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Baþyazý

Çalýþmamanýn Bahanesi Olmaz
Deðerli Dostlar,
Yokuþ inmeye, yokuþ çýkmaya alýþmýþ güzel ülkemiz
yine iniþli çýkýþlý bir dönemden geçiyor.
Hava deðiþikliklerine alýþmýþ olan bünyelerimiz, ani
bastýran seçim iklimine uyum saðlamakla meþgulken,
dövizde yaþanan inanýlmaz yükseliþ hepimizi etkisi
altýna almýþ durumda.
Bu durum, tek çýkýþ yolumuzun ihracata dayalý sanayi
üretiminin geliþmesini saðlamak olduðunu bir kez daha
ve oldukça sert þekilde ortaya koymuþtur.
Tüketimi üretiminden, ithalatý ihracatýndan fazla olan
hiçbir ekonomik yapýnýn baðýmsýz olarak ayakta
durmasý, uzun vadede hayatta kalmasý mümkün
deðildir.
Üretimin artmasý, mevcut yatýrýmlarýn verimli çalýþmasý
ve teknolojik geliþmeler ile düzenli olarak güncellenmesi, yeni sanayi yatýrýmlarýnýn yapýlmasý, yabancý
sermayenin ülkemize yeni yatýrýmlar yapmasý ancak ve
ancak süreklilik ve güven telkin eden ekonomik bir
iklimde mümkün olabilir.
Her büyük ülkenin tarihinde düþüþler, büyük ekonomik
sýkýntýlarýn yaþandýðý buhranlý dönemler olabilir.
Önemli olan ayný hatalarý tekrar etmemektir. Önemli
olan bu düþüþlerden ders çýkarmak, edinilen tecrübeyi
tekrar ve daha yukarý yükselmek için kullanabilmektir.
Her ne sebepten olursa olsun, ister doðal afet, ister yanlýþ politikalar, isterse savaþ kaynaklý olsun sonuçta
oluþan ekonomik buhranlar tüm yapýyý içindekilerle
birlikte temelinden çatýsýna kadar derin bir þekilde
etkiler.
Bu etki insanlarýn durup düþünmesi için, içine düþülen
durumdan güçlenerek çýkabilmek için neler yapýlmasý
gerektiðini güçlü bir þekilde ortaya koymak için önemli
bir fýrsattýr.
Tarihte yaþanmýþ üç önemli çöküþe bakalým. Ýlk ikisi
savaþ sebepli olsa da sonuçta ekonomik olarak tamamen
çöken iki ülke: Almanya ve Japonya.
Savaþtan yenik ve her yönüyle tükenmiþ olarak çýkan
bu iki ülke bugün dünyanýn en büyük beþ ekonomisi
içerisinde ise, dibe vurmanýn etkisiyle kendine gelen
insanlarýn yorulmadan ve yýlmadan, kendileri için,
aileleri için, þirketleri için ve ülkeleri için yýlmadan,
yorulmadan çalýþmalarý sayesindedir.
Tarihin gördüðü en büyük imparatorluklardan biri olan
Osmanlý da, sebebi sadece savaþ olmasa da uzun süren

Þamil ÖZOÐUL
UKUB
9. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný

benzer bir çöküþ yaþamýþtýr. Dibe vuruþ sonrasý, Türk
milleti, Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde hep
birlikte çok çalýþarak Osmanlý Ýmparatorluðu'nun
küllerinden pýrýl pýrýl bir Cumhuriyet kurarak kýsa
sürede büyük baþarýlara imza atmýþtýr.
Almanya ve Japonya'da insanlar halen savaþtan,
yýkýmdan, çöküþten henüz çýkmýþçasýna çalýþmaya
devam ederlerken biz dünyanýn en büyük ekonomik
gücü olmuþuz gibi bir rehavet içerisinde çalýþmayý
unutmuþ durumdayýz.
Bugün ülkemizde 5 Milyonun üzerinde iþsiz olmasýna
raðmen, ilginçtir ki üretim sektöründen hizmet sektörüne kadar herkesin ortak sorunu çalýþtýracak insan
bulamýyor olmak.
Ýnsanýmýz maalesef tembelleþti, birçoðu çalýþmak
istemiyor artýk. Bir kýsmý az çalýþýp çok kazanmak
istiyor, hatta kazanmadan, hak etmeden elde etmek,
sahip olmak istiyor. Toplumun büyük bir kesimi kültürel bir bozulma içerisinde deðerlerini gitgide yitiriyor,
kendini kaybediyor, tarihini unutuyor.
Deðerli Dostlar, bu ülkeyi hangi siyasi görüþ, hangi güç
yönetirse yönetsin, ülkemizi yüceltmek ve yükseltmek
istiyorsak, bizler, hepimiz, birlik ve beraberlik içerisinde
yýlmadan ve yorulmadan çalýþmak zorundayýz.
Çalýþmamanýn bahanesi olmaz.
Saygý ve sevgilerimle,
Þamil ÖZOÐUL
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Birlik Faaliyetleri
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KUB tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale gelen
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin 7'ncisi baþarýyla gerçekleþ
tirildi. 28 Eylül 2017 tarihinde TOSB Workinn Hotel'de
gerçekleþen zirve otomotiv, beyaz eþya gibi lokomotif sanayinin
satýn alma heyetleri dýþýnda, yurtiçi ve yurtdýþý sektör temsilcileriyle
birlikte toplamda 350 üst düzey sektör mensubunu bir araya
getirdi.
Endüstriyel kalýp sektöründeki geliþmelerin, sorunlarýn ve
çözümlerin masaya yatýrýldýðý zirve, Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði
Baþkaný Þamil Özoðul'un açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Özoðul,
deðiþen ve geliþen teknolojinin insanlýða ve kalýp sektörüne
etkilerine dikkat çekti.

Bu teknolojik geliþmeler, 4. Sanayi Devrimi'nin de altyapýsýný
oluþturan "Dijital Teknolojiler" olarak karþýmýza çýkýyor. Peki
bizler bu deðiþime hazýr mýyýz?
Bazý ülkeler, dijitalleþen sanayi ortamýnda çalýþacak gelecek nesil
insanlarýn eðitilmesine yönelik yeni eðitim programlarý oluþturup
uygulamaya geçtiler bile. Bizler bilimi kullanarak bilinmeyen
gerçekleri keþfediyor ve öðreniyoruz, teknolojiyle de bu bilgileri
ihtiyaçlarýmýza göre deðiþtiriyor ve dönüþtürüyoruz.
Kuþkusuz ki rekabetçi olabilmek için, tüm süreçlerimizi her
yönüyle optimize ederek maliyetleri düþürmeli ve kârýmýzý
arttýrmalýyýz. Bu yüzden de sürekli deðiþen ve geliþen teknolojiye
mutlaka sýký sýkýya baðlý kalmalýyýz.
Ancak toplumsal yapýnýn deðiþmesinde sosyal, kültürel ve
ekonomik tüm faktörleri dýþlayýp teknolojiyi birincilik kürsüsüne
koymakla insan iradesine haksýzlýk etmiþ oluruz.
Bu yýl 7.sini düzenlediðimiz Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi'nin odaðýnda
"insan" var. UKUB olarak önceliðimiz, sektörümüzün deðiþen
þartlara uyum saðlayarak geliþmesini ve rekabet gücünü arttýrmasýný
saðlamaktýr" þeklinde konuþtu.

UKUB Baþkaný Þamil Özoðul:
"Deðiþen teknolojiye ayak uydurmalýyýz"

Dünyadaki dijitalleþme ve deðiþen teknolojiyle birlikte kalýpçýlýk
sektöründeki zorunlu deðiþimin önemine deðinen Özoðul,
"Yapýlan bilimsel araþtýrmalara göre dünyayý deðiþtirecek en önemli
tekno-lojik geliþmelerin þunlar olduðu söyleniyor:
 Bulut teknolojisi
 Mobilite teknolojileri
 Data mining (veri madenciliði), veri ticareti
 Sosyal medya
 Yapay zeka teknolojileri
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Deðiþimin insanla baþladýðýný ve teknolojiyle devam ettiðini
vurgulayan Özoðul: "Amacýmýz teknolojinin esiri olmayan, onu
keþfeden, kontrol altýna alan, geliþtiren ve nimetlerinden yararlanan
bireylerden oluþan bir toplum haline gelmek olmalýdýr" diye konuþtu.
"Sektörde çalýþacak insan bulamýyoruz"
Halen çalýþmakta olan tecrübeli kalýp ustalarýnýn büyük kýsmýnýn
birkaç yýl içerisinde emekli olacaðý ve bu kadrolarýn yerine geçecek
yeterli insan kaynaðýna ulaþmakta sýkýntý yaþayacaklarýnýn altýný
çizen Özoðul konuþmasýna þöyle devam etti:
"UKUB olarak bizim de üyesi olduðumuz Dünya Kalýpçýlar Birliði
- ISTMA'nýn her yýl yayýnladýðý raporda son birkaç yýldýr birçok
ülkenin dile getirdiði ortak bir endiþe var.

Birlik Faaliyetleri
Artýk geleneksel olarak nitelenen üretim yöntemlerini kullanan
birçok sektörde çalýþtýracak insan bulamamak büyük bir sorun
haline gelmiþ durumda. Ülkemizdeki eðitim sorununu da üzerine
koyarsak bizim sorunumuz çok daha büyük. Çünkü yeni nesil artýk
bu tür iþlerde çalýþmak istemiyor. Bugüne kadar modern olarak
nitelediðimiz ve kalýpçýlýk alanýnda halen yoðun olarak kullandýðýmýz birçok imalat teknolojisi günümüzde artýk konvansiyonel
yani geleneksel hale geldi.

ettiði teknolojik bilgi ve tecrübe transferini de daha hýzlý saðlayabiliriz" diyerek teknolojinin gerektirdiði zorunlu deðiþimin ve yeni
yatýrýmlarýn gerekliliðinin altýný çizdi. Özoðul konuþmasýnýn
ardýndan sözü TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Alper Kanca'ya
devretti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Alper Kanca:
"Türk otomotiv sektörü yurtdýþýnda yatýrým yapmalý"
Deðiþen nesil sürekli yeni bir þeyler arayýþýnda. Eskiyle yaþamak,
eskiyle çalýþmak istemiyorlar, eskiyle tatmin olmuyorlar. Bugün
Türkiye'de 1 milyonu aþkýn iþsiz üniversiteli, 700 bine yakýn iþsiz
lise mezunu gencimiz var. Ama hepimiz çalýþtýracak insan arýyor
fakat yeterince bulamýyoruz. Bu durumu sadece eðitimin kalitesizliðiyle gerekçelendirmenin doðru olmadýðýný düþünüyorum artýk.
Bugüne kadar üzerinde çok da düþünmediðimiz ama çok daha
önemli olan bir baþka sorun, yeni neslin, eski nesil geleneksel
iþlerde çalýþmak istemiyor olmasýdýr."
"Deðiþen dünyayla birlikte kalýp üretim anlayýþý da deðiþecek"
Teknolojinin geliþmesiyle birlikte ortaya çýkan 3D printer sistemlerinin firmalara pek çok alanda fayda saðladýðýný dile getiren Özoðul;
"BMW, Mercedes, Toyota gibi otomotiv sektörünün dev isimleri
yazýlým, üretim ve Ar-Ge alanlarýnda bu sistemi kullanýyor.
Böylelikle maliyet ve zamandan da tasarruf edilerek fark yaratan
yepyeni süreçler geliþtiriliyor.

Otomotiv sektörünün genel durumunu, gelecek vizyonlarýný ve
sektörün kalýpçýlardan beklentilerini deðerlendiren Alper Kanca:
"Dünya ölçeðinde, otomotiv sektöründe ve tedarik sanayisinde
yavaþ yavaþ bazý þeyler deðiþiyor. Artýk sektörde sadece Türkiye'de
kalarak, üretim yaparak büyümek, geliþmek ve hatta ayakta kalmak
mümkün deðil. Müþterilerimiz bizi artýk yurtdýþýnda görmek
istiyorlar. Yurtdýþýna yatýrým yapmamýz gerekiyor" dedi ve ekledi:
"Otomotiv sektörü geçmiþten günümüze çok iyi bir performans
gösterdi. Ülkemizin etrafýndaki savaþ vb. siyasi ve ekonomik
olumsuzluklara raðmen otomotiv sektöründeki baþarýsý bizim
gurur kaynaðýmýzdýr. Bu baþarýnýn içerisinde bizi en çok
gururlandýran da ihracat baþarýmýzdýr. Kalýpçýlarýn da içerisinde
bulunduðu otomotiv sektörü, 11 yýldýr ihracat þampiyonudur. Bu
performansýmýzý sürdürebilirsek önümüzdeki senelerde Avrupa'nýn
önemli bir tedarik üssü olabiliriz ve bunu saðlayacak alt yapýya da
sahibiz."

