BAŞKAN

Mustafa AYDOĞDU

TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,

TEZMAKSAN, 2018 yılına umutla başladı. İnanıyoruz, bu yıl bir öncekinden daha verimli, daha başarılı, daha mutlu yaşanacak.
Sanayici işadamları ile istişarelerimizde sektörümüzün sorunlarını masaya yatırıyoruz. Sorunlar var ancak çözüm önerilerini de
hem özel sektörde hem de üyesi olduğumuz sivil toplum kuruluşları aracıyla kamuda paylaşıyoruz. Sorunları saptayıp çözüm
önerilerini oluştururken, bardağa dolu tarafından bakmamız gerekiyor. Ülkemiz ve sektörümüz için umut vadeden gelişmeler de
oluyor. Elbette daha da güzel gelişmeler olacak, olmalı... Buna inanmadan nasıl çalışır, nasıl başarırız?
MAKTEK 1. Altın Pergel CNC Takım Tezgahları Tasarım Yarışması, TEZMAKSAN Akademi olarak bizi hem heyecanlandırdı
hem de gururlandırdı. TİAD ve TEZMAKSAN Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışması, Bahçeşehir Üniversitesi, Lenovo,
Yenasoft, Renishaw, SolidWorks’un destekleriyle; mesleki ve teknik eğitim okulu mensubu öğrencileri tasarlamaya ve
modellemeye teşvik eden MAKTEK Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması’nın, nitelikli teknik eğitim
sorunu konusunda farkındalık yaratacağına inancımız tam… Yarışmanın sonuçları MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda
açıklanacak.
TEZMAKSAN Akademi bu yarışmaya destek oldu, çünkü eğitim birinci önceliğimiz… Eğitime katkısının bulunduğuna
inandığımız pek çok girişimi kurum olarak destekliyoruz.
Üstelik MAKTEK Altın Pergel Yarışması, ülke olarak en çok özendiğimiz konuyu; tasarımı ve modellemeyi amaçlıyor.
Öğrenci ve sanayiciyi bir araya getiriyor, etkileşime ön ayak oluyor. Yarışma, takım tezgahları sektöründe yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesini destekliyor. Ür-Ge, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı özendiriyor. Otomotiv, savunma ve havacılık,
yazılım konularında yerli ve milli üretimle ilgili gelişmeleri soluksuz takip ediyoruz. Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu yüksek
teknolojili takım tezgahlarının ve ihtiyaç duyulan ekipmanlarının ülkemizde geliştirilmesi ve tasarım altyapısı sağlamak için
MAKTEK Altın Pergel Yarışması çok sağlam bir adım…
Yeter ki önce sanayici işadamları olarak biz inanalım, sonra gençlerimizin mesleklerine yönelik inancını destekleyelim. İnanarak
ve destekleyerek hiçbir şey kaybetmeyiz. Yarışmaya hazırlanma sürecinde mentorlarından aldıkları destek ile daha fazla öğrenip
gelişecekler. Böylece kazanan öğrenciler olacak, kazanan biz olacağız.
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TEZMAKSAN ve Belgin Madeni Yağları işbirliği,
Türk sanayisini güçlendirerek devam ediyor
Bilindiği üzere bundan bir yıl önce Türk sanayisinde verimliliği artırmak, bakım masraflarını
azaltmak ve takım ömrünü uzatmak için TEZMAKSAN, Belgin Madeni Yağlar ile işbirliğine gitti.
İki firma güç ve deneyimlerini birleştirerek Türk sanayisinde bir çözüm paketi önermeye başladı.
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TEZMAKSAN Akademi Ankara’da açıldı
Bu yılın başında www.tezmaksanakademi.com üzerinden gelen talepler üzerine müşteri ve
çalışanlarına, teknik ve meslek liselerine Ankara’da da destek vermek amacıyla TEZMAKSAN
Ankara Akademi kuruldu. Açılışı, 5-9 Şubat tarihlerinde 10 firmanın katılımı ile ÜCRETSİZ CNC
TORNA OPERATÖR eğitimi ile gerçekleştirilen TEZMAKSAN Ankara Akademi; 19-21 Şubat’ta
firmalara yönelik ÜCRETSİZ Siemens İleri Seviye Programlama Eğitimi ile faaliyetine devam etti.
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TEZMAKSAN Akademi, ülke sınırlarını aştı

TEZMAKSAN Akademi, verdiği eğitimleri uluslararası boyuta taşıdı ve yurt dışından gelen
öğrencilere de kucak açtı. Kosova’nın Priştine kentinden, makina sektöründe çalışan iki
kuzen Edis Bunjaku ve Muhammed Bunjaku, TEZMAKSAN Akademi’de eğitim aldı.

18

KAPASİTEMATİK 2018 ile Endüstri 4.0 cebinizde

İnovasyon ve İleri Teknoloji Müdürü Özer Cem Kelahmet: “KAPASİTEMATİK, tam anlamıyla
Endüstri 4.0’ın kendisi… ‘Nesnelerin interneti’ alt yapısı ile veriler, tüm ortamlardan kayıpsız
izlenip makinalar arası iletişim sağlanmaktadır. KAPASİTEMATİK 2018’in son güncellemesi ile
tüm işlemler, akılı telefonlarda uygulama olarak markette yerini alacak.”

4 - Esprit CAM ile çok eksenli makina eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor
7 - “TEZMAKSAN Akademi’deki eğitim, tam hayalimdeki gibi”

8 - MAKTEK Altın Pergel Yarışmasının sponsorları, maddi gücünü değil yüreğini ortaya koydu

10 - Öztürk Makina, 300’üncü Brother ile üretimde kusursuzluğu hedefliyor
12 - Ark Asansör, 100. Toyoda ile Japon kalitesi ve hassasiyetiyle üretiyor

14 - ESCO, beyaz eşya sektöründeki başarısını 200. Kaoming ile taçlandırdı
16 - TEZMAKSAN’ın sattığı 200’üncü Finetech Balkanmak’ta
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Esprit CAM ile çok eksenli makina eğitimlerimiz
tüm hızıyla devam ediyor
TEZMAKSAN & Yenasoft ortaklığında savunma, medikal ve
otomotiv sektörlerine yönelik parçaların işlendiği Esprit CAM
ile Kayar Otomat eğitimleri, açılışını 22-27 Ocak 2018 tarihleri
arasından firmalara verdiği eğitimle yaptı. İkincisi 12- 16 Şubat’ta
yapılan eğitim yine farklı illerden gelen firmalara verildi.
Esprit CAM ile Kayar Otomat eğitimleri ile katılımcılar: İş parçası
kesimini hızlandırır, üretim kalitesini artırır ve de zamandan
kazanabilir…
Katılım Koşulları:
• İyi derecede CNC torna tezgahını kullanıyor olmak,
• CNC torna tezgah programlarına hakim olmak,
• Teknik resim okuyabilmek,
• Win işletim sistemlerini kullanabilmek,
• Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak…
Eğitim detayları ve başvuru için: www.tezmaksanakademi.com
* Bir sonraki Esprit CAM ile Çok Eksenli Makina Eğitimi
9-13 Nisan 2018’de gerçekleştirilecektir.

