme
Duyarlýlýðý
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Kalýpçýlar Vadisi Projesi OSB Arazisine Yapýlýyor
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Yalovada kurulacak Kalýpçýlar Vadisinin çevreye ve tarýmsal üretime
olumsuz etkileri olmayacaðýný söyledi. Özoðul, 2003 yýlýnda Biliþim OSB için bakanlýk tarafýndan tahsis
edilen boþ arazide yapýlacak Kalýpçýlar Vadisinin ülke ve bölge ekonomisine büyük katkýsý olacaðýný
da vurguladý.
Yalovada kurulacak Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar
Vadisi) projesinin bölgedeki tarýmsal üretime ve çevreye
olumsuz etkisi bulunmadýðý açýklandý. Ulusal Kalýp
Üreticileri Birliði (UKUB) Baþkaný Þamil Özoðul, projenin
2003 yýlýnda Biliþim OSB için bakanlýk tarafýndan tahsis
edilenboþ arazide yapýlacaðýný ve tamamlandýðýnda ülke
ve bölge ekonomisine büyük katký saðlayacaðýný
vurguladý.

Kalýpçýlýðin Katma Deðeri Yüksektir

Yalova Kazýmiye Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný
Yaþar Demirin Kalýpçýlar Vadisi Projesini istemediði
yönündeki açýklamalarýný üzüntüyle karþýladýklarýný
söyleyen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Biz Yalovaya,
Yalova ekonomisine zarar vermeye deðil, tam tersine
katký yapmaya geliyoruz. Proje hayata geçtiðinde bölge
ekonomisine yýllýk 750 Milyon Dolar katma deðer
saðlayacak dedi.

Her gün artan genç nüfusumuza yeni istihdam alanlarý
açmak zorundayýz. Çevreye zararý olmayan katma deðeri
yüksek olan üretim modellerine geçerek ülkemizin
yarýnlarýný güvence altýna almalýyýz. Bizler ülkemiz
sanayisi için büyük öneme sahip olan kalýp sektörünün,
ortak bir alanda üretim yapmasý, içinde teknik eðitim
verilebilecek sosyal alanlarý ile örnek olacak Kalýpçýlar
Vadisi projesini bu amaçla hazýrladýk. Projemizi hýzla
tamamlayýp biran önce ülke ve Yalova ekonomisine
katký yapmak hedefindeyiz.

Arazi 2003 Yýlýnda OSB Ýlan Edilmiþti
Þamil Özoðul, Kalýpçýlar Vadisinin Yalovada Biliþim OSB
olarak tahsis edilen ve üzerinde kýsmi yapýlaþmanýn
baþladýðý, yýllardýr atýl durumda bekletilen arazi üzerinde
yapýlacaðýný söyledi. Bölgeye sonradan OSB statüsü
kazandýrýlmadýðýný vurgulayan Özoðul, Ýddia edildiði
gibi tarým alanýnda bu iþi yapmaya kalkýþmadýk diye
konuþtu.
Projenin, çevreye zararý olmadýðýný da vurgulayan Özoðul,
Biz iþe Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan ÇEDe tabi
deðildir raporu alarak baþladýk. Yalovalýlar bizi davet
ettiler, geldik yeri beðendik ve iþe koyulduk dedi. Kalýp
üretiminde çevreye zararlý atýk olmadýðýný belirten
Özoðul, aldýklarý raporun bunun kanýtý olduðunu
vurguladý.

Türkiyenin dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna girmek
istediðini de vurgulayan Þamil Özoðul, bu hedef için
Türkiyenin katma deðeri yüksek üretim modellerine
geçmesi gerektiðine de vurgu yaptý. Kalýpçýlýðýn katma
deðeri yüksek bir sektör olduðuna dikkat çeken Özoðul
þunlarý da söyledi:

Kamu Davasý Açýldý
OSB arazisinin kamulaþtýrýlmasý için çalýþmalarý
hýzlandýrdýklarýný belirten Þamil Özoðul "Kamulaþtýrmanýn
en önemli adýmý olan uzlaþma toplantýsý 14 Kasým 2014
tarihinde yapýldý ve kamulaþtýrma süreci baþladý. 2015
yýlýnýn Mayýs, Haziran ayý gibi kamulaþtýrma sürecini
tamamlamýþ olacaðýz. Sonrasýnda ise altyapý
çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. 2016 yýlý sonuna kadar
altyapý çalýþmalarýný tamamlayarak 2017 yýlý içerisinde
OSB'yi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.
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2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Birincileri Almanya'da!

UKUB'un düzenlediði Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nda birinci olan grupta yer alan
öðrenciler ve öðretmenler, yarýþma birincilik ödüllerinden biri olan, Almanya'nýn Frankfurt þehrinde
düzenlenen Euromold 2014 Fuarý'na götürüldüler.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan 20132014 eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen Meslek Liseleri
Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nda birinci olan Coþkunöz
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Avcýlar Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri ve öðretmenleri
dünyanýn en önemli kalýp fuarlarýndan biri olan
Almanya'nýn Frankfurt þehrinde düzenlenen Euromold
2014 Fuarý'na götürüldü. 25-28 Kasým tarihleri arasýnda
gerçekleþen Euromold Fuarý'na yarýþma Ana Sponsoru
Schmolz+Bickenbach'ýn desteðiyle katýlan öðrenciler,
ziyaretin çok yararlý olduðunu belirttiler.

dereceye giren tüm öðrenci ve öðretmenlere de ödüller
verdiklerini belirten Baþkan Özoðul, "Bu yýlki ödüller
arasýnda dünyanýn en önemli kalýp fuarlarýndan biri
olan Euromold 2014 Fuar ziyareti de vardý. Yarýþmamýzýn
Ana Sponsoru Schmolz+Bickenbach firmasýnýn
desteðiyle plastik enjeksiyon kategorisi birincisi
Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile sac metal
kategorisi birincisi Avcýlar Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öðrenci ve öðretmenleri fuara götürüldü" dedi.