Yakýn gelecekte bildiðimiz, alýþtýðýmýz anlamda sanayi üretiminin,
otomotiv üretiminin, metalik ve plastik parça üretiminin ve
nihayetinde kalýp üretiminin deðiþeceði, deðiþmek zorunda kalacaðý
gerçeði açýkça ortaya çýkmaktadýr" diye konuþtu.
"Dijitalleþen dünyada kalýpçýlarýn deðiþmesi þart"
Dijitalleþen dünyayla birlikte kalýpçýlarýnda deðiþmesi gerektiðini
vurgulayan Özoðul; Deðiþen insanýn, deðiþen ihtiyaç ve beklentileri
doðrultusunda, herhangi bir alanda yaþanan teknolojik deðiþim
birçok baþka sektörün her kademede deðiþme ve geliþme ihtiyacýný
da tetiklemektedir.
Dijitalleþen ve deðiþen dünyada biz kalýpçýlar da deðiþmek
zorundayýz artýk. Deðiþen taleplere ve yetiþen yeni nesle uygun
yeni nesil teknolojik kalýpçýlýðýn tanýmýný yapmalý ve çalýþma
ortamlarýmýzýn iyileþtirilmesi de dahil yatýrýmlarýmýzý yeniden
yapýlandýrmalýyýz. Her þeyden önemlisi deðiþime ve geliþime açýk
olmalý, sadece mevcut sipariþlerin üretimine odaklanmadan,
öðrenilmiþ alýþkanlýklarýmýzý sürekli tekrar etmekten vazgeçerek
dünyada yaþanan deðiþimleri takip etmeliyiz. Yurtdýþý kalýp
üreticileriyle iþbirliði fýrsatlarýný araþtýrmalý, ortak projeler yapmalý,
hatta ortak yatýrýmlara girmeliyiz. Bu sayede küresel pazarýn talep
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B Plas Kalýphane Müdürü Cüneyt Özumar:
"Yurtdýþýna çýkacak paranýn ülkemizde kalmasýný saðlýyoruz"
Yerlileþtirme kapsamýndaki bir projenin Türkiye'de nasýl yapýldýðý,
nasýl yerlileþtiði, yaþanan problemleri ve projeyi yerlileþtirirken
dikkat edilmesi gereken unsurlara deðinen Özumar: "Buradaki
hedefimiz üretilebilecek projelerde alternatif bir firma olarak ana
sanayiye hizmet verebilir duruma gelmektir. Hidrolik sisteminden,
diþli sistemine ve iðnesine kadar projenin tamamýnda yerli malzeme
kullanarak projeyi ülkemize kazandýrýyoruz. Projeyi yerlileþtirerek
yurtdýþýna gidecek milyarlarca liranýn ülkemizde kalmasýný
saðlýyoruz.

Birlik Faaliyetleri

Beyçelik Gestamp Fabrika Direktörü Gökhan Besler:
"Türkiye gelecekte kalýpçýlýk merkezi haline gelebilir"
Türk kalýpçýlýðýnýn geleceði ve fýrsatlarý hakkýnda bilgiler vererek
kalýpçýlýðýn tarihçesiyle sözlerine baþlayan Beyçelik Gestamp
Fabrika Müdürü Besler: "Kalýp kelimesi hem dilimize hem de
hayatýmýz yerleþmiþ durumda. Türk kalýpçýlarý olarak bu sektörde
eðer kazanmak istiyorsanýz ürün ve model çeþitliliðini arttýrarak,
mühendislik ve Ar-Ge'ye önem vererek kazanç pastasýndaki payýnýzý
almalýsýnýz. Eðer pastadaki payýnýzý alamýyorsanýz ve süreklilik arz
edemiyorsanýz kendinize dönüp bakmanýz ve bunun nedenini
araþtýrmamýz gerekiyor. Bu noktada problemleri belirleyerek birlikte
hareket etmenin en büyük çözüm olacaðýný düþünüyorum. Yeni
yöntemler geliþtirmezsek ve geliþen teknolojiye ayak uyduramazsak
var olamayýz. Bunlara önem verirsek Türkiye ileride çok ciddi bir
kalýpçýlýk merkezi haline gelebilir" dedi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Aybaraz:
"Kalýpçýlýk eðitim programý sektöre yetiþmiþ eleman kazandýracak"

Ford Otosan Takým Kalýp Alan Müdürü Burak Gürler:
"Yatýrým yaparken teknolojik geliþmelere ayak uydurmak þart"
Ford Otosan Takým Kalýp Alan Müdürü Burak Gürler, Endüstri
4.0 hakkýnda konuþmacýlarý bilgilendirdi. "Endüstri 4.0 bir olgu,
bir vizyondur. Bu vizyon inovasyonla beraber yürüyor ve deðiþimle
beraber büyüyor. Dünyada hiçbir þey sýfýrdan üretilmiyor. Hepsi
bir vizyonla baþlýyor ve bizde üstüne ekleyerek ilerliyoruz. Her þey
çok hýzlý deðiþiyor ve bu deðiþimle, yeni teknolojinin getirdiði
imkanlarla birlikte beklentilerimiz farklýlaþýyor. Biz de yatýrým
yaparken bu deðiþiklikleri göz önünde bulundurarak kendi
bünyemize uygun yatýrýmlar yapmalý ve teknolojiye ayak uydurmalýyýz" ifadelerini kullandý.
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Sektörün en önemli problemlerinden biri olan yetiþmiþ, kaliteli
personel eksikliði konusuna vurgu yapan Aybaraz, "Bu sorunun
çözümüne yönelik, Coþkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve Coþkunöz
Eðitim Vakfý ile birlikte temel kalýpçýlýk meslek eðitiminin verilmesi
üzerine ortak bir proje geliþtirdik. Proje kapsamýnda öngörülen
eðitim programýnda sýrasýyla teorik eðitim, pratik eðitim ve
deðerlendirme aþamalarý bulunmaktadýr. Teorik eðitimler meslek
liselerinde verildikten sonra kursiyerlerin çalýþtýklarý atölye ortamýnda pratik eðitimler verilecek ve uzman eðitmenler tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sýnavlarýyla kursiyerlerin ilerleme durumlarý
belirlenecektir. Sýnavlarda baþarýlý olan kiþiler sertifika almaya hak
kazanacaklar. "diyerek kalýpçýlýkta eðitimin önemine deðindi.

8. Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi
20 Eylül 2018
T: + 90 (224) 261 58 92 - ukub@ukub.org.tr
www.ukub.org.tr - www.kalipcilikzirvesi.org
Workinn Hotel TOSB Otomotiv Yan San. Ýhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No:1 41420 Þekerpýnar Çayýrova Kocaeli / TÜRKÝYE
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Birlik Faaliyetleri
devlet teþvikinin en güzel örneðidir. Çünkü devlet teþviki olmadan
hiçbir çalýþma yapýlamýyor. Çin, ileri üretim teknolojileri ve uçak
sanayisine önem veriyor. Bunlarýn perde arkasýnda makinalar
yapýlýyor, deneyler yapýlýyor. Çin'in en çok önem verdiði sektörlerden biri de gemi sanayi. Çin, ayrýca gemi yollarýnda da söz sahibi
olmak istiyor. Dijitalleþmeyi de kullanarak yeni gemi tipleri geliþtiriyorlar. Ýþ hayatýndaki disipline büyük önem veren Çin, bunun gibi
daha birçok alanda da faaliyetlerine devam ediyor" diyerek konuþmasýný sonlandýrdý.

Kraus Maffei Tepro Makine Özel Projeler Takým Lideri
Burak Saðlam:
"Endüstri 4.0 sonsuz bir yolculuk gibi"
Endüstri 4.0 ve plastik enjeksiyon sektörü üzerine bir sunum
gerçekleþtiren Kraus Maffei Tepro Makine Özel Projeler Takým
Lideri Burak Saðlam, Endüstri 4.0 ile ilgili durum deðerlendirmesi
yaparak konuþmasýna baþladý. "Endüstri 4.0 derken aslýnda bir
vizyondan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 sonuna varýlmayacak sonsuz
bir yolculuk gibi. Biz bu yolculuðu yaparken kazanýmlarýmýz tabii
ki olacak. Bunu ileride meyvesini yiyeceðiniz aðaçlarýn dikimi
olarak da görebilirsiniz. Deðiþim, teknolojiyle birlikte çok hýzlý bir
þekilde ilerliyor ama buna direnemeyiz. Bir yerden baþlamak
zorundayýz.
En önemli konulardan biri ise günümüz makinalarýna, sistemlerine
ve günümüz þartlarýna uygun kalifiye çalýþanlar yetiþtirmektir.
Çünkü bu sistemleri anlamayan biriyle iþ yaptýðýnýzda kaos ortamý
kaçýnýlmaz olacaktýr" þeklinde konuþtu.
Konuþmanýn ardýndan öðle yemeðine geçildi. Yemeðin ardýndan
Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesi Shenyang Machine Tool Yönetim Kurulu
Baþkan Danýþmaný Dr. Ömer Ganiyusufoðlu'nun sözü devralmasýyla devam etti.

Shenyang Machine Tool
Yönetim Kurulu Baþkan Danýþmaný Dr. Ömer Ganiyusufoðlu:
"Devlet teþvikinin en güzel örneði: Çin"
Ganiyusufoðlu, Çin'in geliþme sürecinde takým tezgahlarýnýn
konumu ve geleceði üzerine bir sunum gerçekleþtirdi. Konuyla
ilgili sektör tecrübelerini paylaþan Ganiyusufoðlu, Çin'in sanayisi
ve sektör planlamalarýyla ilgili bilgiler verdi.
"Endüstri 4.0 ve dijitalleþme kapsamýnda Çin'in geleceðe dönüþ
stratejisiyle ilgili en az 5 yýllýk kalkýnma planý bulunuyor. Ayrýca
dijitalleþme konusuyla ilgili her konuda devlet teþviki mevcut. Çin,
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Otomotiv Plastik Enjeksiyon Kalýp Kalite ve
Proje Yönetim Danýþmaný Can Okatan:
"Ýþini iyi yapabilen insan kaynaðý yetiþtirmemiz gerekiyor"
Otomotiv Plastik Enjeksiyon Kalýp Kalite Yönetim Danýþmaný
Can Okatan, Otomotiv plastiklerinde enjeksiyon proses simülasyon
programlarý kullanýmý hakkýndaki tecrübelerini paylaþtý.
"Bize analitik düþünebilen, hammadde bilgisi olan, talaþlý imalat
bilen, problem çözmeyi ve proje yapmayý bilen kýsaca kalifiye
insanlar gerekiyor. Tezgahlar, programlar ve her þey satýn alýnabiliyor
ama onlarý insanlar kullanýyor. Dolayýsýyla bizim muhakkak bir
þekilde bu endüstri içinde hangi pozisyonda olursa olsun iþini çok
iyi yapan bir insan kaynaðý geliþtirmemiz gerekiyor" diyerek konuþmasýna son verdi.

Oerlikon Balzers Genel Müdürü Uður Urkut:
"Endüstri 4.0 alanýndaki çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz"
Oerlikon Balzers Genel Müdürü Uður Urkut kalýpçýlýkta PVD
kaplama uygulamalarýyla ilgili bilgiler aktardý. "Endüstri 4.0'ýn ilk
ortaya atýldýðý 2011 yýlýndan bu yana teorik olarak kalýp dahi yapar
hale geldik. Endüstri 4.0 bu zamana kadar ki bütün bildiklerimizi
unutacaðýmýz bambaþka bir dünya açýyor bize bizler de bunun
farkýnda olduðumuz için bu alandaki çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz."