Eğitim videolarına ulaşmak için;

TEZMAKSAN Akademi,
kurumsal eğitimlerini sanayicinin fabrikasına taşıyor
2015 yılında kurulan bugüne kadar 500’ün
üzerinden öğrenciye eğitim sağlayan
TEZMAKSAN Akademi, karma sınıflarla
verdiği eğitimleri, aldığı davetlerle firmaların
fabrikasında da vermeye başladı.

Firmalara kendi makina parkurlarında, eksikliğini
hissettikleri konularda, talebe göre yapılan eğitim
metotlarıyla eğitim veren TEZMAKSAN Akademi; standart
torna, işleme merkezi, tel erezyon, ileri seviye Siemens
eğitimlerinin yanı sıra firmaya özel eğitim paketleri de
hazırlamaya başladı.
Akademinin bugüne kadar kurumsal eğitim verdiği firmalar:
MAPA MAK PARÇALARI A.Ş.

KOCAELİ

CNC İŞLEME MERKEZİ EĞİTİMİ

FORD OTOSAN

ESKİŞEHİR

CNC İŞLEME MERKEZİ EĞİTİMİ

ADÖKSAN DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TUZLA

BROTHER İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

ESTAŞ EKSANTRİK A.Ş

SİVAS

CNC TORNA EĞİTİMİ

AJAN ELEKTRONİK SERVİS SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İZMİR

CNC KAYAR OTOMAT EĞİTİMİ

MTU MOTOR TÜRBİN A.Ş

İSTANBUL

CNC TORNA SİEMENS MAKRO

ROCA TR BANYO A.Ş

ESKİŞEHİR

CNC İŞLEME MERKEZİ EĞİTİMİ
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espritcam.com

www.belginoil.com

TEZMAKSAN ve Belgin Madeni Yağları işbirliği,
Türk sanayisini güçlendirerek devam ediyor
Bilindiği üzere bundan bir yıl önce Türk sanayisinde verimliliği artırmak, bakım masraflarını azaltmak
ve takım ömrünü uzatmak için TEZMAKSAN, Belgin Madeni Yağlar ile işbirliğine gitti. İki firma güç ve
deneyimlerini birleştirerek Türk sanayisinde bir çözüm paketi önermeye başladı.
Bu paket kapsamında yatırımcılar almış oldukları tezgah
için doğru yağ seçimi, yağ teknolojileri eğitimi ve ilk
dolum metal işleme yağlarını Belgin’den ücretsiz olarak
aldı ve makina kurulumu, belgenin uzmanları eşliğinde
doğru yağlar ile yapıldı.

Hakan Aydoğdu

TEZMAKSAN Genel Müdürü

Sinan Çubukçu

Belgin Madeni Yağlar Satış Direktörü

İşbirliği, ilk yılını başarıyla doldurdu
21 Şubat 2018 tarihinde her iki firma yöneticileri,
TEZMAKSAN Genel müdürü Hakan Aydoğdu ve Belgin
Madeni Yağlar Satış Direktörü Sinan Çubukçu önderliğinde
bir araya geldiler. Toplantı başlangıcında Belgin Madeni
Yağlar adına Sinan Çubukçu Hakan Aydoğdu’ya, Türk
sanayisine katkılarından dolayı bir plaket takdim etti. Kısa
seremoni ardından iki firma yöneticileri hem işbirliğinin
ilk yılını ayrıntılarıyla değerlendirdi hem de yeni projeler
üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Kolektif çalışma amacına ulaştı
İlk yılında bu işbirliği, Türkiye çapında 500’e yakın tezgaha ulaştı ve yatırımcılar tarafından büyük beğeni ve övgü topladı.
Belgin’in Sabancı Üniversitesi işbirliği ile yaptığı müşteri memnuniyeti anketinde yatırımcılar; bu çözüm paketi ile yatırımları
olan makinalarda ne cins parça işleneceğine, kullanılacak suyun kimyasal değerlerine, iklim koşullarına, çalışma şartlarına ve
firmanın bakım sıklığına göre karşılıksız olarak yağ önerilmesinden, bu konularda eğitim verilmesinden ve hatta tezgahlardaki ilk
yağların bedelsiz olarak doldurulmasından duydukları memnuniyeti belirttiler.
İşbirliği, yeni hedeflerle devam edecek
Anket sonuçları ışığında yeni projeler konusunda da fikir alışverişi yapan firma yöneticileri, işbirliğinin önemi ve istikrarına vurgu
yaparak işbirliğini ve çözüm paketini duyurmaya ve yaygınlaştırmaya devam etmeyi; sosyal medyayı daha etkin kullanmayı ve
Türkiye çapında daha fazla tezgaha ulaşarak verimlilik artırmayı hedeflediler. Bakım masraflarını ve plansız bakımları azaltma ve
takım uçları ömrünü uzatma konusunda Türkiye Sanayisinde yatırımcıları aydınlatmayı sürdürmeyi kararlaştırdılar.
Bu fikirler ışığında her iki firma, TEZMAKSAN & Belgin Çözüm paketi uygulamasını 2. el tezgah satışlarına da taşımaya,
TEZMAKSAN Online platformundan çözüm paketi detaylarını paylaşmaya, ürünlerin bu platformdan tedariğine ve çeşitli
kampanyalar düzenlenmesine karar verdi.
Belgin Madeni Yağlar ilk yıl olduğu gibi TEZMAKSAN Akademi kapsamında kesme sıvıları ile ilgili eğitim modülü ile ilgili
bölümlere katılacak, kesme sıvısı kullanımı ve emülsiyon verimi ile ilgili kısa videoları sosyal medya aracılığıyla paylaşacak.
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TEZMAKSAN Ankara Şubesi,
yeni yerinde…
TEZMAKSAN Ankara Bölgesi, müşterilerine yeni yerinde yeni ofisiyle hizmet
vermeye başladı. Yenimahalle’deki Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde
1122. Cadde üzerindeki MAXIVEDIK İş Merkezi’nde, yenilenmiş ofisi ve
showroomuyla imalat sektörüne çözüm sunmaya devam edecek.