Öðrencilerin Ufuklarý Açýldý
Fuar gezisi hakkýnda bilgi veren UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve
ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara
personel yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla ülke
çapýnda kalýp yarýþmasý düzenlediklerini belirtti.
Dereceye giren okullara bilgisayar laboratuvarý
kurduklarýný ve lisanslý CAD-CAM yazýlýmý hediye
ettiklerini, bilgisayar laboratuvarlarýnýn haricinde,
öðrenci ve öðretmenleri teþvik etmek amacýyla,

3. Ulusal Kalýp Yarýþmasýnýn Hazýrlýklarýna Baþlandý
Kalýp Yarýþmasýnýn 3.sünün 2015-2016 eðitim öðretim yýlýnda yapýlmasýna karar verildi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliðinin (UKUB) Milli Eðitim
Bakanlýðý ile iþ birliði yaparak düzenlediði Meslek Liseleri
Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasýnýn hazýrlýklarýna baþlandý.
Ýlk kez 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda yapýlan
yarýþmanýn 3.sünün 2015-2016 eðitim öðretim yýlýnda
yapýlmasýna karar verildiðini belirten UKUB Baþkaný
Þamil Özoðul, gençleri kalýpçýlýk sektörüne özendirmek
ve teþvik etmek amacýnda olduklarýný söyledi. Özoðul,
ülke genelindeki tüm teknik ve endüstri meslek
liselerinin kalýpçýlýk bölümlerinde eðitim gören
öðrencilere açýk olan yarýþmanýn, Plastik Enjeksiyon ve
Sac Metal olmak üzere 2 kategoride düzenlendiðini
vurguladý.
Malzeme, Bilgisayar ve Programlar UKUBtan
Yarýþmaya katýlan öðrencilerin kalýp yapýmýnda
kullanacaklarý tüm malzeme ve ekipmanlarýn UKUB
tarafýndan karþýlandýðýný ve dereceye giren okullara da
bilgisayar ve lisanslý CAD/CAM programý hediye
ettiklerini bildiren Þamil Özoðul, UKUB olarak yarýþmaya
giren öðrencilere ve okullara hiçbir maddi külfet
gelmemesi için gereken desteði veriyoruz dedi.

Verilen Ödüller Ýlgiyi Arttýrýyor
Yarýþma sonunda birinci olan gruplarda yer alan öðrenci
ve öðretmenleri Almanyanýn Frankfurt kentinde
düzenlenen ve dünyanýn en önemli kalýp fuarlarýndan
biri olan Euromold Fuarýna götürdüklerini söyleyen
Þamil Özoðul dereceye giren tüm öðrenci ve
öðretmenlere de motivasyonlarýný arttýrmaya yönelik
ödüller verdiklerini belirtti.
Sektörün Önü Açýk
Türkiyenin 2023 yýlýndaki hedefinin yýlda 500 milyar
dolar ihracat yapmak olduðunu da vurgulayan Þamil
Özoðul, kalýpçýlýk sektörünün bu hedefte kilit rolü
olduðunu söyledi. Özoðul, UKUBun faaliyetleri ile
Türkiyede kalýpçýlýk sektörüne gösterilen ilginin her
geçen gün daha da arttýðýný da belirterek, Günümüzde
her ürünün bir kalýbý var. Kalýp olmadan üretim yapmak
neredeyse imkânsýz hale geldi. Bu gerçekten yola çýkarak,
sektörümüzün ihtiyacý olan teknik personelin
yetiþtirilmesi de büyük önem taþýyor. Düzenlediðimiz
yarýþmalarla gençleri katma deðeri çok yüksek olan
sektörümüze özendiriyoruz dedi.
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UKUB Kalýpçýlýk Sektörünün Dinamosu Olarak Çalýþýyor

Türkiyeyi kalýp tedarikinde dýþa baðýmlýktan kurtarmayý hedefleyen UKUB, sektörün önünü açmak
için çok önemli çalýþmalar yapýyor. Birlik Baþkaný Þamil Özoðul, 4-7 Aralýk tarihlerinde Bursada yapýlacak
Kalýp Avrasya 2014 Fuarý öncesinde yaptýðý açýklamada, UKUBun bu hedefe ulaþmak için yaptýðý
çalýþmalarý anlattý.

eðitim salonu kuruyoruz. Merkez tamamlandýðýnda
sektörümüze nitelikli personel bulmak daha kolay
olacak þeklinde konuþtu.
Meslek Lisesi Öðrencilerini Kalýpçýlýða Özendiriyoruz

Türkiyeyi kalýp tedarikinde dýþa baðýmlýktan kurtarmayý
hedefleyen UKUB, sektörün önünü açmak için çok
önemli çalýþmalar yapýyor. Birlik Baþkaný Þamil Özoðul,
4-7 Aralýk tarihlerinde Bursada yapýlacak Kalýp Avrasya
2014 Fuarý öncesinde yaptýðý açýklamada, UKUBun bu
hedefe ulaþmak için yaptýðý çalýþmalarý anlattý.
4-7 Aralýk 2014 tarihlerinde TÜYAP Bursa Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenecek olan Bursa 7. Kalýp
Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarý (Kalýp Avrasya 2014)
öncesi açýklama yapan Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði
(UKUB) Baþkaný Þamil Özoðul, fuarýn kalýp sektörü için
çok önemli olduðunu söyledi. UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul, hedeflerinin Türk sanayisinin ihtiyaç duyduðu
kalýplarýn tedarikinde yurtdýþýna baðýmlýlýðýn azaltýlmasý
ve Türkiyeyi bu alanda bir cazibe merkezi haline
getirmek olduðunu belirtti. Özoðul, TÜYAP ile birlikte
düzenlediðimiz Kalýp Avrasya Fuarýna sektörümüzün
son yýllarda gösterdiði geliþmeleri gözler önüne sermek
açýsýndan çok önem veriyoruz. dedi.
UKUBun kalýp sektörünün önünü açmak için çalýþtýðýný
söyleyen Þamil Özoðul, Ulusal Kalýpçýlýk Eðitim Merkezi
(UKEM), hazýrlýklarý süren 3. Meslek Liseleri Arasý Ulusal
Kalýp Yarýþmasý ve Yalovada kurulan Kalýp Ýmalatý Ýhtisas
OSB (Kalýpçýlar Vadisi) projelerinden de bahsetti.
UKUB, Sektörü Geliþtirmek Ýçin Mesleki Eðitime Eðildi
Eðitim çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini vurgulayan
UKUB Baþkan Þamil Özoðul, geçen yýl sektörün ihtiyacý
olan nitelikli personel sorununa çözüm ortaðý olmak
amacýyla, temel kalýpçýlýk meslek eðitimi verilecek Ulusal
Kalýpçýlýk Eðitim Merkezini (UKEM) kurmaya
baþladýklarýný söyledi. Proje kapsamýnda, temel seviyede
kalýpçýlýk meslek eðitimi vermek üzere ihtiyaç duyulan
makine, ekipman, yazýlým yatýrýmlarýný yaptýklarýný
vurgulayan Özoðul, Her seferinde 20 kiþilik bir gruba
pratik ve teorik eðitim verebileceðimiz bir atölye ve

Mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve teknik ara
personel yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla
düzenledikleri Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp
Yarýþmasýnýn üçüncüsünün hazýrlýklarýnýn baþladýðýný
da belirten Baþkan Özoðul, Ýlk iki yarýþmada dereceye
giren okullara bilgisayar laboratuvarý kurduk. Lisanslý
CAD-CAM yazýlýmý hediye ettik. Dereceye giren tüm
öðrenci ve öðretmenlere çeþitli ödüller verdik dedi.
Özoðul, geçen yýlki yarýþmada birinci olan gruplardaki
öðrenci ve öðretmenleri yarýþma Ana Sponsoru
Schmolz+Bickenbachýn desteðiyle 25-28 Kasým 2014
tarihlerinde Almanyanýn Frankfurt þehrinde düzenlenen
ve dünyanýn en önemli kalýp fuarlarýndan biri olan
Euromold Fuarýna götürdüklerini belirten Özoðul,
Yarýþmaya ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz
dedi.
Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB 2017de Faaliyete Geçecek
Kalýp sektöründe faaliyet gösteren firmalarý bir araya
toplayacak Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar
Vadisi) kuruluþ çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini
de vurgulayan UKUB Baþkaný Özoðul, OSB arazisinin
kamulaþtýrma çalýþmalarýný tamamladýklarýný belirterek,
Kamulaþtýrmanýn en önemli adýmý olan uzlaþma
toplantýsýný 14 Kasým 2014 tarihinde yaptýk ve
kamulaþtýrma süreci baþladý. 2015 Mayýs, Haziran
aylarýnda kamulaþtýrma sürecini tamamlamayý
hedefliyoruz. Sonrasýnda da altyapý çalýþmalarýna
baþlayacaðýz. 2016 yýlý sonuna kadar alt yapý çalýþmalarýný
tamamlayýp 2017 yýlý içinde OSByi faaliyete geçirmeyi
hedefliyoruz þeklinde konuþtu.
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UKUB Yönetim Kurulu Toplantýsý Üyemiz Lider Kalýpta Gerçekleþtirildi
04.02.2015 tarihli UKUB Yönetim Kurulu Toplantýsý üyemiz Lider Kalýp 'ýn Dilovasý Kocaelindeki yeni kalýp
fabrikasýnda gerçekleþtirildi. Lider Kalýp toplantý salonunda Lider Kalýp yöneticilerinin de katýldýðý UKUB Yönetim
Kurulu Toplantýsý akabinde fabrika gezilerek hep beraber yenilen öðle yemeði sonrasýnda toplantý sonlandýrýldý.
Üyemiz Lider Kalýpa teþekkürlerimizi sunuyor, yeni tesislerinde yapacaklarý iþlerde baþarýlar diliyoruz.

UKUB Yönetim Kurulu ve Tezmaksan Yönetim Kurulu Bir Araya Geldi
16 Þubat tarihinde UKUB Yönetim Kurulu, üyemiz Tekzmaksan firmasýnýn yönetimiyle bir geldi. Toplantýda özellikle
nitelikli personellerin yetiþtirilmesine yönelik yapýlabilecek iþbirlikleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Üyemiz Tezmaksan'a teþekkürlerimizi sunuyor, iþbirliðimizin devamýný diliyoruz.

TÜYAP Ýle Kalýp Avrasya 2015'in Ýlk Toplantýsý Gerçekleþtirildi
16 Þubat tarihinde TÝAD Toplantý Salonu'nda Erdal Gamsýz'ýn da katýlýmýyla TÜYAP ve UKUB yönetimi bir araya
geldi. 2015 yýlýnda yapýlmasý planlanan Kalýp Avrasya Fuarý ile ilgili ilk toplantý gerçekleþtirildi. Önümüzdeki günlerde
Tüyap ile tekrar bir araya gelinerek fuara katýlýmýn ve fuarýn etkinliðinin arttýrýlabilmesi için yapýlabilecek çalýþmalar
hakkýnda görüþülecek.
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UKEM Kesici Takým Eðitimi 18 Þubat
Çarþamba Günü Gerçekleþtirildi
UKUB tarafýndan, sektörün yaþadýðý teknik personel sorununa
çözüm ortaðý olmak amacýyla kurulan UKEM'de düzenlenen
eðitimler büyük ilgi görüyor. Sektörün nitelikli personel sýkýntýsýný
azaltmayý hedefleyen eðitimler uygulamalý ve teorik olarak
yapýlýrken, eðitim sonunda da katýlýmcýlara sertifika veriliyor.
UKUB tarafýndan, sektörün
yaþadýðý teknik personel
sorununa çözüm ortaðý
olmak amacýyla kurulan
UKEM'de düzenlenen eðitimler büyük ilgi görüyor.
Sektörün nitelikli personel
sýkýntýsýný azaltmayý hedefleyen eðitimler uygulamalý ve teorik olarak yapýlýrken, eðitim sonunda
da katýlýmcýlara sertifika veriliyor.
Türkiye'deki mesleki teknik eðitimin ihmal edilmesi nedeniyle imalat
sanayiinde baþlayan nitelikli personel sýkýntýsý had safhaya ulaþtý. Kalýp
sektöründe daha çok hissedilen soruna çözüm bulmak için harekete
geçen Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) bünyesinde kurulan eðitim
merkezinde düzenlenen eðitimler büyük ilgi görüyor. Ulusal Kalýpçýlýk
Eðitim Merkezi (UKEM) adýyla hizmet veren merkezde geçen hafta içinde
düzenlenen Kesici Takým Eðitimi'ne 25 kiþi katýldý. Eðitim sonunda
katýlýmcýlara sertifika verildi.
Teknik Ara Personel Bulmakta Zorlanýyoruz
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul son çeyrek asýrda Türk eðitim sistemine
yapýlan yanlýþ müdahaleler yüzünden imalat sanayisinin büyümek için
en çok ihtiyaç duyduðu nitelikli personel kaynaðýnýn tükenme noktasýna
getirildiðini söyledi. Özoðul, "Hangi sektöre baksak, hangi firmaya sorsak,
ne yazýk ki en önemli ortak sorunun nitelikli teknik personel olduðunu
görmekteyiz, duymaktayýz" dedi.
Kalýpçýlýk gibi ileri teknoloji kullanarak tasarým ve imalat yapan, yüksek
katma deðer üreten sektörlerin geliþmesi, büyümesi için sorunun
çözülmesinin hayati önem taþýdýðýna dikkat çeken Özoðul, "Mevcut eðitim
sistemi bugün deðiþtirilse dahi somut sonuçlarýn 5-6 yýldan önce alýnmasý
mümkün deðildir" dedi. UKUB olarak sektörlerinin önündeki bu büyük
engelin bir an önce aþýlmasý için plan yaptýklarýný söyleyen Özoðul, Bursa
Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý (BEBKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli
Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý'na (KOSGEB)
baþvurarak kaynak saðladýklarýný ve UKEM'i kurduklarýný söyledi. UKUB
üyelerinin de baðýþlar yaparak UKEM'e hayat verdiklerini vurgulayan
Özoðul, "Düzenlediðimiz eðitimlere gösterilen ilgi bizi çok sevindiriyor.
Doðru bir iþ yaptýðýmýzý gösteriyor" diye konuþtu.
UKUB tarafýndan Yalova'da kurulacak Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar
Vadisi) çalýþmalarýnýn da hýzla sürdüðünü vurgulayan Þamil Özoðul,
UKEM'de verilen eðitimlerin Kalýpçýlar Vadisi'nde istihdam edilecek
nitelikli personellerin yetiþtirilmesinde de büyük katký saðlayacaðýný
söyledi. Özoðul, "Kalýpçýlar Vadisi'nde eðitimli personel ihtiyacýmýz daha
da artacak. Baþlattýðýmýz eðitimlerle bu açýðý þimdiden kapatmayý
amaçlýyoruz" dedi.
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Tezmaksan Makina TOYODAdan "2014 Yýlýnýn En Ýyi
Temsilcisi" Ödülünü Aldý
Dünya çapýnda bir üne sahip olan, TOYOTA markasýnýn
da üreticisi olan JTEKT, TOYODA markasýyla imalatýný
CNC Yatay iþleme Merkezleri ve CNC Silindirik Taþlama
Tezgâhlarý konusunda 2010 yýlý Mart ayý itibarýyla
temsilcisi olarak Tezmaksan Makinayý seçmiþti.
Böylelikle de Türk sanayisine dünyanýn en büyük
firmalarýndan biri olan JTEKT Grubun en iyi iþleme
merkezi markasý TOYODA'da kazandýrýlmýþtý.
Türkiye de 100 'ün üzerinde referansý bulunan Toyoda,
ANA Crowne Plaza otelinde düzenlenen, JTEKT Grup'un
tüm üste düzey yöneticilerinin, Türkiye de ki Toyoda
kullanýcýlarýnýn, dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen diðer
temsilci ve müþterilerin bizzat katýldýðý organizasyonda
Tezmaksan Makinaya "2014 YILININ EN ÝYÝ TEMSÝLCÝSÝ"
ödülünü " Tezmaksan Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Erol Mutlu'ya takdim etti.