Birlik Faaliyetleri

Mubitek Kurucu Baþkaný Mustafa Bintaþ:
"Hayatta kalabilmenin þartý deðiþime adapte olmaktýr"
Tasarýmda Endüstri 4.0 hedefleyen trendler konusunda bilgiler
vererek tecrübelerini paylaþan Bintaþ, "Hayatta kalabilmenin þartý
deðiþime uyum saðlamaktýr. Endüstri 4.0 bir þekilde hayatýmýza
girdi. Fakat önemli olan onu çok hýzlý bir þekilde devreye alabilmek
ve hayatýmýza adapte etmektir. Endüstri 4.0'ý kol gücünün beyin
gücüne dönüþtüðü durum olarak görüyoruz. Fakat tasarým olmadan
Endüstri 4.0'ýn olmasý mümkün deðil. Basit tasarýmlar var ama
zamanla karmaþýklýðýn artmasýyla birlikte tasarýmlar takým çalýþmasý
da gerektiriyor. Fakat tasarým konusunda bizim sürecimiz kýsalmýyor.
Gelecekte robotlar tasarýmcýyý bekleyecek ve tasarýmcý tek bir tuþla
her þeyi çalýþtýrabilir hale gelecektir. Ben tasarým 4.0'da da Endüstri
4.0'da geri kalacaðýmýzý düþünmüyorum. Ülkemiz gerçekten
geliþmeye son derece hýzlý adapte olan bir ülkedir" diyerek sözü
zirvenin son konuþmacýlarý olan BBC Turkey Kurucu Ortaklarý
Banu Koç Çakan ve Cem Atat'a devretti.
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BBC Turkey Kurucu Ortaklarý Banu Koç Çakan ve Cem Atat:
"Aile þirketlerini bekleyen gelecek: Duygusal Zekâlý Þirket"
Aile iliþkilerinin þirket yapýsýna etkilerini inceleyen BCC Turkey
Denge ve Deðiþim Merkezi Kurucu Ortaklarý Banu Koç Çakan ve
Cem Atat, Türk aile þirketin yapýsý, riskleri ve gelecekleri hakkýnda
bilgiler verdiler. Çakan, aile þirketlerini bekleyen risklerle birlikte
þirketlerin geleceklerini garantiye alabilmeleri için gitmeleri gerekli
yolun, þirketi duygusal zekâlý bir þirket haline getirmek olduðunun
altýný çizdi.
Atat; "Aile þirketlerinde eðer aile içinde yaþanan herhangi bir olayý
içeride yönetemezseniz dýþarýdaki diðer teknolojik geliþmeleri
þirketinizin bünyesine ne kadar dahil etmek istesenizde þirketin
gidiþatýný olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Sýrf bu sebeple
yurtdýþýnda artýk þirketlerin gittikleri yol o þirketi duygusal zekalý
þirket haline getirmektir. Bir iþletmede verimliliðin ve yaratýcýlýðýn
en üst düzeyde iþe yansýmasýyla ortaya çýkacak olan sinerji ancak
duygusal ve manevi motivasyona baðlýdýr" diyerek sözlerine son
verdi.
Kaynak: Kalýp Store Dergisi

Birlik Faaliyetleri
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Makale

Teknik Eðitimin Önemi

N
Erkan Aybaraz
Yönetim Kurulu Üyesi

eden Meslek Lisesi?

Ülkelerin geliþmiþlik ve yaþam
düzeylerini belirleme de teknoloji artýk en
önemli faktör. Çünkü ekonomi alaný baþta
olmak üzere askeri alana kadar birçok alanda
teknolojinin varlýðý ülkelerin güçlerini
belirlemektedir. Ülkemiz maalesef uygulanan
yanlýþ eðitim politikalarýnýn kurbaný olarak
teknolojiyi üreten deðil dýþarýdan satýn alan
ülkelerin baþýný çekmektedir. Peki, biz
teknolojiyi neden üretemiyoruz, yanlýþý nerede
yapýyoruz? Sorusu ister istemez kafamýzda
belirmektedir. Bunun birçok nedeni var olmasýna raðmen sorunun çözümünde meslek
liseleri kilit rol oynamaktadýr.

Bu durumu düzeltmek için mühendislik
fakültelerine giriþ için ön þart olarak meslek
lisesi mezunu olmasý kaydý getirilebilir.
Matematik zekasý çok iyi olup harika mühendislik hizmetleri verebilecek ülke ekonomisine
katký saðlayabilecek gençler, týp alanýna
gitmekte ve sahip olduklarý matematiksel ve
görsel zekayý ömürleri boyunca bir daha
kullanmamaktadýrlar.

Meslek liselerinde yapýlacak iyileþtirmeler ve
yapýsal deðiþiklikler, üreten toplum olma
yolunu bizlere açacaktýr. Bu nedenlerle meslek
liselerinin geleceði bir an önce masaya yatýrýlmalý gerekli tedbirler alýnmalýdýr.

Þu anki sistemde ise her þeyi gören, bilen
bireyler yetiþtirmeye yönelik bireyler yetiþtirilmeye çalýþýlmakta, buda karmaþýk bir eðitim
sistemini ortaya çýkarmaktadýr. Örnek verecek
olursak AMP (Anadolu Meslek Lisesi) 11 sýnýf
öðrencisi, 12. Sýnýfta Ýþletmelerde Beceri
Eðitimine devam edeceðinden bu sýnýfta hem
Sac Metal kalýp imalatý hem de Hacim Kalýplarý
imalatý ile ilgili bilgileri ayný sýnýf düzeyinde
almak zorunda kalmaktadýr. Buda her þey bilen
ama hiçbir þey bilmeyen sorumsuz bir gençlik
ortaya çýkarmaktadýr.

Ülkemizde mesleki eðitimin payý

Meslek
liselerinde
yapýlacak
iyileþtirmeler ve
yapýsal deðiþiklikler
üreten toplum olma
yolunu bizlere
açacaktýr.
Bu nedenlerle
meslek liselerinin
geleceði bir an
önce masaya
yatýrýlmalý gerekli
tedbirler
alýnmalýdýr.
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büyük bir darbe vurulmuþtur.

80'li yýllarda dibe vuran meslek lisesi ve öðrenci
sayýlarý yapýlan kalkýnma planlarý ve bilinçlendirmeler sayesinde %50 seviyelerini yakalamýþtýr. Bunun yaný sýra karþýmýza okullardaki
sýnýf mevcudunun aþýrý artmasý ve okullarda
azami olmasý gereken malzeme ve donanýmlarýn yeterince oluþturulamamasý karþýmýza
sorun yumaðý olarak çýkmýþtýr. Yapýlan
kampanyalar ile eðitime destek saðlanmaya
çalýþýlmýþ ama sanayi toplumunda karþýlýðýný
tam olarak bulmamýþtýr.
Eðitim sisteminde uygulanan yanlýþ
politikalar müfredat karmaþasý
Meslek liselerinin ülke geliþmiþliði açýsýndan
öneminin her geçen gün anlaþýldýðý ülkemizde
maalesef meslek lisesi mezunlarýndan beklentiler artmýþtýr. Bunun yaný sýra müfredatlardaki
karmaþýk yapý iþi daha da zora sokmuþtur.
Uygulanan yanlýþ politikalar yüzünden meslek
lisesine giden öðrenci kalitesi hýzla düþmüþ ve
hiçbir þey olamýyorsa meslek lisesi mezunu
olsun algýsý toplum üzerinde yerleþmiþtir.
Çünkü birkaç yýl öncesine kadar alanýndan
mezun olan öðrenci kendi mesleðiyle ilgili
mühendislik fakültelerine gidememekteydi.
Bu durum aileleri endiþelendirmiþ ve meslek
liselerinden baþarýlý öðrencileri maalesef
uzaklaþtýrmýþtýr. Mesleðin temelini almayan
mühendisler yetiþtirilerek ülke geleceðine

Acilen müfredatlar yeniden güncellenmelidir.
2003 yýlýndan itibaren yapýlmaya çalýþýlan
MEGEP (Mesleki Eðitimi Geliþtirme Projesi)
yenilenmeli ve uzmanlaþma yolu açýlmalýdýr.

Bu sorunun ortadan kaldýrýlabilmesi için acilen
branþlaþma eðitim sistemine geçilmelidir. Ýþ
verenler ile görüþmeler yapýlarak her þeyi bilen
deðil bir þeyi iyi bilen kiþiler yetiþtirilmesi
yönünde mütabakat saðlanmalýdýr.
Meslek liseleri sanayinin beklentilerini
karþýlýyor mu?
Biraz önce bahsedilen olumsuzluklardan dolayý
meslek liselerinden sanayi çevresinin beklediði
bilgi, beceri ve yetenekte öðrenciler mezun
olamamaktadýr. Bu elzem durum sanayi üretimi kapasitesini ve kalitesini etkilemekte ve
serbest piyasa ekonomisinde iþverenlerin
rekabet gücünü düþürmektedir. Sanayi çevreleri özellikle son beþ yýlda yetiþmiþ nitelikli
eleman bulma konusunda büyük sýkýntýlar
yaþamaya baþlamýþlardýr ve gelecek yýllar içinde
karamsarlýklarý artmýþtýr.
Ýstihdam ettikleri çalýþanlarýn oryantasyonu
ve eðitimi için uzun ve maliyetli süreçler
geçirmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu da
iþletmeleri karlýlýk açýsýndan geriye çekmektedir.

Makale
Ýþverenlerin büyük çoðunluðu yaþadýklarý bu olumsuzluklardan
dolayý meslek lisesi mezunlarýný istihdamdan ettikten sonra
yeniden eðitim sürecine baþlamaktadýr.

Oluþturulacak kurullar ile meslek liselerinin ihtiyaçlarý tespit
edilmeli ve yapýlacak protokoller ile bu ihtiyaçlar yerine ulaþtýrýlmalýdýr.

Meslek liselerinin sanayiden beklentileri neler?

Ýþletme yetkilileri istihdam edecekleri çalýþanýnýn yeterliliklerini
iyi belirlemeli ve çalýþtýracaðý elemanýn geliþimine katkýda
bulunmalýdýr.

Meslek lisesi mezunlarýnýn yetersizliði gözler önünde olmasýna
karþýn yapýlabilecek iþbirlikleri ile kýsa sürelerde eðitim
seviyesinin üstlere çekilebileceði unutulmamalýdýr. Meslek
liseleri konunun özünden anlaþýlabileceði gibi bir kenara atýlýp
kendi haline ve kaderine býrakýlacak kurumlar olmamalýdýr.
Ülkenin geleceði için gerekli olan teknoloji ile birlikte üretim
bu okullardan geçmektedir.
Meslek lisesinde görev yapan öðretmenlerin birçoðu teknolojik
geliþmeleri takip etme ve uygulama þansýný kurumlarýnda
bulamamaktadýr. Ýþ çevreleriyle kendi imkanlarý ile diyalog
kurabilen öðretmenler kendini geliþtirme imkaný bulmaktadýr.
Yapýlacak protokoller ile öðretmenlerin eðitimine önem
verilmeli ve bu imkanlar saðlanarak yeni nesillere bilginin
aktarýlmasý saðlanmalýdýr.
Meslek lisesi sayýsý hýzla artmasýna raðmen atelye ve laboratuarlarda bulunan donanýmlar ayný seviyede yenilenememiþ
ve tamamlanamamýþtýr. Birçok okulda artýk sanayide ömrünü
tamamlamýþ donanýmlarla eðitim verilmeye çalýþýlmaktadýr.
Meslek lisesi eðitim donaným, argümanlarýnýn pahalý ve gelen
ödeneklerin az olmasýndan dolayý öðrencilere yeterli uygulama
olanaðý saðlanamamaktadýr. Ýþletmelerin yapacaklarý küçük
yardýmlarla bu sorun rahatlýkla ortadan kaldýrýlabilir.

Meslek lisesi mezunlarýnýn %14'nün eðitim aldýðý meslek ilgili
iþ kolunda çalýþtýðý bir ülkede iþlerinin zor olduðunu bilmeleri
ve daha da zor günlerin iþverenleri beklediðini unutmamalýdýrlar. Kurulacak kurullar ile üst makam ve mercilere yani
kanun koyuculara durum anlatýlarak meslek lisesi mezunlarýnýn
istihdamýnda iþverene ve çalýþana pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý
gerekliliði anlatýlmalýdýr. Bu sayede kiþilerin eðitimini almýþ
olduðu mesleklerdeki kazançlarý artýrýlarak mesleklerini
sürdürmeleri saðlanmalý ve yeni öðrenciler meslek lisesi
mezunu olmanýn avantajlarýný görmeli ve daha nitelikli
öðrencilerin meslek liselerine giriþleri saðlanmalýdýr.
Ýþletme sahipleri ve eðitim yetkilileri stajer öðrencileri ucuz
iþçi olarak görmemeli ve mesleki eðitimin tam anlamýyla
tamamlanmasý için öðrencilerin eðitimine iþletmelerde de
devam etmelidirler.
Sonuç olarak þunu söyleyebiliriz tüketen deðil üreten toplum
olmanýn temel taþý meslek liseleridir. Meslek liseleri yapýlacak
çalýþmalar ile yeniden yapýlandýrýlmalý ve toplumda olmasý
gereken saygýnlýðý yeniden kazanmalýdýr. Bunun için de okulsanayi iþbirliði geliþtirilerek yola devam edilmelidir.