TEZMAKSAN Akademi Ankara’da açıldı
Bu yılın başında www.tezmaksanakademi.com’a gelen talepler
üzerine; müşteri ve çalışanlarına, teknik ve meslek liselerine
Ankara’da da destek vermek amacıyla TEZMAKSAN Ankara
Akademi kuruldu. Açılışı, 5-9 Şubat tarihlerinde 10 firmanın
katılımı ile ÜCRETSİZ CNC TORNA OPERATÖR eğitimi ile
gerçekleştirilen TEZMAKSAN Ankara Akademi; 19-21 Şubat’ta
firmalara yönelik ÜCRETSİZ Siemens İleri Seviye Programlama
Eğitimi ile faaliyetine devam etti.

Torna ile Şekillenen Hayatlar Seminer Takvimi

Siz de “Bu Seminer Bizim de Okulumuzda verilsin” diyorsanız:
www.tezmaksan.com.tr /tezmaksan-akademi adresindeki formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
28 Şubat

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

13:00 - 15:00

07 MART

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

14:00 - 16:00

14 MART

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

15:00 - 17:00

28 MART

AYDIN MİMAR SİNAN ANA. TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ

13:30 - 15:30

25 NİSAN

GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

13:30 - 15:30

/tezmaksanakademi

/tezmaksan.akademi
www.tezmaksanakademi.com

6

TEZMAKSAN Akademi, ülke sınırlarını aştı
TEZMAKSAN Akademi, verdiği eğitimleri uluslararası boyuta taşıdı ve yurt dışından gelen öğrencilere
de kucak açtı. Kosova’nın Priştine kentinden, makina sektöründe çalışan iki kuzen Edis Bunjaku ve
Muhammed Bunjaku, TEZMAKSAN Akademi’de eğitim aldı.
Kendinizden bahseder misiniz? Neler yapmaktasınız?
İkimiz de Kosova Türk İşadamları Derneği üyesiyiz. Türkiye ile
bağlarımız çok kuvvetli. Otomotiv, CNC makinalar ve enerji
sektöründe kullanılan çeşitli parça üretimi ve ticareti konusunda
faaliyet gösteren bir şirketin sahibiyiz. Süreklilik sağlamak ve
hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendimizi mümkün olduğunca
geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple uluslararası
eğitim programlarını da ilgiyle takip ediyoruz.

Edis Bunjaku

Muhammet Bunjaku

TEZMAKSAN Akademi’yi nasıl keşfettiniz?
TEZMAKSAN Akademi’yi internet ortamında sosyal medyada
keşfettik. Eğitim faaliyetlerini gözlemlediğimizde mutlaka
TEZMAKSAN Akademi’de yer almamız gerektiğini düşündük.

TEZMAKSAN Akademi’nin eğitimlerini nasıl buldunuz?
Bize çok katkısı oldu. Özellikle Siemens İleri Seviye Programlara Eğitimi, bizi pek çok kısa yol ve pratik bilgi ile tanıştırdı. Bu
eğitimlerin en güzel yanı, ülkemize dönüp işbaşı yaptığımızda kullanacağımız, zamandan kazandıran bilgiler edinmemiz oldu.
Türkiye’de sektörle ilgili pek çok firmanın etkinliğine katıldık. Ancak gördüğümüz ilgi alaka ve nitelikli eğitim ile TEZMAKSAN
Akademi’nin yeri, bizim için hep ayrıcalıklı kalacak.

“TEZMAKSAN Akademi’deki eğitim, tam hayalimdeki gibi”
HİDROBARSAN’ın Yönetim Kurulu Üyesi Seda Kacar, babasının kurduğu firmayı daha ileri noktalara
taşımak için kollarını sıvadı ve TEZMAKSAN Akademi’de eğitim aldı. Eğitim sonunda yapılan online seviye
tespit sınavından 100 tam not alan Seda Kaçar, işine olan sevgisi ve başarısıyla örnek oldu.
Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Yaşım 24, makine mühendisiyim ve HİDROBARSAN’ın yönetim
kurulundayım. Babamın kurduğu bu şirketi, “ikinci kuşak” olarak şu anki
pozisyonundan çok daha yukarılara taşıyabilmek için kendimi makine imalatı
konusunda çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız yönetici
asistanıyım ama bir fiil üretimde çalışıyorum. Montaj yapıyorum, gaz altı
kaynak yapıyorum, CNC programlıyorum, Ar-Ge ve projelerde çalışıyorum.
Öğrenebileceğim ne varsa tek tek kendim yaparak öğreniyorum. İmalatla
ilkokul 1. sınıfta tanıştım.
Bir kadın olarak erkek egemen denen endüstriyel alanda çalışmak nasıl
bir duygu?
İşin cinsiyeti olduğunu düşünmüyorum. İstedikten sonra üstesinden gelinmeyecek
hiçbir iş yok. Makina mühendisi olmam konusunda özellikle babam çok
destekledi. Yakın çevrem ve ailem de çok normal karşılıyorlar bunu.
TEZMAKSAN Akademi’de aldığınız eğitim, eksiklerinizi nasıl etkiledi?
CNC bilgisi konusunda sıfırdım diyebiliriz. Sadece ne işe yaradığını biliyordum
ve birkaç kez parça söküp takmıştım o kadar. Öğretmenimizin de dediği gibi
emeklemeyi öğrendim, yürümek ve koşmak kendi elimdeydi. Eğitim bitiminin
ertesi günü fabrikamızdaki CNC bölümünde bir fiil çalışmaya başladım. Şu an tek başıma CNC’de parçayı işleyebilecek durumdayım.
TEZMAKSAN Akademi’nin teorik ve pratik eğitimini nasıl buldunuz, hayal ettiğiniz gibi miydi?
Tam hayal ettiğim gibiydi. Özellikle tasarım yapan veya yapacak olan mühendislerin öğrenmesi gerekiyor. Tasarlanan bir
parçanın, CNC’de üretilebilir olup olmadığını ayırt edebilmek çok önemli. CNC programlamayı bilen bir mühendis, iş
görüşmelerinde benim gözümde artı puan demektir.
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BİZDEN HABERLER
MAKTEK Altın Pergel Yarışmasının sponsorları,
maddi gücünü değil yüreğini ortaya koydu