Tezmak Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erol Mutlu,
Ödül takdiminin ardýndan yaptýðý konuþmada Makina
sanayine ve Tezmaksan Makina müþterilerine yüksek
hassasiyet, hýz, verimlilik gibi konularda ve birçok üretim
süreçlerinde çözümler getirebilmelerinden dolayý,
Toyoda gibi bir dünya devi ile çalýþmaktan duyduðu
memnuniyeti; kullanýcýlarýndan aldýklarý tekrar eden
sipariþlerle de nedenli doðru bir iþ yapýldýðýný kanýtladýklarýný ifade etti.
Bu yýl TEZMAKSAN Makina olarak, JTEKT GRUBU ile
ortaklaþa düzenlenen ve gelenekselleþen Jimtof Fuarý
ve Toyoda gezisini baþarýyla tamamladýðýmýzý düþünerek,
Ýleriki tarihlerde, yine mükemmel organizasyonlarda
birlikte olabilmek dileklerimizle tüm müþterilerimize
teþekkür ederiz.

Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan Aydoðdu ve
Türkiye Toyoda Kullanýcýlarý

Lider Kalýp Yeni Fabrikasýnda
yeni fabrikamýza tamamýyla geçiþ
yaptýk.
Sorumluluk bilinci geliþmiþ,
tecrübeli, eðitimli, iletiþimi ve
motivasyonu kuvvetli personelimizle; 3750 m² imalat alaný, 750
m² imalat alanýmýzda müþterilerimize hizmet vermekteyiz.
Mevcut þartlarda toplam 30 ton
aðýrlýk 2,5 m x 1,5 m ebatlarýna
kalýp imalatýný gerçekleþtirebiliyoruz.

30 yýla yaklaþan kalýpçýlýk deneyimimizi güncel teknoloji
ile bütünleþtirip geliþtirerek, müþterilerimize daima
kazandýran güvenilir bir çözüm ortaðý olmak amacýnda
olan Lider Kalýp, bu yolda önemli bir mihenk taþý olan

Dilovasý Mermerciler Sanayi Sitesi
sýnýrlarý içerisinde bulunan yeni
fabrikamýz ile birlikte makine
yatýrýmlarýmýzla parkurumuzu da
geniþlettik. Deðiþik ebatlarda ve iþleme kabiliyetlerinde
toplamda 16 adet CNC iþleme merkezimiz mevcut. Yýllýk
ortalama 100 proje ile müþterilerimize en iyi þekilde
hizmet vermeyi hedefliyoruz.
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RTC Baðlantý Elemanlarý A.Þ. "Plast India 2015" Fuarýnda
Akýþkanlar için Baðlantý Elemanlarý üretimi yapan "RTCTEC Baðlantý Elemanlarý San. Tic. A.Þ." firmasý;
5 - 10 Þubat 2015 tarihlerinde Hindistan'ýn Gandhinagar
(Ahmedabad) þehrinde düzenlenen "Plast India 2015;
9. Uluslararasý Plastik Fuarý"na katýldý.

Sergilenen ürünler fuar ziyaretçilerinin yoðun ilgisini
çekti. Fuar öncesinde Mumbai merkezli bir firma lle
Bayilik anlaþmasý imzalayan RTC; fuar sonrasýnda da
Hindistan'daki önemli müþteri adaylarýný yerinde ziyaret
ederek firma ve ürün tanýtýmlarý yaptý.

Masel Kalýp www.taslanmisplaka.com Web Sitesi Ýle
Sektörün Hizmetinde
15 yýlý aþkýn süredir KALIP SETÝ konusunda Stoktan
hemen teslim sloganýyla hizmet veren MASEL KALIP
ELEMANLARI firmasý 2014 yýlýnýn baþýndan beri yeni
oluþumlarýyla dikkat çekiyor.
Tepeören-Tuzladaki 3000 metrekarelik yeni tesislerinde
yaptýklarý yatýrýmlarla ve hassas iþçilik hizmetleriyle
KALIP SETÝ konusunda sektörün önemli bir tedarikçisi
olma hedeflerini gösteriyorlar.
"TASARIMINIZ BÝTTÝÐÝNDE TEZGAHTA PARÇANIZ HAZIR
OLSUN" sloganlarýyla da kalýpçýlýktan gelen hassasiyetlerini sizlerle paylaþtýklarýný görüyoruz.
taslanmýsplaka.com sitesini açma nedenlerini müþteri
ve proje yönetiminden sorumlu Hakan Üresin yanýtladý.
Kalýp imalatýndaki zaman faktörünün ve hassas iþçiliðin
önemi ve sorumluluðu içinde hizmet vermek istiyoruz.
Ve bu yüzden kalýpçý dostlarýmýza zaman kaybetmeden
hemen iþlerine odaklanabileceði bir hizmet arayýþý içinde
hýzlý teslimat sunabileceðimiz bir alan açmak istedik.
Ýstiyoruz ki üyelerimiz web sitemiz sayesinde taþlanmýþ
plaka aramak için için zaman kaybetmeden fiyatýyla,
ölçüleriyle görüp, karar verip günün her saatinde bize
sipariþlerini gönderebilsinler.