Kalýpçýlýk Sektöründe MS-PROJECT Yazýlýmý ile Örnek Uygulamalý
Proje Yönetimi Eðitimi

U

KUB tarafýndan, BEBKA 2017 yýlý Teknik Destek Programý kapsamýnda UKUB üyelerine ücretsiz olarak düzenlenen "Kalýpçýlýk Sektöründe MS-PROJECT Yazýlýmý ile
Örnek Uygulamalý Proje Yönetimi Eðitimi" baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir.
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2 grup halinde düzenlenen eðitimler Etkin Bilgi Eðitim Salonu'nda
Etkin Bilgi eðitmenleri tarafýndan verilmiþtir. Katýlým saðlayan tüm
sektör mensuplarýna teþekkür ederiz.
Düzenlenecek yeni eðitimler ile ilgili duyurularýmýz devam edecektir.

Röportaj

UKUB Mesleki Eðitimi Geliþtirme Faaliyetleri

U

KUB olarak eðitim çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Kalýpçýlýk sektörü
katma deðeri yüksek olan ve nitelikli personele ihtiyaç duyan bir sektör. Seri
imalat þartlarýnda çalýþacak niteliksiz personel dahi bulmak zorken yüksek
katma deðere sahip, diðer üretim sektörlerine hayati önem taþýyan ekipman tedarik
eden kalýpçýlýk sektöründe istihdam edilecek insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesi hem
sektörümüz hem de üretim sanayimizin bütünü için yüksek önem ve öncelik arz
etmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik, Coþkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve
Coþkunöz Eðitim Vakfý ile birlikte temel kalýpçýlýk eðitiminin verilmesi üzerine ortak
bir proje geliþtirildi ve Ekim 2017'de Coþkunöz Eðitim Vakfý ile iþbirliði protokolü
imzalandý ve Ocak 2018'de Sac Kalýpçýlýðý Eðitim Programý'na baþlandý. Eðitim
programýnda sýrasýyla teorik eðitim, pratik eðitim ve deðerlendirme aþamalarý bulunuyor.
Teorik eðitimler meslek liselerinde verildikten sonra kursiyerlerin çalýþtýklarý atölye
ortamýnda pratik eðitimler verilecek ve 3 ayda bir uzman eðitmenler tarafýndan yapýlacak
deðerlendirme sýnavlarýyla ilerleme durumlarý belirlenecek. UKUB olarak amacýmýz
öncelikle bu eðitim programýný baþarýyla hayata geçirmek. Bir sonraki aþamada
kursiyerlere mesleki yeterlilik belgesi vermeye akredite olmak istiyoruz. Eðitim
programýmýzý pilot bölge olarak önce Bursa'da baþlatacaðýz ve ilerleyen yýllarda tüm
ülke genelinde uygulamak için çalýþacaðýz.

Birlik Faaliyetleri

Kalýp Sektörü UKUB Ýftar Yemeði'nde Buluþtu

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin geleneksel iftar
yemeði, bu yýl 29 Mayýs 2018 tarihinde Metal Expo
sponsorluðu ile Bursa'da gerçekleþtirildi.

UKUB Baþkaný Þamil Özoðul ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
iftara katýlan tüm üyelerle yakýndan ilgilendiler. Yemeðe katýlan
yaklaþýk 125 üye firma temsilcisi birbirleriyle bol bol sohbet
etme fýrsatý buldu. Ýftar vesilesiyle bir araya gelen sektör
temsilcileri, yoðun iþ temposunun vermiþ olduðu stresten biraz
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olsun uzaklaþtýlar.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Birliðin sosyal etkinlikleri
arasýnda yer alan ve gelenekselleþen iftar yemeðinin, üyeler
arasýnda dayanýþmayý pekiþtirmesi açýsýndan önem taþýdýðýný
ifade ederek, katýlým saðlayan UKUB üyelerine ve etkinlik
sponsoru Metal Expo'ya sektöre ve UKUB'a verdikleri destek
için teþekkür etti.

Birlik Faaliyetleri

Kalýp Sektörü Çalýþtaylarý Sektöre Iþýk Tutacak

K

alýpsýz üretim olmaz. Sürdürülebilir kalitede, rekabetçi
fiyatlý, birden fazla eþ parça üretiminin söz konusu
olduðu her koþulda kalýba ihtiyaç vardýr. Kalýp olmadan
üretim yapamazsýnýz. Sanayi ürünlerinin tedarikinde dýþa
baðýmlýlýðýnýz artar. Ýthalat artar. Döviz kaybý artar. Cari açýk
büyür.
Kalýpçýlýk sektörü her ülke için sanayi tedarik zincirinin en önemli
halkalarýndan birisidir. Haliyle Türk kalýp sektörü, üretimin
olduðu her sektör için ve ülkemizin kalkýnmasý için son derece
önemlidir.
Kalýp sektörü, dünya genelinde olduðu gibi Türkiye'de de yaklaþýk
% 70 oranýnda otomotiv sektörüne hizmet etmektedir.
Bir araç projesinin devreye alýnmasýnda, kalýp proje süreci ile
araç proje süreci etkileþimi, yönetilmesi son derece zor, yoðun
bilgi ve tecrübe gerektiren çok kritik ve önemli bir süreçtir.
Yeni bir araç projesi için on bine yakýn yeni kalýp yapýlmasý
gereklidir ve bu kalýplarýn her biri üreteceði parçaya özel analiz,
tasarým, imalat ve devreye alma süreçlerinin baþlamasýný da
gerektirmektedir.
Önümüzdeki 5 yýl içerisinde Türkiye'de geliþtirilecek olan yeni
ticari ve binek araç projeleri, önemli miktarda kalýp ihtiyacýný
orta-ya çýkaracaktýr.
Bu kalýplarýn mümkün olduðunca yüksek oranda Türkiye'den
tedarik edilmesini saðlamak amacý ile otomotiv sektörümüzün
ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, bu doðrultuda kalýp sektö-
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rümüzü geliþtirmek için ne tür faaliyetlerin baþlatýlmasý gerektiðini
belirlemek üzere UKUB olarak çalýþtaylar düzenlemekteyiz.
Çalýþtayda gündeme alýnacak konularýn ana baþlýklarý alt
bölümdeki gibidir:
 Yurt dýþý kalýpçýlar ile rekabet
 Hem saha çalýþaný hem ofis çalýþaný olarak eðitimli personel
ihtiyacý
 Ýthalat/ihracat konusundaki problemler ve ihracatýn artýrýlmasý
 Hammadde ve yardýmcý malzeme temini konusundaki
problemler
 Çelik kalýp hamil ve döküm konusundaki kalite problemleri
 Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri, ana sanayi ile ortak tasarým
çalýþmalarý
 Teklif hazýrlama, planlama ve proje yönetimi
Ýlk çalýþtayýmýz Kalýp Mühendislik Faaliyetleri Çalýþtayý 24 Mart
2018 tarihinde Tofaþ Akademi'de, ikinci olarak Yüksek ve Alçak
Basýnçlý Döküm Kalýpçýlýðý Çalýþtayýmýz 20 Nisan 2018 tarihinde
The45 Hotel Manisa'da, üçüncü olarak Plastik Kalýpçýlýðý
Çalýþtayýmýz 05 Mayýs 2018 tarihinde Tofaþ Akademi'de gerçekleþtirildi. Son olarak Sac Kalýpçýlýðý Çalýþtayý 23 Haziran 2018
tarihinde Ford Otosan'da gerçekleþtirilecektir. Katýlým saðlayarak
fikirlerini paylaþan ve çalýþmaya deðer katan tüm sektör
mensuplarýna teþekkürlerimizi sunarýz.
Çalýþtaylarýn bitiminde raporlar oluþturularak üyelerimiz ve
sektör ile paylaþýlacaktýr. Çalýþtaylarýn kalýp sektöründe faaliyet
gösteren firmalara önümüzdeki dönemler için ýþýk tutacaðýna
inanýyoruz.

Makale

RTC TEC Yeni Tesis Ýle Kapasitesini %50 Arttýracak

R

TC TEC Baðlantý Elemanlarý A.Þ.
yurtiçi sektörde bizim açýmýzdan ciddi bir büyüme
Genel Müdürü Kenan Ersözlü, 25
olduðunu söyleyebiliriz. Bu büyümeyi tetikleyen iki
yýllýk tecrübeye sahip bir ekip
ana unsur var. Birincisi mevcut müþterilerimize ilave
tarafýndan 2013 yýlýnda kurulan firmanýn,
olarak yeni firmalarýn portföyümüze katýlmasý,
Ýstanbul Tuzla OSB'de 2 bin 600 metrekare
ikincisi de kalýp tasarýmcýsý firmalardaki modern
kapalý alanda faaliyet gösterdiðini söyledi.
kalýp üretim bilincinin artmasýdýr" dedi. Diðer
Mevcut tesislerinin artan kapasite ihtiyacýný
yandan her yýl cironun yüzde 85'lik kýsmýný
karþýlamamasý sebebiyle Ýstanbul Deri OSB'de
ihracattan elde ettiklerini söyleyen Ersözlü, þunlarý
12 bin 500 metrekare kapalý alana sahip yeni
kaydetti:
fabrikalarýný tamamlamak üzere olduklarýný
belirten Ersözlü, "Kapasitemizin tamamýný
"Türkiye dýþýnda Almanya, Çekya, Slovakya,
kullanýyor olmamýza raðmen müþteri
Avusturya, Ýspanya, Portekiz, Meksika, ABD ve
taleplerine yetiþmekte zorlanýyoruz. Bu
Kanada olmak üzere 9 ülkede satýþ ve daðýtým
sebeple mevcut yerimizden yaklaþýk 5 kat Kenan ERSÖZLÜ
ofisimiz var. Diðer ülkelerde ise bayilerimiz
büyük yeni fabrikamýza haziran ayýnda RTC TEC Genel Müdür
aracýlýðýyla faaliyet gösteriyoruz. En büyük ihracat
taþýnmayý hedefliyoruz. Yeni makine ekipman yatýrýmýz da olacak.
pazarýmýz AB ülkeleri olmakla birlikte Çin, Hindistan, Güney
2018'de mevcut kapasitemizde en az yüzde 50 artýþ planlýyoruz.
Afrika, Meksika, ABD, Kanada, Fas gibi ülkelere de ciddi
Türkiye'de 140, yurtdýþýnda 35 olmak üzere toplam 175 kiþilik
miktarlarda ihracat yapýyoruz. 2013'ten bu yana üretimi ve ihracatý
kadromuzun da 215'e ulaþacaðýný tahmin ediyoruz" dedi. 8 kiþilik
sürekli artýran bir firmayýz. Ýhracatta 2014-2015 döneminde
Ar-Ge kadrolarý bulunduðuna da deðinen Ersözlü, yeni
% 26; 2015-2016 döneminde yüzde 38 artýþ saðladýk."
fabrikalarýnda Ar-Ge ekibini geniþleterek, bünyelerinde Ar-Ge
merkezi ve Ar-Ge atölyesi oluþturmak istediklerini vurguladý.
"Verimlilik ve yalýn üretim konusunda bilinç eksikliði var"
Ersözlü, müþterilerinin aðýrlýklý plastik enjeksiyonla üretim
gerçekleþtiren, plastik enjeksiyon kalýbý tasarýmý yapan ve üreten
Kalýpçýlýk sektörüne yönelik deðerlendirmelerde bulunan Ersözlü,
firmalar olduðu için bu firmalara yakýn olmak amacýyla UKUB'un
Türkiye'de verimlilik ve yalýn üretim konularýnda halâ bilinç
planladýðý organize sanayi bölgesinde yer almak istediklerine de
eksikliði olduðunu savundu. "Rekabette en önemli faktör verimli
üretim yapmaktýr. Bizim ürünlerimiz kalýp deðiþtirme sýrasýnda
deðindi.
hem zaman tasarrufu saðlayan hem de hatalý üretim yapmayý
Öte yandan kapasite artýþýna paralel olarak doðacak eleman
önleyen sistemler. Ülkemizdeki firmalarý bu yönde bilinçlendirerek daha rekabetçi olmalarý yönünde teþvik ediyoruz" diyen
ihtiyacýna yönelik duyduðu kaygýyý dile getiren Ersözlü, "Personel
Ersözlü, kalýpçýlýðýn geleceði ve geleceðin kalýpçýlýðý hakkýnda
istihdamýnda karþýlaþtýðýmýz en büyük sorun yetiþmiþ mavi yakalý
düþüncelerini þöyle sýraladý:
teknik eleman bulamamak. Ülkemizin mevcut eðitim sistemi,
maalesef teknik eleman yetiþtirme konusunda her geçen gün
"Ülkemizde otomotiv üretim adetlerinin artýþýna paralel olarak,
daha olumsuz bir ortama sürükleniyor" þeklinde konuþtu. Ersözlü,
kalýpçýlýk sektörü kendini sürekli geliþtiriyor. 1980'li yýllarda
Endüstri 4.0 kapsamýnda baþlattýklarý projeler olduðunu da
plastik kalýplarýna yüzey deseni verdirmek için yurtdýþýna, özellikle
belirterek, "Tezgahlarýmýzýn elektronik ortamda üretimi ve
de Ýtalya'ya, gönderdiðimizi hatýrlýyorum. Bugünkü duruma
verimliliklerinin takibi, ERP ile entegrasyonu projemizi 2018
bakýldýðýnda kalýp üreten firmalarýmýzýn kendilerini geliþtirdikortasýna kadar tamamlamayý hedefliyoruz" dedi.
lerini görüyoruz. Bundan sonraki aþama; kalýp dizaynýnda üretim
verimliliðini artýracak detaylara dikkat etmeleri gerekir ki, bu
Bu yýl ihracatta yüzde 20 artýþ öngörüyor
hususta da gerekli bilinçlendirmeyi yapmaya devam ediyoruz."
Türk kalýpçýlýðýnýn güçlü ve zayýf yönlerine yönelik de açýklama
Ersözlü, genel olarak hýzlý baðlantý elemanlarý olarak tanýmlanan
yapan Ersözlü, firmalarýn dikkat etmesi gereken en önemli
ürünlerinin içerisinden her türlü hava, su, hidrolik, hatta elektrik
konunun verimliliði ve kaliteyi arttýracak þekilde tasarým yapmaya
gibi akýþkan geçen baðlantý elemanlarý olduðunu ifade ederek,
önem vermeleri olduðunu sözlerine ekledi.
bu yýl için ihracatta yüzde 20, yurtiçi satýþlarda da yüzde 50 artýþ
hedefi koyduklarýný bildirdi. Ersözlü, "Bu rakamlara bakýldýðýnda
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ULUSAL KALIP
ÜRETÝCÝLERÝ
BÝRLÝÐÝ