www.altinpergelyarismasi.com

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu: “‘MAKTEK 1. Altın Pergel CNC
Takım Tezgahları Tasarım Yarışması’ sektörümüzün gelişiminde önemli bir rol
oynayacak. Üretim ve sanayinin anahtarı olan CNC tezgahlarının öğrencilerimiz
tarafından tasarlanmış olması ülkemize çok ciddi bir katma değer kazandıracak.
Öğrencilerimiz bu yarışma esnasında ekip ruhu ile çalışma özelliğini kazanacaklar.
Tasarım kabiliyetleri daha da yükselecek. Mesleklerine olan istekleri artacak. Bu
nedenle bunu yalnızca; sonucunda ödül olan bir yarışma olarak görmemek lazım.”
TİAD Genel Sekreteri Pınar Çeltikci
“MAKTEK Altın Pergel, teoriyi pratiğe dönüştürecek”
Teknik meslek liselerinde okuyan öğrencilerimize gelecekte çalışacakları sahayı sevdirmeyi ve
üretimden heyecan duymalarını sağlamayı amaçladık. Bu yarışma ile öğrenciler, teoride öğrendiklerini
pratikte uygulayacak ve üretimin hazzına tanık olacak. Elbette gençlerimiz, bu yarışma ile
karşılaşacakları zorlukların yanı sıra bir torna üretiminin imkansız olmadığının da bilincine varacak.
Renishaw Genel Müdürü Sinan Fidanlıgül
“İnovasyon, ancak ve ancak insana yatırım yapıldığında sürdürülebilir olur”
Yarışma destekçilerinden birisi olmamızın en büyük sebebi firmamızın tarihçesi ve de yönetim
anlayışıdır. Renishaw, yarım asra yakın geçmişi boyunca aralıksız her yıl, Ar-Ge faaliyetlerine
yıllık satışının ortalama yüzde 14-18’ini aktararak birçok devrim niteliğinde yeni ürünü dünyaya
kazandırıyor. Kurumumuz inovasyonun, ancak ve ancak insana yapılan yatırımların neticesinde
sürdürülebilir olabileceğinin bilincindedir. Bu sebepledir ki, bu yarışmaya sevinerek müdahil olduk
ve de yarışmayı desteklemekteki amacımız: Öğrencilerimizin “tasarlayan ve üretebilen bireyler” olmasına yardımcı olmaktır.
Yarışma sektörümüzde bir ilk… Hep beraber devamını da başarıyla yürüteceğimize olan inancımız tam...
TEZMAKSAN Akademi Eğitim Üssü Derneği Başkan Yardımcısı Berna Şıkel
“En önemlisi mentorluk desteği”
MAKTEK Altın Pergel ülkemiz için, güçlü Türkiye için gönülden çıktığımız bir yol… Amaç
kazanmak değil, kenetlenmek. Daha da güçlenmek… Bu projeye tıpkı TEZMAKSAN Akademi gibi
sadece maddi gücünü değil yüreğini ortaya koyan değerli sponsorlarımızın; finale kalan 10 okula
ücretsiz olarak vereceği iş istasyonu, üç boyutlu katı modelleme programı ve eğitimi, ama en önemlisi
altı ay boyunca sürecek mentorluk desteği olacak.
SOLIDWORKS Türkiye Satış Müdürü Burak Kuralkan
Tasarım yarışmaları gençlerin ufkunu açıyor”
Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamında bugün var olan pek çok meslek ve tasarım gelecekteki yerine
yepyeni meslek ve tasarım gruplarına bırakacaktır. Bu bağlamda tasarım yarışmalarının gençlerimizin
ufkunu açacağına ve dostça rekabetin öğrencilerimiz açısından motivasyon kaynağı olacağına
inanıyoruz. Dassault Systèmes SOLIDWORKS olarak gençlerimizin en iyi şekilde teknik donanıma
sahip olması adına yapılan çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak bu
yarışma sayesinde CNC takım tezgahları alanında önemli noktada adımlar atılacaktır. Bu yarışmanın temel konusunun üretime
yönelik tasarım olması ise yarışmayı bizler açısından daha değerli kılmaktadır.
Maktek Altın Pergel
Çağrı Videosu;
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Öztürk Makina,
300’üncü Brother ile ile üretimde kusursuzluğu hedefliyor
Kalite Kontrol Müdürü Taha Öztürk: “Üretim alanımızda modernlik ve kusursuzluk esastır. Bu sebeple
kusursuzluğu sunan ve müşterimize kısa termin sürelerinde üretim gerçekleştirmemizi sağlayan teknolojilere
yatırım yapmamız gerekti. Makina parkurumuzda iki adet Brother tezgah yerini aldı. TEZMAKSAN’ın
sattığı 300’üncü Brother olan S700x1’i de temin etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Taha Öztürk