Teknolojinin ve internetin etkin bir þekilde kullanýldýðý
ve hýzlý çözümler saðladýðý bir çaðda sektörümüz için
de böyle bir sitenin yararlý olacaðýný düþünüyoruz. Ýþte
bu amaçla www.taslanmisplaka.com web sitemizi açtýk.
Sizlerden gelen taþlanmýþ plaka sipariþlerini hazýr olarak
depomuzdan teslim etmek üzere web sitemiz ve
stoklarýmýz þu anda sizlerin hizmetine hazýr.
Kalýpçýlýk için yeni bir tarz olarak web sitesi üzerinden
sipariþ verip hýzlý bir þekilde teslim alabileceðiniz
taþlanmýþ plaka ürünlerini tüm ölçü, fiyat ve
malzemeleriyle www.taslanmisplaka.com sitesinde
bulabilirsiniz.
Taþlanmýþ plaka, kalýp seti ve iþçilikli kalýp setleri
hizmetleriyle KALIP SETÝ konusunda her türlü ihtiyacýnýza
cevap verebilecek donaným, ekip ve tecrübeye sahip
olan MASEL KALIP A.Þ. ye www.taslanmisplak.com
sitesini sektörümüze kazandýrdýðý için teþekkür ederiz.
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Bekalp, Yeni Yatýrýmlarla Kapasiteyi %30 Arttýracak

Erkut Holding bünyesinde faaliyetlerine baþlayan
firmanýn grp þirketlerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda kalýp
ve kontrol fikstürleri gibi ürünler yaptýðýný söyleyen
Bekalp Kalýpçýlýk Ýþletme Müdürü Benan Sýðmaz, grup
þirketleriyle entegre bir þekilde çalýþtýklarýný söyledi. Bu
yýlýn öngördükleri þekilde geçmesi halinde hem bina
hem de makine yatýrýmlaý olacaðýnýn bilgisini veren
Sýðmaz, 600 m² kapalý alana sahip tesislerini, 1500 m²ye
çýkarmak için yer aramaya baþladýklarýný ve projenin
hayata geçirilmesiyle kapasitelerinin %30 artacaðýný
vurguladý.
Gelecek dönemde özellikle teknolojik yatýrýmlara
odaklanacaklarýnýn altýný çizen Sýðmaz, Avrupada
teknolojik olarak daha ileride olan firmalar var. Onlarý
yakalamamýz lazým. Bu doðrultuda teknolojik yatýrýmlara
aðýrlýk vereceðiz. Sac ve plastik gibi yapmadýðýmýz kalýp
türleri var. Yeni yatýrýmlarýn devreye girmesiyle ürün

çeþitliliðini arttýracaðýz. Ýki yýl içinde toplam 2,5 milyon
TL deðerinde yatýrýma ulaþacaðýz. 20 olan istihdam
sayýmýzda artacak. Hali hazýrda devam eden
yatýrýmlarýmýzda mevcut. Yaklaþýk 1,5 ay sonra üretimini
yaptýðýmýz ekipmanlarýn denemesi bünyemizde
gerçekleþtirmeyle baþlayacaðýz. 120 bin euroluk bir
yatýrým yapýlacak diye konuþtu. Kendi alanlarýnda
Bursada faaliyet gösteren sayýlý firmadan biri olduklarýný
ifade eden Sýðmaz, grup þirketleri haricinde kapasitede
boþluk olduðunda dýþarý da iþ yaptýklarýný, Ýtalyada
faaliyet gösteren bir firma için kalýp ürettiklerini anlattý.
2014 yýlý aðýrlýklý Ford ve Tofaþ projeleriyle geçtiðini
aktaran Sýðmaz, %2 oranýnda büyüdük ve ciro hedefini
tutturduk. %75 doluluk oranýyla çalýþýyoruz. Bu yýl daha
yoðun geçecek. Birçok ana sanayinin yeni projesi var.
Firma olarak kurulduðumuzda bu yana yaklaþýk %35
büyüme hedefimiz ise %10 civarýnda dedi.

Üye Tanýtýmlarý

Artý CNC Kalýp Mak. San. Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti.
yenileyip teknolojiyi yakýndan takip ediyoruz.
Müþterilerimizin talebi üzerine set bölümümüzüde
kurup malzeme+kolon burç+bloklama+taþlama+iþleme
ve telerozyon kesim hizmetini vermeye baþladýk.
Türkiyede tek çatý altýnda bu kadar hizmeti verebilen
tek firmayýz.
Þuanki atölyemiz 800m2 olup, 30 deneyimli personel
ile yolumuza devam etmekteyiz.

Firmamýz 2002 yýlýnda kurulmuþ olup, ilk önce telerozyon
kesim hizmeti vermeye baþlamýþtýr.
Devamýnda firma kendini geliþtirerek CNC tezgahlarý
alýp plastik kalýp çelikleri iþlemeye baþlamýþtýr.
Güçlü teknik personeliyle ve tezgah, takým ve
programlarýmýzýn da kalitesiyle çelik iþleme anlamýnda
iyi bir yer almýþ durumdayýz. Sürekli tezgahlarýmýzý

Verdiðimiz Hizmetler:
 Ýstenilen ölçülerde set imalatý
 Plastik kalýbý finiþ çelik iþleme
 Telerozyon kesimi
Çalýþtýðýmýz Sektörler:
 Otomotiv
 Beyaz eþya
 Makina yedek parça
 Elektrik, elektronik
 Aydýnlatma
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Pressmech Progressive Kalýp ve Metal Form San. ve Tic. A.Þ.

3.000 m² si kapalý olmak üzere toplam 6.000 m² alanda,
110 tondan 800 tona kadar pres parkýna sahip olan
firmamýzda tüm preslerde Rulo Açma-Sürme sistemi ile
ve aðýrlýklý olarak Progressive kalýplarda üretim
yapýlmaktadýr. Mevcut kurulu makine parký ile 0,80
mmden 6,00 mmye kadar aylýk 1.000 ton saç iþleme
kapasitesi bulunmaktadýr.
Catia ve Uni-Graphic programlarý destekli olarak tüm
kalýp tasarým faaliyetleri ile boyu 3.500 mmye kadar

olan, Progressiv ve Tandem kalýplarýn imalat
ve bakým faaliyetleri uzman kadrolarýn
çalýþmalarýyla firma bünyesinde gerçekleþtirilmektedir.
Sipariþlerin alýnmasýndan, ürünlerin üretilip
müþteriye teslimatýna kadar olan süreçler
ve yasal gerekliliði olan tüm kayýtlarýn
düzenlenmesi ve takibi firma bünyesinde
kullanýlan SAP programý ile gerçekleþtirilmekte ve takip edilmektedir.
Progressive A.Þ. müþteri memnuniyeti
önceliðini ilk hedef olarak benimseyerek
üretimlerini otomotiv sektörünün beklentilerini
karþýlayacak þekilde planlamakta ve gerçekleþtirmektedir.
Bu kapsamda çalýþmalarýný ISO TS 16949 Kalite Sistemi,
ISO 14001 ve OHSAS 18001 þartlarý altýnda yürütmekte
ve takip etmektedir. Proje devreye alma çalýþmalarýnýn
baþýndan itibaren tüm ölçümler, parça onaylarý,
periyodik ölçümler, Kontrol Aparatlarýnýn doðrulanmasý,
MSA ve SPC çalýþmalarý firma bünyesinde 3D ölçüm
cihazý ile yapýlmakta ve takip edilmektedir.