Tersine Mühendislik Merkezi Yeni Makinesi Ýle
Hizmet Kalitesini Arttýrmaya Devam Ediyor !
Hexagon Romer Absolute Arm

TARAMA

MODELLEME

CAD datasý mevcut olamayan ürün, kalýp, aparat, fikstür gibi parçalarýn
CAD datasýnýn elde edilmesi.

TARAMA

KALÝTE KONTROL

Kalýp, aparat ve yüzey formlarýnýn taranýp orijinal CAD data ile karþýlaþtýrýlarak
kalite kontrol raporlarýnýn oluþturulmasý.
Alaadinbey Mah. Pazar Cad. Sera Plaza No: 29/D Nilüfer/BURSA / T: + 90 (224) 261 58 92 - F: + 90 (224) 261 58 93
www.ukub.org.tr - www.kalipcilikzirvesi.org

Kalýp sektöründeki geliþmelerin, sorunlarýn ve çözümlerin yaný sýra dünyamýzýn geleceðini
etkileyecek yeni teknolojilerin ve fikirlerin ele alýndýðý Zirve, bu yýl 20 Eylül 2018 tarihinde
gerçekleþtirilecek. Otomotiv, beyaz eþya gibi lokomotif sanayinin satýn alma heyetleri dýþýnda,
yurtiçi ve yurtdýþý sektör temsilcilerinin de katýlacaðý zirvede önemli konuklar konuþma yapacak.
Ayrýca arzu eden firmalarýn hizmet ve ürünlerini sergileyip faaliyetleri hakkýnda bilgi verebilecekleri,
sunum yapabilecekleri stantlarýn yer aldýðý mini bir fuar alaný da olacak.
Türk Kalýp Sektörü'ne sinerji kattýðýna inandýðýmýz Zirve'nin her geçen yýl daha fazla katýlýmla,
daha zengin bir içerikle yapýlmasý için çalýþmalarýmýz yine yoðun þekilde devam ediyor. Ulusal
Kalýpçýlýk Zirvesi'nin temel amacý, kalýp sektörünün etkileþim içinde olduðu tüm sektör temsilcilerinin
katýlým ve katkýlarýyla, daha endüstriyel bir ifadeyle sanayi tedarik zincirinin tüm paydaþlarýnýn
katkýlarýyla bir sinerji oluþturarak Türk kalýpçýlýk sektörünün geliþmesini saðlayacak fikirleri
ortaya çýkarmaktýr.

Sponsorluk Paketleri
Zirve Ana Sponsorluk

35.000 TL + KDV

 Fuaye alanýnda yer ayrýlacaktýr. (Stant alým paketteki tüm þartlar geçerlidir.)
 Yaka kartý askýlarýnda firma logosu yer alacaktýr.
 Yaka kartlarýnda UKUB Ana Sponsor ile beraber firma logosu yer alacaktýr.
 Fuaye alanýnda 2 adet sponsor firma roll up bayraðý yer alacaktýr.(Roll-up yeri UKUB tarafýndan belirlenecektir.)
 Sunum alanýnda 2 adet sponsor firma roll up bayraðý yer alacaktýr. (Roll-up yeri UKUB tarafýndan belirlenecektir.)
 UKUB tarafýndan mail yolu ile yapýlacak Zirve duyurularýnda UKUB Ana Sponsoru'nun yanýnda sponsor firma logosu yer
alacaktýr.
 UKUB web sitesinde www.ukub.org.tr 4 ay boyunca 720x280 px ebadýnda firmanýn bannerý yer alacaktýr.
 www.kalipcilikzirvesi.org web sitesinde 4 ay boyunca 350x66 px ebadýnda firma bannerý yer alacaktýr.
 Fuar davetiyelerinde UKUB Ana Sponsor ile beraber firma logosu yer alacaktýr.
 Basmakalýp Zirve sayýsýnda 2 tam sayfa firma haberi yayýnlanacaktýr.
 Basmakalýp Zirve sayýsýna firma ücretsiz 2 tam sayfa (isteðe baðlý dergi ortasý A3 boyutunda da olabilir) reklam
verebilecektir.
 Zirve ana sponsor 10 dk sunum yapma hakkýna sahiptir. (Sunumda sektör ile ilgili görüþlerin aktarýlmasý talep edilmektedir.
(Sunumun zirve tarihinden 2 hafta önce UKUB'a ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.)
 Oturumlarda sunum öncesi firma adý söylenerek, teþekkür edilecektir.

Gold Paket

17.500 TL + KDV

 Fuaye alanýnda yer ayrýlacaktýr. (Stant alým paketteki tüm þartlar geçerlidir.)
 Öðle yemeði ve kahve masalarýnda 5cm x 20cm boyutunda masa bayraðý koyabilecektir.
 Tabak altý servislerde ve peçetelerde firma logosu yer alacaktýr.
 Firma Basmakalýp Zirve sayýsýna 1 tam sayfa (iç sayfa) ücretsiz reklam verebilecektir.
 Basmakalýp Zirve sayýsýnda 1 tam sayfa firma haberi yayýnlanacaktýr.
 Gold Sponsor 10 dk sunum yapma hakkýna sahiptir. (Sunumda sektör ile ilgili görüþlerin aktarýlmasý talep edilmektedir.
(Sunumun zirve tarihinden 2 hafta önce UKUB'a ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.)
 Oturumlarda sunum öncesi firma adý söylenerek, teþekkür edilecektir.

12.500 TL + KDV

Silver Paket

 Fuaye alanýnda yer ayrýlacaktýr. (Stant alým paketteki tüm þartlar geçerlidir.)
 Oturumlarda sunum öncesi firma adý söylenerek, teþekkür edilecektir.
 Basmakalýp Zirve sayýsýna firma ücretsiz tam sayfa reklam verebilecektir.
 Basmakalýp Zirve sayýsýnda 1 tam sayfa firma haberi yayýnlanacaktýr.
 UKUB web sitesinde www.ukub.org.tr 2 ay boyunca 720x280 px ebadýnda firmanýn bannerý yer alacaktýr.

6.000 TL + KDV

Stant Paket

 Fuaye alanýnda yer ayrýlacaktýr
 Sponsor firma standýnda firma logosunu bulundurabilecektir.
 Sponsor firma standýnda broþürlerini daðýtabilecektir.
 Standart stand görselleri ve ölçüleri alt bölümdedir.
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 Stant ölçüleri 3x2 metredir. 70x25 cm 2 adet raf mevcuttur. Ayrýca broþürlük, banko, masa ve 3 adet sandalye mevcuttur.
Alaadinbey Mah. Pazar Cad. Sera Plaza No: 29/D Nilüfer/BURSA / T: + 90 (224) 261 58 92 - F: + 90 (224) 261 58 93
www.ukub.org.tr - www.kalipcilikzirvesi.org

Birlik Faaliyetleri

Türk Kalýp Sektör Raporu Ýçin Start Verildi

Ü

lkemizde bugüne kadar kalýp sektörü ile ilgili geniþ
kapsamlý bir istatistiki bilgi çalýþmasý yapýlmadýðý için
sektörümüzün mevcut durumu ve potansiyeli
hakkýnda tam ve doðru bilgiye de maalesef sahip deðiliz.
Sektörümüzün geliþmesine yönelik devlet destek ve teþviklerinin alýnmasý adýna devletimiz nezdinde farkýndalýk
yaratmak, sektörümüzü geliþtirecek stratejilerin belirlenmesi
için birlik olup, sahip olduðumuz mevcut ve potansiyel gücümüzü sayýsal bilgilerle en doðru þekilde ifade etmek mecburiyetindeyiz.
Bu gereksinimler doðrultusunda Ekim ayýnda Minorca
firmasýyla sözleþme imzalayarak Türk Kalýp Sektör Raporu
için ilk adýmý atmýþ bulunmaktayýz. Raporu 20 Eylül 2018
tarihinde yapýlacak 8. Ulusal Kalýpçýlýk Zirvesine kadar
tamamlayarak yayýnlamayý hedefliyoruz. Çalýþmamýzýn tüm
sektöre hayýrlý olmasýný temenni ederiz.

Ýhracatçýlar Birliði Çalýþmalarý Tüm Hýzý Ýle Devam Ediyor

T

ürk Kalýp Sektör Raporu ile Kalýp Ýhracatçýlar Birliði
kurulumu çalýþmalarýmýzýn ilk adýmýný atmýþ oluyoruz.
Türk kalýp sektöründeki firmalarýn farklý ihracatçý
birliklerine kayýtlý olmalarý sebebiyle sektör ihracatý ya da
ithalatýyla ilgili doðru verilere ulaþmakta güçlük çekiyoruz. Bu
doðrulta kalýp firmalarýnýn tümüyle görüþerek baðlý
bulunduklarý birlikleri tespit etmeye baþladýk. Hedefimizde
kalýpçýlarý tek bir ihracatçý birliði çatýsý altýnda toplayýp gerçek
istatiksel bilgilere ulaþmak var.
2018 yýlý içerisinde tamamlamayý planladýðýmýz bir diðer
çalýþma da yerli üretimin desteklenmesi, düþük maliyetli,
kalitesiz ürün ithalatý ile ortaya çýkan haksýz rekabetin
önlenmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nezdinde
baþlattýðýmýz;
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 Anti-damping uygulanmasý ve koruyucu önlem alýnmasý
çalýþmalarý,
 Takým çeliði ithalatýnda vergi oranýnýn düþürülmesi
çalýþmalarý,
 Kalýp Ýhracatçýlar Birliði kurulum çalýþmalarýdýr.
Bu çalýþmalar kapsamýnda dilekçe ve baþvurularýmýz gerekli
mercilere iletildi. Yüz yüze yapacaðýmýz görüþmeler neticesinde
de bu alanda bakanlýk nezdinde farkýndalýk yaratmayý umuyoruz. Ýlerleyen günlerde baþvurularýmýzýn neticesi tüm sektör
mensuplarý ile paylaþýlacaktýr.