Öztürk Makina - Kalite Kontrol Müdürü

Yusuf Birlik

TEZMAKSAN / Doğu Satış Müdürü

Yakup Öztürk

Öztürk Makina Genel Müdürü

Siz de köklü firmalardan birisiniz… Öztürk Makina ne zaman, nasıl kuruldu?
Firmamız Osman Nuri Öztürk tarafından 1954 yılında İstanbul’da kuruldu. Osman Nuri Öztürk, büyükbabamızdır.
Seneler için de 15 m2’de başlayan üretim 1000 m2’ye ulaştı. Şu an bünyesinde üçüncü kuşağın da bilfiil çalıştığı bir şirketiz.
Firmanızın uzmanlık alanı nedir?
Öztürk Makina, 1986 tarihinden itibaren portatif ağaç işleme makinaları imalatı, 1989’dan bu yana kablo işleme, kesme ve
krimpleme konularında uzmanlaştı. Müşterimize makinadan kalıba kadar, kablo işleme sektörü için gerekli bütün yedek parçaların
tasarımından üretimine uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Üretiminizi nereye kanalize ediyorsunuz?
İmalatımızın yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Başta Bulgaristan, Portekiz ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere Fas, Tunus ve
Rusya’ya da ihracat gerçekleştiriyoruz. Pek çok büyük markanın onaylı tedarikçisiyiz ve takdir edersiniz ki bunu başarmak pek de
kolay değil… Onaylı tedarikçi olabilmek için sayısız aşamadan geçerek kurumsallaştık.
Nasıl başardınız?
Uygun fiyat ve termin süresi ile… Hem termin süreleri kısaldıkça stok maliyeti de düşüyor. Bunu sağlayabilmek için de yüksek
teknoloji ile çalıştık. Modern ve hassas makine parkımız, bütün uluslararası kalite standartlarını karşılamaktadır.
Bu noktada TEZMAKSAN’la tanışmış olmalısınız…
Evet, Alman menşeili onaylı tedarikçimiz bizi daha fazla yüksek teknolojili tezgah yatırımı yapmaya zorladı. Bilirsiniz ki
Almanlar, disiplin ve süreklilikte hassastır. Her şeyin bir yedeğinin bulunmasını isterler. Üretim alanımızda modernlik,
kusursuzluk esas olmak zorunda... TEZMAKSAN’dan daha önce Argo ve First temin etmiştik.
300’üncü Brother’ı siz almışsınız. Neden Brother’dan yana tercih yaptınız?
Çünkü Almanya ile olduğu gibi Japonya ile de çalışma yapmaktayız. Brother da çok kaliteli bir Japon markası. İlk olarak Brother
S500x1 aldık. Tezgah, imalatta diğer tezgahlara göre hız, performans ve kalite açısından üstün gelince tekrar bir Brother temin
etmek istedik. İş yoğunluğumuz çok fazla ve sürekli sipariş alıyoruz. Gerçekten de imalatta ikinci Brother’a ihtiyaç duyduk.
Böylelikle S700x1’i satın alarak 300’üncü Brother’ı temin etmenin ayrıcalığını yaşadık.
Tekrar bir tezgah yatırımı yapacak olsanız Brother’dan yana tercih yapar mısınız?
Markanın kalitesi ile TEZMAKSAN’ın hizmet profesyonelliğini göz önünde bulundurarak elbette tekrar tercih ederiz.
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Ark Asansör,
100. Toyoda ile Japon kalitesi ve hassasiyetiyle üretiyor
Ark Asansör Müdürü Yaşar Kan: “TEZMAKSAN’ın sattığı Toyoda’ların 100’üncüsünü Ark Asansör
olarak biz aldık. TEZMAKSAN, ihtiyacımıza yönelik en uygun teknolojileri saptayıp bize sundu. Böylece
Toyoda’nın FH 630 Sxi serisinden üç adet tezgah, Japon kalitesi ve hassasiyetiyle makina parkurumuzda
fark yarattı. Kendi içimizde de ‘iyi ki Toyoda’dan yana tercih yapmışız’ diyoruz. Tekrar yatırım yapmayı
düşünürsek Toyoda’yı yine tercih ederiz.”

Yaşar Kan

Ark Asansör - Müdür

Yusuf Birlik

TEZMAKSAN / Doğu Satış Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Neler üretiyorsunuz?
Ark Asansör Makina ve Motor Sanayi, 1994 yılında kuruldu. Kurulduğu günden beri teknolojisi ile sürekli büyüyen ve gelişen
bir firma olarak ilerledi. Hızlı ve etkili servis ağları ile yerinde çözüm üreterek müşteri memnuniyeti sağlamayı temel ilke edindi.
Çeşitli tiplerde asansör motorları üretmekteyiz.
TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
TEZMAKSAN’la 2013 yılında çalışmaya başladık. İnternet üzerinde keşfettik ve hemen iletişime geçtik. Üç Toyoda, dört
Goodway ve bir adet de Samsung olmak üzere TEZMAKSAN’dan 8 adet tezgah temin ettik.
TEZMAKSAN ile çalışmanın en güzel yanı nedir sizce?
TEZMAKSAN’ın satış personeli kabiliyetli. İşe uygun tezgahı saptayıp bize sundular. Bir de satış sonrası hizmetlerde
TEZMAKSAN ciddi bir fark yaratıyor. Zira hem teknik servis hem de eğitim-kurulum gibi konularda hiç sıkıntı yaşamadık.
TEZMAKSAN, müşterisi ile sıcak teması bırakmıyor.
TEZMAKSAN’ın sattığı 100. Toyoda’yı Ark Asansör aldı. Memnun musunuz Toyoda’dan?
Hız ve performans konusunda bizi oldukça memnun etti Toyoda. Sorunsuz çalıştı. Hassasiyet ve kalitede, makina parkurunda
diğer tezgahlara göre fark yarattı. Hemen hemen aynı zaman diliminde üç adet Toyoda FH 630 Sxi aldık. Japon kalitesi ve
hassasiyetine bizzat tanık olduk.
Tekrar tezgah yatırımı yapmak isteseniz Toyoda’yı tercih eder misiniz?
Kendi içimizde “İyi ki Toyoda almışız” diyoruz. Elbette, tekrar yatırım yapmayı düşünürsek Toyoda’dan yana tercih yaparız.
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ESCO, beyaz eşya sektöründeki başarısını
200.
ile taçlandırdı
Şirket temsilcisi ve Üretim Müdürü Behçet Şener: “TEZMAKSAN’ın sattığı 200. Kaoming’i ESCO Emaye
Döküm olarak biz aldık. Bir köprü tipi işleme merkezinde olması gerekenden fazlası var. TEZMAKSAN, bize
teknoloji sunarken her zaman çözüm odaklı yaklaştı. Esnaflığındaki güvenilirliği ve profesyonelliği ile uzun
vadeli işbirliği içindeyiz. Teşekkürler TEZMAKSAN…”

Cem Koçoğlu

TEZMAKSAN Bursa Bölge Satış Sorumlusu

Behçet Şener

Esco Emaye Üretim Müdürü

ESCO Emaye Döküm olarak firmanızdan bahsedebilir misiniz?
ESCO şirketler grubunun bir parçasıyız. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde toplam 40.000 m2 kapalı alanda yerleşik
olarak dört ana fabrikada kuruludur. Kurulduğu 1985’den bugüne hep büyüyerek yoluna devam etti. İhracat odaklı bir şirketiz.
Uluslararası standartlara uygun, kaliteli ürünler üretiyoruz.
Neler üretiyorsunuz?
Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü
davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı konularında hizmet vermekteyiz.
Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk,
Sırbistan, Macaristan, Karadağ, Çekya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra; İskandinav ve Baltık ülkeleri, Norveç, İsveç, Finlandiya,
Litvanya, Estonya, Letonya, Avustralya, Kore, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, BDT ve Afrika’ya da ihracat gerçekleştiriyoruz.
Beyaz eşya üretiminde yüksek teknolojinin öneminden bahsedebilir misiniz?
Zamanla yarışıyoruz. Ürün portföyümüz çok geniş, ihracat yaptığımız çok fazla ülke var. Biliyoruz ki işletmenin zamandan kazanması,
maliyetten kazanması, kalitesini artırması için yüksek teknoloji şart… Beyaz eşya, tıpkı otomotiv gibi rekabetin yoğun olduğu bir
sektör… Bunun bilinciyle, biz de ESCO olarak yüksek teknolojiye, bilgi birikimine, Ar-Ge’ye ve know how’a yatırım yaptık.
TEZMAKSAN bu konuda ESCO’ya ne şekilde destek oluyor?
Esnaflıktaki güvenilirliği ve profesyonelliği ile TEZMAKSAN, sunduğu markalar ve servis imkanları ile her zaman yüzümüzü
güldürdü. Biliyoruz ki TEZMAKSAN bizi asla üzmez ve yarı yolda bırakmaz. Arkasında durmadığı bir teknolojiyi satmaz. “Arıza var”
dediğimizde anında müdahale ediyor. TEZMAKSAN’dan yanıt alamadığımız hiçbir soru, çözüm bulamadığı hiçbir arıza olmadı.
Son olarak TEZMAKSAN’ın sattığı 200. Kaoming’i ESCO Emaye Döküm almış…
TEZMAKSAN ile ESCO’nun alışverişi çok eskilere dayanır. Görüyoruz ki bu alışveriş, uzun vadede devam edecek. En son
olarak Kaoming’in KMC-2000SD CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi’ni temin ettik. Marka, üretim alanımıza yeni bir soluk getirdi.
Sağlam tezgah, hızlı… Bir köprü tipi işleme merkezinde olması gerekenden fazlası var tezgahta.
Tekrar yatırım yapacak olsanız, Kaoming KMC-2000SD’yi alır mısınız?
Oldukça memnunuz. Başa dönsek tekrar aynı markayı tercih ederiz. TEZMAKSAN’a da verimli işbirliği için çok teşekkür ederiz.