Emuge Franken Hassas Kesici Takým San. Ltd. Þti.
EMUGE ve
FRANKEN firmalarý
Almanya merkezinde görevli 1.300'ü
aþkýn tecrübeli personeli ile dünyanýn
44 ülkesindeki müþterilerine diþ çekme,
mastar ile diþ tolerans kontrolü, takým
ve iþ parçasý tutucu
sistemleri ve frezeleme konusunda 95
yýldýr ileri teknoloji

ürünleri ile hizmet vermektedir.
Talaþ kaldýran kýlavuzlar, ovalama (ezme) kýlavuzlarý, diþ
katerleri (matkap kombine ve freze kombine), paftalar,
geçer ve geçmez mastarlar, azdýrma çakýlarý, kýlavuz
tutucular ve ataçmanlarý, takým tutucular ve iþ parçasý
tutucu sistemleri EMUGE FRANKEN'in ürün yelpazesi
içinde yer almaktadýr. EMUGE ve FRANKEN firmalarýnýn
diþ çekme takýmlarý, tutucu sistemleri ve freze
takýmlarýndaki icatlarý ve yenilikleri artan teknoloji ile
birlikte devam etmektedir. Aðýrlýklý olarak otomotiv ve
otomotiv yan sanayi, genel mühendislik ve havacýlýk
sanayinde bulunan müþterilerimize diþ açma takýmlarý
olarak kýlavuz (talaþ kaldýran, ovalama), ezme rulolarý
ve diþ açma frezeleri ile, freze takýmlarý olarak karbür

parmak frezeler ve azdýrma
çakýlarý ile hizmet vermekteyiz. Ayrýca
müþterilerimizin
ihtiyaçlarýna
yönelik özel çözümler üretiyor, bir takýmla birkaç
operasyonu gerçekleþ-tirerek hýzlanmalarýný saðlýyoruz.
24 Mayýs 2008 tarihinde kurulmuþ EMUGE FRANKEN
Hassas Kesici Takým Sanayi Limited Þirketi, %100 EMUGE
sermayeli olup, EMUGE Almanya'nýn kardeþ bir
kuruluþudur. Müþterilerimize kendi alanýmýzda
Türkiye'deki hiçbir takým firmasýnýn sunamadýðý teknik
desteði sunmaktayýz. Özellikle kalýp üreticilerinin
hizmetine sunduðumuz Soðuk Hava Üfleci (Cold Air
Nozzle) ile müþterilerimizde yapmýþ olduðumuz testlerde
kullandýklarý freze takýmý hangi marka olursa olsun
ömürlerinde %250'ye varan performans artýþlarý elde
ettik. Ýlave olarak standart katalog kalemi olan ve
TOOLOX44 gibi ön sertleþtirilmiþ kalýp çelikleri yapýsal
çelikler, bronz ve dökme demir iþlemeye uygun Rekord
B Multi ve ayný þekilde yapýsal çelikler, bronz ve dökme
demir iþlemeye uygun Enorm Multi kýlavuzlarýmýzda
yapmýþ olduðumuz kampanya çok büyük ilgi gördü.
EMUGE ve FRANKEN firmalarýnýn diþ çekme takýmlarý,
tutucu sistemleri ve freze takýmlarýndaki icatlarý ve
yenilikleri artan teknoloji ile birlikte devam etmektedir.
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Prestij Yayýncýlýk

Prestij Yayýncýlýk, 1989 senesinde Metal Dünyasý Dergisi
ile yayýn hayatýna merhaba dedi. Prestij Yayýncýlýk olarak
ilkemiz çok çalýþmak, ilkelerine sadýk kalmak, güvenilir
ve tarafsýz olarak, sektörün sesi olmayý baþarabilmek.
Sektörün aynasý görevini üstlenen Prestij Yayýncýlýk,
yýllar geçtikçe yayýn hayatýna daha da büyüyerek ve
güçlenerek devam etti.
Metal Dünyasý Dergisi; ayda bir yayýnlanmaktadýr.
Malzeme, Demir - Çelik, Demir Dýþý Metaller, Isýl Ýþlem,
Döküm, Kaynak, Ýmalat Prosesleri, Sac-Boru-Profil, Toz
Metalurjisi, Yüzey Ýþlem, Kalite- Kontrol, ve Hammadde
Piyasalarý ile ilgili güncel bilgileri içerir.
Kalýp Dünyasý Dergisi; iki ayda bir yayýnlanmaktadýr.
Dergimizin içeriðini Kalýpçýlýk ve Kalýp Ýþleme Teknolojisi,
Takým Çeliði ve Isýl Ýþlemi, Kesici ve Tutucu takýmlar,
Kalýp Elemanlarý, Takým Tezgahlarý, Yazýlýmlar, Kalite -

Kontrol oluþturmaktadýr. CadCamCae Dünyasý Dergisi;
Üç ayda bir yayýnlanmaktadýr. Baþta CAD/ CAM/CAE
olmak üzere PLM, PDM, Prototipleme, Modelleme,
Simülasyon, Tersine Mühendislik, Kalite Kontrol ve
Analiz konularýný incelemekteyiz.
Prestij Yayýncýlýk olarak, web tv portalýmýz ile de sizlere
hizmet sunmaya devam ediyoruz. 11 Eylül 2012 tarihi
itibariyle PrestijWebTv ile röportaj, ürün, teknik bilgi
ve gerçekleþtirdiðiniz seminerlerle dijital platformda
yer almak istiyorsanýz bizimle irtibata geçmeniz yeterli.
Cad/Cam/Cae dergimizin 10. yýlý olmasý nedeni ile
oluþturacaðýmýz jüri ile bir konu baþlýðý altýnda tasarým
yarýþmasý düzenliyoruz. Yarýþma iki ayrý þekilde firmalar
ve okullar arasýnda olacak her tasarým sitemizde
yayýnlanarak okuyucu ve jüri oylarýyla sonuçlanacak.