Röportaj

Güvenal Group, Farkýný 'Hýzlý Teslimat' Ýle
Ortaya Koyuyor

G

eliþtirdiði ürün gamýyla ithalatýn önüne geçen
Güvenal Group, yurtiçinde de daha hýzlý teslimat
ile farkýný ortaya koyuyor.

Ýstanbul merkezli olup ülke genelinde, sanayi
bölgelerindeki kalýphane ve ofislerin teknik malzeme
ihtiyaçlarýnýn tedarikini saðlayan Güvenal Group,
yürüttüðü Ar-Ge projeleri ve daha hýzlý teslimat
uygulamasýyla farkýný ortaya koyuyor. Kalýp sektöründe
41 yýllýk tecrübeyle faaliyet gösterdiklerini ifade eden
Güvenal Group Baþkaný Avni Tarakçýoðlu, "Özel kalýp
setleri ve kalýp elemanlarý üretimimizin yaný sýra kalite
güvencemiz altýndaki yaklaþýk 24 bin yüksek adetli ürün
Avni TARAKÇIOÐLU
kaleminden oluþan stok kapasitemize, dünya teknoGüvenal Group Baþkaný
lojilerini takip eden ve uygulayan Ar-Ge çalýþmalarýmýzý
da ekledik. Ýkinci kuþak olarak görevdeyiz ve 4 satýþ maðazamýz ve 160 çalýþanýmýz ile
hizmet veriyoruz" dedi. Kalýp sektörünü destekleyecek, ilgi çekici yeniliklerle geniþletecek
projelere önem verdiklerini belirten Tarakçýoðlu, "Mevcut ürün gamlarýnda bulunan yeni
hidrolik maça sistemler, soðutma kanallarýnýn daha ergonomik kullanýlmasý için o'ringli
burç, koruma veya muhafaza camý, kalýp itici plakasýný iþlevini arttýran üniteler, sac
kalýpçýlarý için ekonomik yeni teknolojiler bunlardan sadece birkaçýný oluþturmaktadýr.
Zýmba takýmlarýndaki geliþtirmeler ile bu ürünlerin ithalatýna son verdik. Hazýr kalýp seti
üretimimizdeki hýzlýlýk, hassasiyet, ucuz kalýp fiyatý politikasý ile proje ve üretici bütçelerini
desteklemeye devam edeceðiz. Kalýp elemanlarý üretimimizin bir kýsmýný yurt dýþý
pazarlarýna sunumunda geniþ alanlar kat ettik. Ar-Ge çalýþmalarýmýzýn heyecaný, daha
pratik yeni kalýp takýmlarý çalýþmalarýný sektöre sunma hazýrlýklarýmýzdan" þeklinde
konuþtu.
"Sektörün yeni sistemlere adaptasyonu gecikti"
Avni Tarakçýoðlu, Türkiye'nin son 30 yýlda yaþadýðý sanayi devrimiyle güncel yaþamýn
tüm gereçlerini üretmeyi baþarmýþ olmasýna raðmen, son yýllarda deðiþmekte olan global
sanayinin yarattýðý olumsuz etkinliklerin, kalýpçýlýk sektörünün yeni sistemlere
adaptasyonunu geciktirdiðini belirtti. Sektörel sorunlara da deðinen Tarakçýoðlu,
UKUB'un, orta ve büyük ölçekli kalýp üreticilerini bir araya getirme amaçlý organize
sanayi bölge projesi giriþiminin rantçýlýðýn kurbaný olduðunu belirtti. Kalýp sektöründeki
adil vergi sistemi ve düþük KDV oraný taleplerinin gerekli ilgiyi görmediðinden de
bahseden Tarakçýoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ülkemiz eðitim sistemindeki birtakým
deðiþiklikler meslek okullarýna olan ilgiyi azaltmýþ, bunun sonucunda birçok projeye
beklenilen eleman akýþý gerçekleþememiþtir. Daha da önemlisi yeni nesil kalýpçýlýk
entegrasyon planý kurulamamýþtýr. Ancak konu ile ilgili çalýþmalarýmýzýn daha güçlü
þekilde devam edeceðine inanýyoruz. Sektöre diriliþi saðlayacak en önemli konu kalýp
ithalatý mevzuatýnda yapýlacak deðiþikliklerin kalýp sektörüne getireceði olumlu
desteklerdir."
"Tekstil sektöründeki tehlike kalýp sektöründe de belirdi"
"Geçmiþte yaþanan tekstil üretimindeki yükselen baþarýnýn akabindeki sert düþüþ
örneðinin, günümüz kalýp sektöründe yaþanmasý tehlikesi belirmiþtir. Elbette sektör
bireyleri olarak buna izin vermeyeceðiz" diyen Tarakçýoðlu, "Kalýpçýlýk sektörünün içinde
bulunduðu olumsuz durumu, tekstil sektörünün geçmiþine benzetti. Tarakçýoðlu, "Özellikle
vasýflý ve vasýflý olmaya aday iþgücü ilerlemesinin neredeyse durma safhasýna gelmesi,
dip boyutlara ulaþan rekabet sistemiyle sektöre girdi saðlanamamasý, yenilikçi çalýþmalarýn
önünün sürekli kapalý seyrediyor olmasý, çalýþma alan sýkýntýsý, eleman ilgisizliði, yeni
makine yatýrým zorluðu, iþletmenin devamlýlýðýný saðlayacak kaynak beklentilerinin
günden güne azalýyor olmasý sonucunda kalýpçýlýk, önemini yitirme tehlikesi ile karþý
karþýya getirilmiþtir. Bu durum da günümüz piyasa modelini; sadece ithalat ve satýþ yeri
oluþumu durumuna getirmiþtir. Tüm yatýrýmlar bu yönde koþuyor. Eksikliðin
farkýndalýðýyla gelecek için üretime çevrim çalýþmalarýna acilen baþlanmalýdýr" deðerlendirmesini yaptý.
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Makale

UKUB Otomotiv Plastik Kalýpçýlýðý Çalýþtayý

K

alýp sektörü dünya genelinde olduðu
gibi Türkiye'de de ortalama % 70
oranýnda otomotiv sektörüne hizmet
etmektedir. Ülkelerin dünya kalýp sektöründeki pozisyonlarý sýklýkla otomotiv sektörü
verileri ile kýyaslanarak deðerlendirilmektedir.

Can OKATAN
Otomotiv Plastik Enjeksiyon Kalýp
Kalite ve Proje Yönetimi Danýþmaný

Bir araç projesinin devreye alýnmasýnda
kalýplarýn proje süreçleri ile araç proje sürecinin
etkileþimi yönetilmesi son derece zor, yoðun
bilgi ve tecrübe gerektiren çok kritik bir konudur. Bir araç projesine karþý iki bin beþ yüze
yakýný plastik enjeksiyon kalýbý olmak üzere
on bine yakýn kalýp projesi, her biri üreteceði
parçaya özel analiz, tasarým, imalat ve devreye
alma süreci doðurmaktadýr.
Nitelikli kalýpçýlýðýn parça 3D matematik
modelinden kalýp ayrým hattý çýkartýp CNC
takým yolu hazýrlamanýn çok ötesine geçtiði
günümüzde kalýp sektörünün otomotiv sektörü ihtiyaçlarýný doðru ve tam olarak anlamasý
ve bu ihtiyaçlara cevap verecek þekilde kendini
geliþtirmesi gereklidir.
Bu amaçla, artýk gelenekselleþen ve bu yýl
sekizincisi düzenlenecek olan UKUB Ulusal
Kalýpçýlýk Zirvelerinin doðuþuna da vesile
olmuþ olan, OSD - TAYSAD ve UKUB ortak
faaliyeti ile ilk çalýþmayý 2009 yýlýnda tasarlamýþ
ve liderlik etmiþtim. Bu çalýþma dokuz yýl önce
ana sanayi ile kalýpçýlar arasýnda doðrudan ve
kaliteli iletiþim ortamý yaratmýþ, plastik kalýp
sektörümüzün yetenek ve kapasitesini ana
sanayilere tanýtmýþtý. Bu sayede otomotiv
sektörümüzün de sorumluluk paylaþýmý kabulü
ile daha önce hayali bile kurulamayan çok
iddialý baþarý hikâyelerini hep birlikte yarattýk.

Önümüzdeki beþ yýl
içerisinde Türkiye'de
geliþtirilecek yeni
ticari ve binek araç
projeleri, baþta sac ve
plastik enjeksiyon
olmak üzere, önemli
miktarda kalýp ihtiyacý
doðuracaktýr.
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Ancak bu dokuz sene içinde hem otomotiv
sektörü ihtiyaçlarýnýn yenileþimi hem de küresel kalýp sektörünün yeni rotasý ile þekillenen
bugünün gerek þartlarýnda ulusal kalýp
sektörümüzün otomotiv sektörünün ihtiyaçlarýný tatminkâr þekilde karþýlayama-yacaðýný,
dahasý pastadaki mevcut payýndan da kaybetme riski ile karþý karþýya olduðunu görmekteyiz.
Önümüzdeki beþ yýl içerisinde Türkiye'de
geliþtirilecek yeni ticari ve binek araç projeleri,
baþta sac ve plastik enjeksiyon olmak üzere,
önemli miktarda kalýp ihtiyacý doðuracaktýr.
Bu kalýplarýn mümkün olan en yüksek
miktarda Türkiye'den tedarik edilebilmesi
maksadý ile otomotiv sektörümüzün güncel
ihtiyaçlarýný anlamak, kalýp sektörümüzün

geliþime açýk yönlerini tespit etmek ve bunlar
için ne tür faaliyetlerin hayata geçirilebileceðini
tanýmlamak üzere biri de plastik kalýpçýlýk
sektörü olmak üzere, UKUB olarak dört farklý
sektör çalýþtayý düzenledik.
Bu çalýþtaylarýn odaðýnda þu konular yer
almaktadýr;
 Yurt dýþý kalýpçýlarý ile rekabet
 Hem saha çalýþaný hem ofis çalýþaný olarak
eðitimli personel
 Ýthalat/ihracat konusundaki problemler ve
ihracatýn artýrýlmasý
 Hammadde ve yardýmcý malzeme temini
konusundaki problemler
 Çelik kalýp hamil ve döküm konusundaki
kalite problemleri
 Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri, ana sanayi
ile ortak tasarým çalýþmalarý
 Teklif hazýrlama ve planlama
Ulusal kalýp sektörümüzün geliþimi elbette ilk
olarak kalýpçýlarýmýzýn kendi sorumluluðunda
olmakla beraber, unutulmamalýdýr ki, ana ve
yan sanayinin de sorumluluðu ve etkisi çok
büyüktür. Doðru kalýp tedarik etmeyi bilemeyen, kalýp tedarik sürecini araç projesi ile
birlikte doðru yönetemeyen bir müþteri profili
kalýp sektörünün geliþimine destekleyici deðil
tam tersine geliþimi engelleyici bir etki
yaratacaktýr. Bu baðlamda, kalýp sektörümüz
günün gerekli þartlarýna göre geliþimi için
çalýþýyorken otomotiv ana ve yan sanayilerimizin de ortak çerçevede kalýp ve kalýplý üretim
prosesleri üzerine analiz, tasarým, yatýrým
hedefi verme, teklif alma ve deðerlendirme,
proje yönetimi ve devreye alma konularýnda
kendilerini geliþtirmeleri elzemdir.
Kalýp endüstrinin çekirdeðidir, eklemeli imalat
yöntemleri muazzam bir hýzla geliþiyor da olsa,
eriþilebilir son kullanýcý fiyatlarý itibariyle
dünyanýn genelinde kalýpsýz kütlesel üretim,
baþta otomotiv olmak üzere, bugün ve en
azýnda gelecek 15-20 yýl daha mümkün görünememektedir.
Ulusal ekonomimizin vasýflý, katma deðeri
yüksek ürünlerin ihracatýna ihtiyacý vardýr.
Türkiye'nin ihraç ettiði ürünlerde ortalama
1,1/kg olan ihracat deðeri, plastik enjeksiyon
kalýp sektöründe kalýbýn kompleksliði ve
kullaným alanýna göre 5/Kg ila 50/Kg
arasýnda deðiþmektedir (Bu deðer dünya
genelinde bazý endüstrilerde 100/Kg'a kadar
yükselebilmektedir).