14

İZMİR

FİRMA HABERİ

www.balkanmak.com

TEZMAKSAN’ın sattığı 200’üncü

Balkanmak’ta

“Finetech, TEZMAKSAN’dan almış olduğumuz ikinci makinamız… TEZMAKSAN’ın da sattığı 200’üncü
Finetech markası… İşmilinin yüksek devirli 15.000rpm ve BBT40 tutucu normu olmasından dolayı hassas ve
iyi yüzey kalitesi aldık. Tekrar bir yatırım yapacak olsak hiç düşünmeden Finetech’i temin ederiz.”

İsa Balkan

Balkanmak Genel Müdürü

Asım Çetin

TEZMAKSAN - Ege Bölge Müdürü

Neden Finetech? Bu teknolojiyi ikinci kez temin etmenize sebep nedir?
Öncelikle Türkiye temsilcisi TEZMAKSAN Makina olduğu için Finetech’i temin etmeye karar verdik. TEZMAKSAN ile işbirliği
gerçekleştirmekten oldukça memnunuz. Ayrıca fiyat ve kalite performansını değerlendirdiğimizde en verimli makinanın Finetech
olduğuna karar verdik.
Makinanın en çok hangi özellikleri sizi cezbetti?
Biz yıllarca Avrupa menşeili makinalar kullandık. Bizim düşüncemizde her zaman için “Avrupa menşeili makinalar daha kalitelidir”
algısı vardı. Fakat Finetech ile yapmış olduğumuz işlerde almış olduğumuz hassasiyet ve yüzey kalitesi bizi fazlasıyla tatmin etti.
Beklediğimizden çok daha iyi sonuçlar aldık. Makinanın işmili normunun BBT40 olması, 15000rpm işmili olması ve masura
liner kızak olması; bu teknolojiyi bizim için cazip hale getirdi. Makina kullanımı için yapılan küçük tasarımlar gerçekten işimizi
kolaylaştırdı. Belki birçok kişi için basit gelebilir ama hava tabancası ve su tabancasının makina kapısının arkasında olması,
kullanım için çok büyük kolaylık… Bu özellikler makinayı daha temiz gösteriyor. Makina iş tablasında 5 adet T kanalı var ve bu
çok büyük bir avantaj çünkü bu özellik tablanın her noktasına çok daha verimli parça bağlama imkanı sunuyor.
Tekrar teknoloji temin etmek isteseniz bu yine Finetech olur mu?
Hiç düşünmeden yine Finetech’i tercih ederiz.
Üretimde kalite ve zamandan kazanım konusunda, bu teknolojinin avantajları neler?
Tekrar vurgulamak isteriz: İşmilinin yüksek devirli 15.000rpm ve BBT40 tutucu normu olmasından dolayı hassas ve iyi yüzey
kalitesi aldık. Buna orantılı olarak kesme hızımızı artırdık ve takım ömrünü uzattık.
TEZMAKSAN, size bu teknoloji ile birlikte hangi hizmetlerini sunuyor?
Finetech, TEZMAKSAN’dan almış olduğumuz ikinci makinamız… Şimdiye kadar yedek parça ihtiyacımız olmadı. Servis
konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Zaten TEZMAKSAN personeli güleryüzlü, pozitif ve çözüm odaklı yaklaşıyor. Aynı şekilde
personelde tecrübe ve bilgi birikimi çok iyi seviyede…
TEZMAKSAN’la alışveriş yapmak nasıl?
Gayet iyi… TEZMAKSAN sadece makinayı satana kadar değil, satış sonrasında da her daim ilişkileri sıcak tutuyor. “Satış bitti, iş
bitti” olayı yok. İhtiyacımız olan her konuda bize destek oluyorlar.
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KAPASİTEMATİK 2018 ile Endüstri 4.0 cebinizde
İnovasyon ve İleri Teknoloji Müdürü Özer Cem Kelahmet: “KAPASİTEMATİK, tam anlamıyla Endüstri
4.0’ın kendisi… ‘Nesnelerin interneti’ alt yapısı ile veriler, tüm ortamlardan kayıpsız izlenip makinalar arası
iletişim sağlanmaktadır. KAPASİTEMATİK 2018’in son güncellemesi ile tüm işlemler, akılı telefonlarda
uygulama olarak markette yerini alacak.”