Say Teknik Hýrdavat Kalýp Elemanlarý San. ve Tic. Ltd. Þti.
SAY TEKNÝK HIRDAVAT; Yýllardýr sektörde kazandýklarý
tecrübeyi, kurumsal bir yapýya dönüþtürerek 2007 yýlýnda
SAY TEKNÝK HIRDAVAT'ý kurmuþlardýr. Tecrübeli ve eðitimli
insan gücü ve dinamizmini, geliþmiþ teknoloji ve modern
yönetim sistemleri ile buluþturan SAY TEKNÝK HIRDAVAT,
kazandýðý rekabet gücü ile geniþ müþteri kitlesine hizmet
sunmaktadýr.
SAY TEKNÝK HIRDAVAT, günümüz rekabet ortamýnda,
hizmetin oluþturulmasý ve sunulmasý sürecinin kurumsal
bir yapý ile desteklenmesi gerektiðinden, kurumsal
boyuttta düzenlemeler gerçekleþtirmiþtir.
SAY TEKNÝK HIRDAVAT, kalite ve müþteri memnuniyetini,
yanlýzca ulaþýlacak bir hedef olarak deðil, ayný zamanda
sürekli geliþimin saðlandýðý bir süreç olarak ele almakta
ve müþterilerini bu sürecin en önemli iþ ortaklarý olarak
deðerlendirmektedir.
Müþterilerin gereksinmelerini algýlamak, müþterilerini
doðru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen
süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarýnda karþýlamak
konularýnda kendisinden beklenenleri yerine getirmekte
olan SAY TEKNÝK HIRDAVAT, geniþ olanaklar ve sürekli
geliþimi hedefleyen yapýsý ile bundan sonra da bu yöndeki
geliþmeleri takip edip, bünyesinde uygulamayý
sürdürecektir.
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Er Kalýp Makina Metal Eþya San. Tic. A.Þ.
E R KALIP

1972 yýlýnda kurulan ERKALIP, ayný zamanda ERMETAL
ÞÝRKETLER GRUBUnun baþlangýç hareketini
oluþturmuþtur. Bu gün itibariyle gerçekleþtirdiði
teknolojik yatýrýmlar, saðladýðý istihdam ile kalýpçýlýk
sektörünün önde gelen kuruluþlarý arasýnda yer almakta
ve ülkemizin geliþimine katký saðlamaktadýr.
ERKALIP 7000 m2 kapalý alanda 120 deneyimli kalýpçý
personeli ve yýllýk 220.000 saat çalýþma kapasitesi ile
ülke çapýnda ve otomotiv sektöründeki saygýn yerini
almýþtýr. Otomotiv saç kalýplarýnda Ermetal otomotivin
kalýp ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla kurulan Erkalýp
2013 ve 2014 yýllarýnda kapasitesinin %50 den fazlasýný
yurtdýþý firmalarýnýn kalýplarýnda kullanmýþtýr.
Erkalýp ýn çalýþtýðý firmalar arasýnda Tofaþ, Ford Otosan,
O /Renault, Toyota, PSA, Schuller gibi dünyanýn önde
gelen otomotivcileri ve kalýpçýlarý yer alýyor .PSA nýn
dünya üzerindeki ilk 15 tedarikçisi arasýnda yer alan

Erkalýp, PSA ile hedeflerin belirlenmesinde ve iyileþtirme
çalýþmalarýnda stratejik çözüm ortaðý olarak
çalýþmaktadýr.10 yýldýr PSA nýn her projesinde yer alan
Erkalýp özellikle 2010 yýlýnda sonra iþ hacmini sürekli
artýrarak bu gün PSA'nýn en önemli tedarikçisi konumuna
gelmiþtir. En son KO, P84, P87 ve B360 projelerinde yer
alarak iþ hacmini gecen yýla göre %36 oranýnda
artýrmýþtýr.
Diðer taraftan Tofaþ'ýn 356 Sedan / SW projeleri,
SHULLER Audý 484 ve TOYOTA 680 projeleri devam eden
projelerimizdir.
ISO 9001 Kalite belgesi ve ISO 14001 çevre belgesine
sahip Erkalýp otomobil üzerindeki yan kapýlar, kaput,
tavan gibi dýþ panel kalýplarýn yaný sýra araç üzerindeki
emniyet parçalarýndan olan direksiyon mili arka aks,
crash box, salýncak kolu gibi komplelerin kalýp
imalatlarýnda baþarýlý bir þekilde yapmaktadýr. Son
dönemlerde Otomotivde yoðun olarak kullanýlan yüksek
mukavemetli saçlarýn þekillendirmesinde deneyim sahibi
olan Erkalýp bu deneyimini aracýn ön direk, arka direk,
orta direk ve þasi parçalarýndaki kalýplarýný yapmakta
olup, Ermetal ve diðer müþterilerinin üretim hatlarýnda
baþarýyla devreye almaktadýr.

Hakan Ünlü Mühendislik Yönetim Danýþmanlýðý ve Kalýp
San. ve Tic. Ltd. Þti.

Hakan Ünlü Mühendislik, Ar-Ge merkezleri, ana ve yan
sanayilerle KOBÝ'lere, yeni ürün geliþtirme projelerinde;
endüstriyel tasarým, mekanik tasarým, hýzlý prototipleme
ve plastik enjeksiyon kalýp imali dahil anahtar teslim
mühendislik hizmetleri sunmaktadýr.
Hedeflenen pazar için satýþ odaklý, inovatif, estetik ve
ergonomik ürünler ve mekanizmalar, üretim
teknolojilerine uygun, kalýp ve montaj maliyetleri düþük
olacak þekilde tasarlanmaktadýr. Katma deðeri yüksek,
inovatif ürün tasarýmlarý; "Ýlk Seferde Doðru Ürün
Garantisi" ile sunulmaktadýr. Tasarým doðrulama
prosesinde, ergonomi, fonksiyon ve montaj kontrolü
için tüm projelerimizde prototip yapýlmaktadýr. Anahtar
teslimi mühendislik hizmetleri kapsamýnda proje

yönetimi uygulayarak, kaliteli ve sorunsuz çalýþan plastik
enjeksiyon kalýplarý imalatý ile, tam zamanýnda seri
üretime geçilmektedir. Ar-Ge projelerinde; çalýþtýðýmýz
firmalarýn Ar-Ge Merkezi ya da Ürün Geliþtirme
Bölümüne destek olacak þekilde, tasarým, prototip, kalýp
imali ve seri imalat proses iyileþtirme konularý baþta
olmak üzere mühendislik destek ve danýþmanlýk
hizmetleri de verilmektedir. Hakan Ünlü Mühendislik;
25 yýlý aþan tecrübesi ile beyaz eþya, küçük ev aletleri,
otomotiv, elektrik- elektronik sektörleri baþta olmak
üzere çok farklý sektörlerde hizmet vermektedir.
Hakan Ünlü Mühendislik; partner firmalarla gizlilik
anlaþmasý çerçevesinde çalýþmaktadýr. Bunun gereði
olarak, bilgisayar ve donaným altyapýmýz data ve veri
güvenliði saðlanacak þekilde düzenlenmiþ ve firma
çalýþanlarýmýzla gerekli gizlilik sözleþmeleri yapýlmýþtýr.
Hakan Ünlü Mühendislik ile dýþ tedarik ihtiyaçlarýnýz
"tek elden" saðlanarak yeni ürün devreye alma süreçleri
hýzlanýr. Hakan Ünlü Mühendislik' in en önemli prensibi
"Ýþin doðru yapýlmasý" dýr. Yurtiçi müþterilerimizin yaný
sýra yurtdýþý firmalara da ürün tasarýmý ve kalýp ihracatý
yapan firmamýz UKUB ve ÝMMÝB üyesidir.
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NIKKEN Kesici Takýmlar Sanayi ve Uluslararasý Tic. A.Þ.
NIKKEN Kosakusho Works Ltd. ilk olarak 1958 yýlýnda Masakozu
Matsumoto tarafýndan Japonya'nýn Osaka kentinde kurulmuþtur.
55.000m2 toplam, 26.000m2 açýk alana sahiptir. Nikken yýllýk
olarak 500.000 takým tutucu, 7000 döner tabla ve 36.000 rayba
imalatý yapmaktadýr. 14 ülkede satýþ ofisi bulunmaktadýr.
NIKKEN'in Türkiye kolu, Nikken Kesici Takýmlar San. ve Uluslararasý
Tic. A.Þ. olarak 2001 yýlýnda sayýn Dr. Ayhan Etyemez tarafýndan
kurulmuþ olup; takým tutucu, döner tabla, hassas takým boyu
ölçme cihazlarý, delik iþleme baralarý, kesici takýmlar, hýz kafalarý
ve açýlý kafalarý kapsayan bir faaliyet alanýna sahiptir. Havacýlýk,
savunma, otomotiv, medikal aðýrlýklý olmak üzere diðer bütün
talaþlý imalat sektöründe hizmet vermektedir. Yurt içi pazarlamada
merkez olan Nikken Türkiye; Ýstanbul, Ankara, Bursa, Eskiþehir,
Adana ve Konya'daki bayileri ile müþterilerine kaliteli, güvenilir,
istikrarlý ve yenilikçi pazarlama hizmetleri ve teknik hizmetler
vermektedir.
Her geçen sene bir önceki seneye göre büyümesini sürdüren
firmamýz bugün ve gelecekte yenilikçi, akýlcý, ilkeli ve sorumlu
yaklaþýmýyla müþterilerine en iyi hizmeti verecektir.