Ulusal Kalýp
Üreticileri Birliði
Sac Kalýpçýlýðý Çalýþtayý
Plastik Kalýpçýlýðý Çalýþtayý
Kalýp Mühendislik Faaliyetleri Çalýþtayý
Yüksek ve Alçak Basýnçlý Döküm Kalýpçýlýðý Çalýþtayý
Kalýp sektörü, dünya genelinde olduðu gibi Türkiye'de de yaklaþýk % 70 oranýnda otomotiv sektörüne hizmet
etmektedir.
Önümüzdeki 5 yýl içerisinde Türkiye'de geliþtirilecek olan yeni ticari ve binek araç projeleri, önemli miktarda kalýp
ihtiyacýný ortaya çýkaracaktýr.
Bu kalýplarýn mümkün olduðunca yüksek oranda Türkiye'den tedarik edilmesini saðlamak amacý ile otomotiv
sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, bu doðrultuda kalýp sektörümüzü geliþtirmek için ne tür faaliyetlerin
baþlatýlmasý gerektiðini belirlemek üzere UKUB olarak çalýþtaylar düzenlemekteyiz.
Kalýp sektörümüzün bir mensubu olarak bu iþ potansiyelinde aþaðýdaki konular ile ilgili kendinizi nasýl hazýrlýyorsunuz?
Alt bölümdeki konular baþta olmak üzere sizi deðerli fikirlerinizi paylaþmanýz için çalýþtayýmýza davet ediyoruz.
 Yurt dýþý kalýpçýlar ile rekabet
 Hem saha çalýþaný hem ofis çalýþaný olarak eðitimli personel ihtiyacý
 Ýthalat/ihracat konusundaki problemler ve ihracatýn artýrýlmasý
 Hammadde ve yardýmcý malzeme temini konusundaki problemler
 Çelik kalýp hamil ve döküm konusundaki kalite problemleri
 Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri, ana sanayi ile ortak tasarým çalýþmalarý
 Teklif hazýrlama, planlama ve proje yönetimi
Alaadinbey Mah. Pazar Cad. Sera Plaza No: 29/D Nilüfer/BURSA / T: + 90 (224) 261 58 92 - F: + 90 (224) 261 58 93
www.ukub.org.tr - www.kalipcilikzirvesi.org

Birlik Faaliyetleri

UKUB 'da Baþkan Yeniden Þamil Özoðul

U

lusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin (UKUB), 14 Nisan 2018
tarihinde gerçekleþtirilen 17. Olaðan Genel Kurulu'nda
Baþkan Þamil Özoðul güven tazeledi. Özoðul, tek listeyle
girilen seçimde kullanýlan oylarýn tümünü alarak bir kez daha
baþkanlýk görevini üstlendi.
UKUB seminer salonunda gerçekleþtirilen genel kurula üyeler
büyük ilgi gösterdiler. UKUB genel kurulun açýlýþ konuþmasýný
yapan Baþkan Þamil Özoðul, Birlik faaliyetleri hakkýnda dataylý
bilgi verdi ve kalýpçýlýk sektörüyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

Baþkanýn konuþmasýnýn ardýndan seçimlere geçilirken, Þamil
Özoðul baþkanlýðýndaki liste yeniden göreve getirildi. Seçim
sonucunda Levent Ganiyusufoðlu, Ayhan Demirkol, Ahmet Koç,
Cüneyt Özumar, Elif Özge Öztürk ve Can Okatan UKUB yeni
Yönetim Kurulu'nu oluþturdu. Yönetim kurulu yedek listesinde
ise Ahmet Kuru, Atilla Sinan Saygýner, Ergun Tamer, Erkan
Aybaraz, Güven Tankut Koçak, Mehmet Ganiyusufoðlu ve Þahan
Eçin yer aldý.

Üyelerden Haberler

Brightworks Lunch & Learn 2018 Organzizasyonu Baþarý ile
Tamamlandý

B

rightworks Engineering ve ENGEL Türkiye birlikteliðinde 11.04.2018 Çarþamba günü Crowne Plaza
Ýstanbul Asia Hotel'de on farklý ülkeden otomotivden
beyaz eþyaya, ambalajdan medikale çeþitli sektörlerden 200'den
fazla katýlýmcý ile gerçekleþtirilen Lunch&Learn 2018: 5.
Uluslararasý Plastik Enjeksiyon Kalýplama Konferansý artýk sadece
Türkiye'de deðil Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doðu bölgeleri
de dahil olmak üzere plastik enjeksiyon kalýplama sektörünün
en büyük buluþmalarýndan birisi haline geldiðini gösterdi.
Yükselen Kalýplama Teknolojileri, Dijital Prototipleme, Maliyet
ve Verimlilik Ýyileþtirme ile En Ýyi Kalýplama Uygulamalarýndan
oluþan 4 Ana oturumda toplam 11 adet sunum yapýlan konferansta bu sene geçtiðimiz yýllardan farklý olarak sunumlarýn bir kýsmý
konferans salonu içerisinde çalýþýr vaziyette yer alan "IQ Weight
Control" donanýmlý ENGEL enjeksiyon makinesi üzerinden
yapýldý.
Sunumlarýn yaný sýra katýlýmcýlar kahve molalarýnda fuaye alanýnda
yer alan standlarý gezme, farklý ürünleri deneme ve konunun
uzmanlarýndan ilk aðýzdan bilgi alabilme, sektör içerisinde yer
alan diðer firmalardan ilgililer ile tanýþarak baðlantýlarýný
güçlendirme fýrsatý yakaladýlar.
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Üyelerden Haberler

Bodycote Istaþa Birleþik Krallýktan Destek Ziyareti

B

URSA - Birleþik Krallýk Baþbakaný'nýn Türkiye Ticaret
Elçisi Lord Robin Janvrin, Birleþik Krallýk Ankara
Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ýstanbul Baþkonsolosu
Judith Slater ve Ticaret Ateþesi Helen Flewker, küresel ölçekte en
büyük ýsýl iþlem firmasý olan Bodycote'un Türkiye'deki ortaklýðý
Bodycote Istaþ Isýl Ýþlem A.Þ.'nin Bursa fabrikasýný ziyaret etti.

yýllara dayanan bir Türk-Ýngiliz iþbirliði mevcut. Birleþik Krallýk,
Avrupa Birliði'nden ayrýlýrken ve kendi ticaret politikasýný
oluþtururken, Türkiye ile mevcut iliþkilerini daha da ileriye taþýmayý
ve güçlendirmeyi amaçlýyor" dedi.

Janvrin ve beraberindeki heyeti, Bodycote Istaþ Isýl Ýþlem A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Aydýn Telseren, Bodycote
Kuzey ve Doðu Avrupa Baþkaný Paul Clough, Bodycote Güney
Doðu Avrupa Baþkan Yardýmcýsý Barýþ Telseren, Bodycote Istaþ
Bursa Fabrika Müdürü Emre Özgün ile Nilüfer Sanayici Ýþadamlarý
Derneði (NÝLSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Aras aðýrladý.
Bodycote Istaþ Isýl Ýþlem Baþkan Yardýmcýsý Telseren, heyete,
Bodycote'un global ölçekteki faaliyetleri, Bodycote Istaþ'ýn
Türkiye'deki geliþimi ve planlanan yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi.
Lord Janvrin de, Bursa ziyaretinin, Birleþik Krallýk Hükümeti'nin
sadece Ýstanbul ve Ankara'ya yatýrým yapan Britanyalý þirketlere
deðil, tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Britanyalý þirketlere destek
saðlama isteðini açýkça gösterdiðini belirtti. Janvrin, "Bursa'da uzun

Güvenal Kalýp Elemanlarý Artýk GEBZE / TOSB Ýçindeki Yeni Teknik
Destek Ofisi 'nde

G

üvenal olarak bugüne kadar üretime ve kaliteye yapmýþ
olduðumuz yatýrýmlara paralel olarak müþterilerimize
vermiþ olduðumuz hizmetin kalitesini de her geçen gün
arttýrarak bugünlere geldik.
Halen, Ýstanbul Avrupa yakasýnda yer alan þirket merkezimiz,
Ýkitelli ve Kýraç þubelerimiz, talaþlý imalat fabrikamýz ve kalýp
seti
imalatýmýz ile müþterilerimize hizmet vermekteyiz. Bunlara ek
olarak, Bursa'da da bir Teknik Ofisimiz var. Ayrýca, Ege
( Ýzmir - Manisa - Denizli - Aydýn ) Ankara, Ýç Anadolu,
Karedeniz bölgesi, Konya ve Adapazarý - Düzce - Bolu
bölgelerinde çalýþan
satýþ elemaný arkadaþlarýmýz ile müþterilerimizin ihtiyaçlarýný
karþýlamaya çalýþmaktayýz. Herkesin bildiði gibi Bursa - Kocaeli
- Adapazarý üçgeni Otomotiv üretimi açýsýndan çok stratejik bir
öneme sahip. Bu bölgede yer alan gerek OEM ve gerekse Tier
1 - 2 firmalarýn arasýndan bir çok partnerimiz var. Güvenal olarak,
bu partnerlerimize vermekte olduðumuz hizmetin kalitesini arttýrmak amacý ile uzun zamandan beri planlamakta olduðumuz yatýrýmýmýzý gerçekleþtirerek, Gebze TOSB içindeki " Teknik Destek

Ofisimizi " Ocak 2018'de hizmete açmýþ olmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz.
Böylece, hem partnerlerimizden gelen yoðun taleplere cevap
verebilmek ve hem de artan iþ hacmimizi daha iyi yönetebilmek
adýna çok önemli bir adým attýðýmýza inanýyoruz. Bizimle çalýþan,
çalýþacak olan deðerli müþterilerimizi bundan böyle kendi
ofisimizde aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyacaðýz.
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Üyelerden Haberler

Ýhracatýn Yýldýzlarý Ödüllerini Aldýlar

D

ünya Gazetesi organizasyonunda her yýl düzenlenen
"Ýhracatýn Yýldýzlarý" yarýþmasýnda deðiþik kategorilerde
ödüller daðýtýldý. Ödül töreni Ekonomi Bakaný Nihat
Zeybekçi'nin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

Bu yýlki "GENÇ ÝHRACATÇI" ödülünü; UKUB Üyelerimizden
RTC Dýþ Tic. A.Þ. ve RTC Baðlantý Elemanlarý A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkaný Ergun TAMER almýþtýr.
Kendisini kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.

Hisar Kalýp Tasarým Merkezi Belgesi Aldý

19

82 yýlýnda Ýstanbulda kurulan Hisar Kalýp Makina San.
ve Tic. Ltd. Þti., talaþlý imalat sektörünün yeni geliþen
ve teknolojik altyapý gerektiren plastik enjeksiyon kalýp
imalatý ile hizmet vermeye devam ediyor. Kalite politikasý gereði
günün ihtiyaçlarýný tam olarak saðlayabilecek güncel teknoloji
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ve tecrübeli ekibi sayesinde emin adýmlarla sektör içerisindeki
yerini yükselten Hisar Kalýp Makina San. ve Tic. Ltd. Þti.ye
Tasarým Merkezi Belgesi verildi. Þirket, Tasarým Merkezi
Belgesi alarak faaliyette olan tasarým merkezi saysýný 156ya
ulaþtýrdý.

Üyelerden Haberler

Kema Makina SORALUCE "Dev Makinalar Açýk Kapý Günleri"
6-9 Mart tarihleri arasýnda Bergara/Ýspanya 'da gerçekleþti

S

ORALUCE Büyük boyutlu parçalarýn iþlenmesine
yönelik olaðanüstü avantajlar sunan yeni teknoloji takým
tezgahlarýný büyük ilgi gördü.