Özer Cem Kelahmet

TEZMAKSAN
İnovasyon ve İleri Teknoloji Müdürü

Kısaca özetler misiniz? KAPASİTEMATİK’in amacı nedir?
KAPASİTEMATİK ile firmaların, makinalarında verimlilik analizi yapabilmesi ve bu analizler ile birlikte makinaların toplam iş
hacmi sürelerinin artırılması sağlanmaktadır. KAPASİTEMATİK, bir çeşit üretim takip sistemidir ve kullanıcının üretimin tüm
aşamalarını takip etmesine ve doğru veri analizlerini yapmasına olanak sağlar.
KAPASİTEMATİK kullanıcılarını 2018’de hangi güncellemeler bekliyor?
Firmalar, 2018 yılı ilk çeyreğinden itibaren KAPASİTEMATİK ile birlikte veri kayıpları olmaksızın makinalarında verimlik
analizleri yapabilecekler. Anlık olarak verilerin akışlarını izleyip hangi makinanın, hangi saniyede, kaç adet işlem hacminde
olduğunu; anlık grafikler ile izleyebilecek. Böylece kullanıcı dostu ara yüzle, uluslararası bir standartta üretim takibi sağlanacak.
Endüstri 4.0 standartlarına uygun olarak IOT ve “makina öğrenmesi” algoritması ile makinaların birbiriyle olan bağlantısı
sağlanmaktadır. Bu “makina öğrenmesi” ile “büyük veri” dediğimiz verilen iş, veren için anlamlı sonuçlar üreterek üretim
faaliyetlerinin artırılması sağlanacaktır.
KAPASETİMETİK ile Web/Ipad /Mobil gibi tüm ortamlarda verilere anlık ulaşılabilecek ve makina istatistikleri yine anlık
olarak tüm platformlarda izlenebilecek. Ayrıca KAPASİTEMATİK 2018’in son güncellemesi ile tüm işlemler, akıllı telefonlarda
uygulama olarak markette yerini alacak. Yani üretim mobil olarak da her ortamdan güvenli olarak izlenip müdahale edilebilecek.
KAPASİTEMATİK’in tüm işlemleri ve platformu, bulut ortamında tam güvenli şekilde müşterilere özel olarak tutulacaktır.
KAPASİTEMATİK kullanan bir firma hangi avantajlarla karşılaşır?
Kapasitematik kullanıcıları:
1- Verimlik analizlerini uluslararası standartlarda yapabilecek.
2- Tüm verileri anlık olarak izleyebilecek.
3- Verileri, “anlamlı sonuçlar halinde” anlık olarak grafiklerle takip edebilecek.
4- “Makina öğrenmesi” ile makinalar arası iletişim sağlayacak.
5- Tüm platformlar ile anlık olarak “çoklu kanal” şeklinde izleyebilecek.
6- Tam kapasiteli raporlama analizleri yapabilecek ve geriye dönük analizleri de takip edilebilecek.
KAPASİTEMATİK ile Endüstri 4.0’ı bağdaştırabilir misiniz?
KAPASİTEMATİK tam anlamıyla bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Bu uygulama ile birlikte büyük veriler, ön analiz işlemleriyle
kayıt altında tutulmaktadır. “Nesnelerin interneti” alt yapısı ile veriler, tüm ortamlardan kayıpsız izlenip makinalar arası iletişim
sağlanmaktadır. Bu da KAPASİTEMATİK’in, Endüstri 4.0’ı tam olarak amaçlayan ve yeni sanayi devrimine uyumlu bir sistem
olduğunu gösteriyor.
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Renishaw Equator™ karşılaştırma sistemlerini kullanarak, hızlı ve kolay
proses izleme sayesinde, dar boğazları ve hurdayı azaltın
Düşük maliyetli Equator karşılaştırma sistemi ile esneklik ve
denetim kapasitesini arttırmış olan dünya çapındaki yüzlerce
üreticinin arasında yerinizi alın.
• Ölçüm yeteneğinde düşük maliyetle artış
• Birden çok parçayı ölçme esnekliği
• Atölye içi sıcaklık değişikliklerinden etkilenmeme

Renishaw Equator üzerinde bulunan Proses Monitör
yazılımı seçili öğeler için ölçüm tarihçesini hafızada tutar
ve istendiğinde görüntüler. Ayrıca yeniden mastarlama için
üç değişkenin sorgulanmasını sağlar. Yeniden mastarlama
zamanı; sıcaklık değişimi, ölçülen parça adedi ve son
mastarlamadan sonra geçen zaman kriterlerine göre
ayarlanabilir.

• Otomatik hücrelere kolay entegrasyon
• Düşük işletme giderleri- periyodik kalibrasyon veya bakım
gerektirmez

Daha detaylı bilgi almak için www.renishaw.com/equator adresini ziyaret ediniz

Renishaw Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence B/3 34756 İstanbul Türkiye
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www.renishaw.com.tr

Renishaw PM ad metal parts Machine Tool Express WIN FLASH 0118_TR.indd 1

29/01/2018 09:30:01

www.eksal.com.tr

“Planlı bakım yapılmadan planlı üretim gerçekleşemez”
Eksal Alüminyum İmalat Müdürü Mehmet Ali Taş: “TEZMAKSAN’la planlı bakım anlaşmamızda 4’üncü
yılımız… Planlı bakım ile muhtemel arızaları önceden tespit etme imkanı yakaladık. Makinalarımızın duruş
süresinde minimum, zamandan tasarruf ve kalitede maksimum değerler yakaladık. Önceden tezgahlarımızın
bakımını, temin ettiğimiz firmalara yaptırıyorduk. Baktık ki TEZMAKSAN, mühendislik birikimi ile sadece
kendi markalarının değil, tüm makinalardaki arızaların üstesinden geliyor. Artık makina parkurumuzdaki
tüm tezgahların planlı bakımını TEZMAKSAN gerçekleştiriyor.”

Onur Yacızı

TEZMAKSAN Planlı Bakım Yetkilisi

Mehmet Ali Taş

Eksal Alüminyum İmalat Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz?
Eksal Alüminyum, 1998 yılında Alman Haarmann grubu ortaklığı olarak kurulmuştur. 2010 yılında bütün hisseleri Türkiye
alarak devam etti. Alüminyum ekstrüzyon sektörüne kalıp imalatında hatırı sayılır firmalardan biriyiz. Firmamızın misyonu,
müşterilerimize mevcut en yüksek endüstri standartlarına uygun olarak alüminyum kalıpları üretmektedir.
Nerelere üretim gerçekleştiriyorsunuz?
Hedef kitlemiz iç piyasadır. Türkiye’deki üreticilere hizmet veriyoruz. Ancak yüzde 12 oranında da ihracat gerçekleştiriyoruz.
TEZMAKSAN’dan hangi markalarınız var?
TEZMAKSAN’la iş ilişkilerimiz 2010 yılından sonra yoğunlaştı. Üretimimizin artmasıyla daha fazla teknolojiye yatırım
yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü tasarım ve imalatı, yüksek teknolojili makina ve ekipman kullanılarak yapmaktayız. Böylece
TEZMAKSAN’dan Everising testere tezgahı, Samsung İşleme Merkezi de olmak üzere; First, Goodway, Toyoda tezgahları da
temin ettik. TEZMAKSAN ile güvene dayalı bir iş ilişkimiz var. Tezgahlarda bir arıza meydana geldiğinde TEZMAKSAN hemen
müdahale ediyor. Servis kalitesine inancımız tam… Bugüne kadar TEZMAKSAN’ın çözemediği bir arıza görmedik.
Yani makina parkurunuz TEZMAKSAN markalarıyla dolu… Bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
TEZMAKSAN’la bakım anlaşmamızda 4. Yıla adım attık. Bugüne kadar, “teknolojiyi kimden aldıysak gelip o baksın”
mantığındaydık. Ancak TEZMAKSAN’ın satıştaki profesyonelliğinin yanı sıra bakımdaki profesyonelliğine de tanık olunca;
makina parkurumuzdaki tüm tezgahlar TEZMAKSAN’ın elinden geçer oldu. Bu durum, TEZMAKSAN’ın mühendislik
birikiminin de bir sonucu… Zira firma, farklı markalara bile profesyonel planlı bakım yapabiliyor.
Planlı bakımdan sonra imalatınızda neler gözlemlediniz?
Tam anlamıyla mucizeler gözlemledik. Arızalar azaldı. Duruş süresi minimuma, üretim kalitesinde maksimum değerlere ulaştık.
Planlı bakım sonrasında tezgahlarda oluşabilecek muhtemel arızalar bize bildirildiğinden önlem alma imkanımız oldu. Haliyle
üretimdeki kayıpların önüne geçtik. Planlı bakım disiplininin karşılığını maddi ve manevi olarak fazlasıyla aldık. Planlı bakım
yapılmadan planlı üretim gerçekleşemez. Üretim gerçekleştiren tüm paydaşlarımıza planlı bakım gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz.
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YENİ ÜRÜN HABERLERİ