Dalgýç Kalýp Metal ve Plastik San. Tic. A.Þ.

Dalgýç Kalýp A.Þ. kurulduðu 1988 yýlýndan bu yana Türkiye
ve dünya piyasasýna metal ve plastik kalýp imalatýnýn
yaný sýra metal ve plastik ürün imalatý yapan köklü bir
kuruluþtur. Bayrampaþada bulunan merkez fabrikasýný,
2015 yýlý itibariyle Tuzlaya taþýmýþ, bu bölgede 2.
fabrikasýný açmýþ ve modern bir kalýp fabrikasý haline
getirmiþtir. Bunun yaný sýra Tuzla, Zonguldak ve
Ümraniyede bulunan metal ve plastik seri üretim
fabrikalarýnda 100ü aþkýn personeli ile hem kendine
ait patentli ürünlerinin hem de köklü müþterilerinin

metal ve plastik seri üretimlerini 80 tondan 300 tona
kadar kapasitede bulunan pres makinalarý ile 120 tondan
530 tona kadar bulunan plastik enjeksiyon makinalarý
ile saðlamaktadýr. Baþlýca seri üretim yaptýðý sektörler;
otomativ, beyaz eþya, elektrik-elektronik, madeni eþyalar
ve bir çok alt sektörler olmak üzere sýnýflandýrýlmaktadýr.
Almanya baþta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine kalýp
ve seri ürün imalatý yapýlmaktadýr. Ürettiðimiz kalýplar
ve ürünlerimizin kalitesi dünya çapýnda kabul görmüþtür.
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Akermak Teknik Hýrd. Mak. San. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti.
1990lý yýllardan baþlayarak baþta Bursa olmak üzere
tüm Türkiye Sanayicisine hizmet sunan ve günümüze
kadar varlýðýný süreklileþen hizmet kalitesiyle sürdüren
AKERMAK TEKNÝK HIRDAVAT MAK. SAN. ÝNÞAAT VE
TAAHHÜT TÝC. ve SAN. LTD. ÞTÝ. firmasý, otomotiv
yan sanayi, makine imalat ve kalýp üretim sektöründeki
teknolojik geliþme ve yenileþmeye paralel olarak iç ve
dýþ piyasada rekabetin kýyasýya yaþandýðý günümüz
koþullarýnda kaliteli hizmet ve uygun fiyatýn önemini
kavrama bilinciyle hareket etmekte olup, uluslararasý
standartlara uyumlu bir kalite sistemini benimseme,
müþteri istek ve taleplerini eksiksiz ve isabetli tespit
eden, en kýsa an gibi bir zamanda karþýlayan öncü firma
olmayý hedeflemiþtir. Dolayýsýyla otomotiv yan sanayi
makine imalat ve bir bütün olarak kalýp üretim sektörüne
hizmet sunan firma delici-kesici-yontucu ve aþýndýrýcý
endüstriyel sarf malzemeleri, standart kalýp elemanlarý
tedarikinden dolayý kaliteli- uygun malzeme temin etme
ve zamanýnda-eksiksiz hizmet sunmanýn sektörel bazda
kalite ve tutarlý bir yer edinmenin mihenk taþý olduðu
bilinciyle hareket etmektedir.
Müþteri istek ve beklentilerini satýþ öncesi ve sonrasý
önemseyen firma, her türlü teknik sarf malzemeyi-

standart kalýp elemanlarýný kaliteli ve uygun fiyatla
saðlamanýn koþullarýný oluþturma ve süreklileþtirmek
için ulusal ve uluslararasý fuar çalýþmalarýný
hýzlandýrmakta ve hayata geçirmektedir.
Baþta Bursa ve tüm Türkiye sanayicisine sunmaya
çalýþtýðýmýz ürün gamýmýz ve markalarýmýz þunlardýr;
Türkiye Distribütörlüklerimiz;
 Verganano Kýlavuz, Azdýrma ve Paftalarý / Ýtalyan
 Vebro Silindirik ve Düz Broþlarý / Ýtalyan
 D'andrea Hassas Delik Ýþleme Baralarý ve
Tutucularý / Ýtalyan
 Eberhard Hss Zýmba ve Ýtici Pimler /Alman
 Quýrý Gazlý Yaylarý / Fransa
 Daýtechmold Standart Kalýp Ekipmanlarý / Türkiye
 Daýtech Punch Zýmba ve Ýticileri / Türkiye
 Daitech Tools Karbür Freze ve Matkap Uçlar / Türkiye
Bursa Distribütörlüklerimiz;
 Wýdýa Kesici, Delici Takým ve Plaket Uçlarý / Alman
 Special Springs Kalýp Yaylarý / Ýtalya
 Er-El Kalýp Baðlama ve Ýþleme Sistemleri / Türkiye
 Çizmak Fikstür ve Klempleri / Türkiye
 Vira Azot Gazlý Yaylar / Türkiye
 Vardex - Vargus Diþ Açma Uçlarý / Ýsrail
 Shavýv Raspalama Takýmlarý ve Uçlarý / Ýsrail
 Ropesan Revolver Pens ve Tutucularý / Türkiye
 Esersan Tezgah Tampon ve Taþýyýcýlarý / Türkiye
 Werko Hss Matkap Uçlarý / Alman

UKUB Ana Sponsoru