Açýk Kapý günlerinde özelikle madencilik ve enerji alanýnda
kullanýlan makina parçalarýnýn iþlenmesi için üretilen modeller
sergilendi. Bunlar;
 SORALUCE PM 6000 köprü tipi tabla hareketli frezeleme
merkezi, ( maden makinasý ana gövdesi iþleme amaçlý )
 SORALUCE FXR-W 20000 zemin tipi frezeleme, tornalama
merkezi. (10 metre çapýnda tünel inþaatlarýnda kullanýlan
makina gövdeleri ve parçalarýnýn iþlenmesi amaçlý )
 SORALUCE VTC 8000 Dik torna merkezi, ( Enerji türbinleri
imalatý ve tamiri amaçlý )
 SORALUCE FR 10000 Zemin tip frezeleme tornalama merkezi
(Genel mühendislik amaçlý)
Tüm tezgahlara SORALUCE'nin geliþtirmiþ olduðu son
teknolojik geliþmeler adapte edilmiþti. Bunlar;

 Frezeleme, tornalama ve derin delik delme operasyonlarýnda
kullanýlan kafalar ve otomatik deðiþtirme sistemleri
 RAM sarkma ve deformasyonlarýný elemine eden gerçek zamanlý
RAM BALANS sistemi
 Kafa deðiþtirme ünitelerinde kullanýlan ve kullanýcýlara esneklik
ve hassasiyet saðlayan MODÜLER BORWERK MÝLÝ
 Tornalama operasyonlarýnda sorun teþkil eden uzun talaþlarý
kýrýcý TALAÞ KIRMA sistemi
 Vibrasyon sönümleyici devrimsel DAS + sistemi
 Tüm tezgahlarda ENDÜSTRÝ 4.0
 Çok büyük boyutlu parçalarýn CAD çizimi ile karþýlaþtýrmasýný
ve iþleme paylarýný anýnda görmenize olanak veren VISUP
sistemi
Tüm ziyaretçiler, Açýk Kapý Günleri etkinliði süresince canlý
demolar ile tüm makinalarý iþleme esnasýnda görme ve tüm bu
teknolojik geliþmeleri test etme imkaný buldular.

TAYSAD'dan Tezmaksan'a 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ödülü

Ö

ðrencilere Sanayiyi Sevdiren Tezmaksan
Makina'ya Ödül Geldi.

Bugüne kadar 800'ün üzerinde meslek lisesi öðrencisine eðitim
veren Tezmaksan Akademi, gerçekleþtirdiði projeler ile
TAYSAD tarafýndan 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ödülüne
layýk görüldü. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoðdu
konuyla ilgili "Her þey inanmakla baþlar, biz ülkemize ve
sanayiye ve en önemlisi geleceðin sanayicileri öðrencilerimize
inandýk" dedi.

Herþey Ýnanmakla Baþlar
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoðdu "Her þey
inanmakla baþlar, biz Tezmaksan Akademi olarak ülkemize
ve sanayiye ve en önemlisi geleceðin sanayicileri öðrencilerimize inandýk. Bu uðurda geliþtirdiðimiz sosyal sorumluluk
projelerinde hem geliþmeyi hem de sürekli olmayý amaçlýyoruz.
Bizi bu ödüle layýk gören TAYSAD yönetim kuruluna ve
çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Bu ödülü tüm ekibimiz adýna
kabul ediyorum" dedi.

Tezmaksan Makina'nýn, sanayi sektöründe 'nitelikli eleman
sorunu'nun çözümüne yönelik olarak 2015 yýlýnda hayata
geçirdiði Tezmaksan Akademi'ye ödül geldi. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakaný Faruk Özlü'nün de katýldýðý, Taþýt Araçlarý
Yan Sanayicileri Derneði'nin 40'ýncý Genel Kurulu'nda
Tezmaksan Akademi 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk'
kategorisinde 3'üncülük ödülüne layýk görüldü. Tezmaksan
Genel Müdürü Hakan Aydoðdu, ödülünü Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy'dan aldý.
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Meusburger Kalýp Setleri ve Elemanlarý
Tic. ve San. Ltd. Þti.
Önce hizmet gelir

T

Sipariþ vermek artýk hýzlý ve kolay

ürkiye uzun süreden beri Avusturyalý standart kalýp
fikstür ve sýcak yolluk sistemleri üreticisi Meusburger
için çok önem taþýyan bir pazarý oluþturuyor.
Meusburger ve kendisinin Türkiye'deki deðerli müþterileri ile
olan mükemmel iþ birliðine dayanýlarak 2011 yýlýnda Ýstanbul'da
ayrý bir satýþ ofisi kuruldu. Bugün 7 eksperden oluþan bir ekip
tarafýndan Türkiyede ki müþterilere hizmet veriyor.

86.000 ürünün kolay ve müþteri dostu sipariþ imkanlarý her kalýp
yapýmcýsýnýn iþini kolaylaþtýrýyor. Böylelikle ürünler
Meusburger'in çeþitli kataloglarýndan çevrimiçi olarak, CD
kataloðu yoluyla veya telefon ile sipariþ edilebiliyor. Stok
mevcudiyetinin sürekliliðine ve kýsa teslimat sürelerine de çok
deðer veriliyor. Tek bir kalýp elemaný veya komple bir kalýp seti
sipariþi olmasý fark etmeksizin sipariþ kolaydýr ve teslimat hýzlýdýr.

Pazar liderinden kaliteli standar parçalar

En üst düzeyde hizmet yetkinliði

Meusburger Grup normlaþtýrýlmýþ kaliteli standartlarýn, sýcak
yolluk tekniði ve kontrolör tekniði ürünleri ile atölye
ekipmanlarýndan seçkin ürünlerin uluslararasý alanda lider
üreticilerinden. Dünya çapýnda 18.500'den fazla müþteri
standardizasyonun avantajlarýný kullanýp 50 yýlý aþkýn çelik iþleme
tecrübesinden yararlanýyor. Ürünlerin anýnda stoktan temin
edilebilmesi Meusburger Grubunu standart kalýp, fikstür ve sýcak
yolluk sistemleri için güvenilir ve global bir ortak haline getiriyor.

Tüm Türkiyeye hizmet veriliyor. Yerel dilde profesyonel ve
kiþiselleþtirilmiþ hizmet müþteriler tarafýndan çok beðeniliyor.
Meusburger Türkiye ekibi ürün kullanýmý ve sipariþ olanaklarý
ile ilgili sorularda memnuniyetle yardým hizmeti de sunuyor.
Ayrýca eksper ekibi tarafýndan teknik desteðe çok önem veriliyor.

Standartlar sayesinde rekabet avantajý
Meusburger'in üst düzey hassasiyetli standart ürünlerini
kullanmak tüm proses zincirini optimize eder zamandan ve
maliyetten tasarruf ettirir. Böylelikle kalýp yapýmcýsý tam olarak
temel yetkinliklerine ve çekirdek iþlemeye konsantre olabilir.
Kalýp plakalarý Meusburger'de standarda uygun þekilde gerilim
giderme sürecinden geçirilir.

Armak Yedek Parça ve Makina Ýmalat
San. Tic. Ltd. Þti.

Þ

irketimiz Gemi inþaat,askeri deniz ve kara projelerinin
ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla 1996 yýlýnda Tuzla
tersaneler bölgesinde 400 m² kapalý alanda
kurulmuþtur.Kaynak ve çelik konstrüksiyon,CNC freze-CNC
torna iþleme,montaj ve talaþlý imalat bölümü ile toplamda 4 ana
bölümden oluþan þirketimiz 2013 yýlýnda iþlerinin yoðunluðu ve
büyümesi nedeniyle 2000 m² lik ek fabrikamýzla toplamda 2400
m² kapalý alana ulaþmýþtýr.2013 yýlý sonrasý hizmet verdiðimiz
sektörlere otomotiv ve inþaat sektörlerini de ilave etmiþ
bulunmaktayýz.Tamamlanan Osmangazi Köprüsü,Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve devam eden 3.havalimaný projeleri ile
Türkiyenin ilk uçak gemisi projesinde de en önemli tedarikçiler
listesinde olmanýn gururu ve mutluluðunu yaþamaktayýz.Bu yýl
dahil olduðumuz Ulusal Kalýçýlar Birliði ile de amacýmýz, mevcut
makina parkurumuz ve 2018 yýlýnda planlanan makina
yatýrýmlarýmýzla kalýp sektörüne de üretimlerimizle destek
verebilmektir.
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Sarýgözoðlu Hidrolik Makina ve Kalýp San. Tic. A.Þ.
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57 yýlýnda Ýsmail SARIGÖZOÐLU tarafýndan Ýzmir'de
kurulan SARIGÖZOÐLU, sahip olduðu bilgi, tecrübe
ve teknolojik güç sayesinde FORD, MERCEDES,
TOFAÞ, BMW, RENAULT gibi otomotiv sektörünün önde
gelen OEM' lerine hizmet vermektedir. 1976 yýlýnda Manisa'da,
1999'da Aksaray'da ve son olarak 2009 yýlýnda Bursa'da yapmýþ
olduðu yatýrýmlarýyla sürekli büyüyen ve geliþen
SARIGÖZOÐLU, þu anda 3 farklý þehirde 4 fabrika ve 1015
çalýþaný ile üç kuþaktýr sac kalýpçýlýðý, otomotiv ve beyaz eþya
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Otomotiv sektörünün geliþmiþ yan sanayilerinden biri olarak
araçlarýn kozmetik olarak adlandýrýlan büyük dýþ panel
parçalarýndan, robotlu kaynak sistemleriyle bu parçalarýn
montajýndan, kalýn þasi parçalarýna kadar geniþ bir ürün yelpazesi
bulunmaktadýr.

SARIGÖZOÐLU

üretim aþamasýný planlayarak model de dahil olmak üzere pres
altý çalýþmalarý ile sonuçlandýrýlýr.
Kurulduðu günden bugüne kadar birçok baþarýya imza atan
SARIGÖZOÐLU sahip olduðu ISO 9001 - ISO TS 16949, ISO
14001 ve Q1 belgeleri ile yurtiçi ve yurtdýþýndaki müþterilerinin
beklentilerini eksiksiz karþýlamaktadýr.
Önce insan anlayýþý sebebiyle, birçok öðrenciye burs veren
SARIGÖZOÐLU ayrýca, hali hazýrda çalýþanlarýna þirket içi ve
þirket dýþý eðitim olanaklarý sunmaktadýr. Son olarak da teknik
personel istihdamýna yönelik 2 okul açmýþ ve bu okulun
öðrencilerine istihdam garantisi vermiþtir.

Öncelikli sektörü otomotiv olsa da beyaz eþya sektöründe de
Türkiye, Fransa, Almanya ve Ýngiltere'de bulunan Bosch
firmalarýna kombi üretiminde kullanýlan iç ve dýþ sac aksamlarý
için yýllardýr kalýp ve seri üretim konularýnda hizmet vermektedir.
SARIGÖZOÐLU, müþteri isteklerini ön planda tutmayý þirket
kültürünün bir parçasý olarak kabul edip her kalýbýn üretimini
baþlý baþýna bir proje kapsamýnda yürütür. Bu proje süreci fizibilite
çalýþmalarý ve simülasyonlar doðrultusunda tasarým ile baþlar,

Tekyaz Teknolojik Yazýlýmlar ve Makina Tic. A.Þ.
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94 yýlýnda UMTAÞ A.Þ. bünyesinde baþladýðýmýz CAD
/ CAM / CAE alanýndaki faaliyetlerimizi 2007 yýlýndan
beri TEKYAZ TEKNOLOJÝK YAZILIMLAR VE
MAKÝNA TÝC. A.Þ. olarak sürdürüyoruz.
TEKYAZ; SOLIDWORKS Türkiye Distribütörü, SolidCAM
Türkiye Distribütörü ve Cimatron Türkiye Distribütörü olarak
CAD/CAM/CAE sektöründe uzmanlaþmýþ bir þirkettir.
TEKYAZ; Türkiye genelinde Ýstanbul baþta olmak üzere Ýzmir,
Bursa, Konya, Ankara, Kayseri ve Adana illerinde gerçek bölge
ofisleri ve çalýþanlarý ile Türkiye'nin dört bir yanýnda yer alan
müþterilerine çoðunluðu mühendis ve elliyi aþkýn genç kadrosu
ile hizmet vermektedir.

TEKYAZ; 19 yýllýk SOLIDWORKS Türkiye Distribütörü, 23
yýllýk CAD/CAM deneyimi, kuvvetli altyapýsý, kurumsallaþmýþ
organizasyon yapýsý ve genç kadrosu ile tüm müþterilerine
program satýþý, teknik desteði ve eðitimleri ile bütünsel çözümler
sunmaktadýr. Ayrýca yazýlým ürünlerini desteklemek üzere çeþitli
cihazlarýn satýþ ve temsilciliðini de yürütmektedir.
TEKYAZ; 3000'in üzerinde müþteri ve 500'ün üzerinde eðitim
kurumu ile çalýþmakta, SOLIDWORKS tarafýndan
gerçekleþtirilen tüm sertifikalara sahip deneyimli ve tecrübeli
eðitim kadrosunun yaný sýra özel sýnavlara tabi tutulan profesyonel
satýþ ekibi ile hizmet vermektedir.
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Zirve Ana Sponsorluk
Gold Paket
Silver Paket
Stant Paket

35.000 TL + KDV
17.500 TL + KDV
12.500 TL + KDV
6.000 TL + KDV