Finetech SMV Serisinin kabini yenilendi
TEZMAKSAN Makine’nın ürün yelpazesindeki Finetech SMV 1060; high speed
kesim yapabilen, direct drive spindle ve BBT-40 tutucu sistemiyle erkek, dişi kalıplarda
sorunsuz işleme gerçekleştiren, eksenler için ayrı ayrı kızak yağlama tankı bulunan, uzun
ömürlü ve ekonomik bir CNC işleme merkezidir. Y tipi döküm gövde yapısına sahip
olan Finetech SMV 1060, Y Ekseni’nde 4 adet lineer kızak yapısına sahiptir.
Bu sayede rijitlik, en yüksek noktada sağlanmaktadır.

Goodway SW Serisi yeni
opsiyonlarıyla hizmete hazır

Goodway, torna ve işleme merkezlerinin yanı sıra; kayar otomat serilerinde de yine
imalatçılara özel çözümler sunmaya devam ediyor. SW-20, SW-32 ve SD-16 kayar
otomat modellerinin haricinde; SW-42 modelini de piyasaya süren firma bu seriler ile
daha kompleks ve zor parçaların işlenmesini hedefliyor. Paslanmaz, titanyum, alüminyum
gibi işlenmesi zor ve tasarımı karmaşık özel parçaların kesiminde, her iki yüzü aynı anda
işleyebilme özelliği ile Y eksen özelliği sunuyor. Dolayısıyla yan yüzeylerde yüksek
frezeleme kabiliyeti açısından avantajlar sağlayan Goodway’in SW otomat serileri, tahrikli
takımlar ile dış çap kesme, delme, frezeleme için kısa çevrim zamanı sağlıyor.
Ağırlıklı olarak otomotiv, medikal ve bağlantı elemanları sektörüne hizmet vermek
üzere üretilen bu tezgahlar ile ilgili TEZMAKSAN aplikasyon bölümüne danışarak, imalat aşamanızdaki işleme zamanlarını
minimize edebilirsiniz. Bunların yanı sıra SW 12, kayar otomatta en küçük model olarak yine bu serilere eklenirken, tek Y eksenli
SW 20’ye ek olarak çift Y eksenine sahip modeli olan SW 20II de bu ürün gamına eklendi.. Ayrıca bu modelde açılı canlı takım
fonksiyonu da opsiyon olarak bulunmaktadır.

BİZDEN “BAŞARI” HİKAYESİ
Elektrik Elektronik Bölüm Şefi Serkan Buran
1993’te Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldim. Küçükköy Meslek Lisesi ElektrikElektronik bölümünden mezun oldum. Elektroniğe çocukluğumdan beri ilgim vardı.
Çocukken özellikle elektrik elektronik cihazları sökmeye takmaya pek hevesliydim.
Hiç sağlam oyuncağım olmadı. Söküp takma sevdam yüzünden hepsi paramparça,
sökülmüş vaziyette kaldı. Haliyle gittiğim yer de endüstri meslek lisesi oldu.
Eğitim süreci keyifliydi. Ancak okulda öğrenebileceklerimiz kısıtlıydı. Daha fazla
pratiğe ihtiyaç duydum. Bir otomasyon firmasında staj yaptım. Bir yıl staj yapıp iki
yıl da çalıştım. Daha sonra askere gittim, askerden sonra 2014 yılının Ağustos ayında
elektrik elektronik bölümünde servis personeli olarak TEZMAKSAN’da işe başladım. “İşte şimdi doğru işi buldum” dedim,
daha keyifli bir çalışma süreci başladı. Bilgime sürekli bilgi ekleyerek ilerledim. TEZMAKSAN benim için bir okul… Çalışma
arkadaşlarımız da ilerleme kaydetmem için ellerinden gelen desteği verdiler. Daha sonra sadece makinanın düğmesine basıp
çalıştırmayı değil, bu düğmeye bastığınızda arka planda çalışan yazılımları merak ettim. Macro, PLC, Endüstri 4.0, yazılımlar,
robot otomasyon ve teknolojik ürünler, kalibrasyonlar, kontrol ünitelerinin çalışma prensipleri gibi bilgileri temin ettim. Ve fark
ettim ki bizim mesleğimiz iki kabloyu bir yere bağlamak değil, yazılımına müdahale edip ne yapılacağına karar vermektir.
Bu inanışla 2017 yılının Şubat ayında TEZMAKSAN’da Elektrik Elektronik Bölüm Şefliğine atandım. Yeni fikirlerimi
TEZMAKSAN’da uygulamaya devam ediyorum ve devam edeceğim.
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Hata Kodlarının Tamamına Ulaşmak İçin;
www.tezmaksan.com.tr/hata-kodlari/fanuc

FANUC hata ve alarm kodlarının devamı
Program hataları (P/S alarmları)
149 FORMAT ERROR IN G10L3 Uzatılmış takım ömrü yönetiminde, ömür sayım tipi olarak Q1,Q2,P1 veya P2’den başka
bir kod belirtildi.
150 ILLEGAL TOOL GROUP NUMBER Takım grup No., izin verilen maksimum değeri aşıyor. Programı değiştiriniz.
151 TOOL GROUP NUMBER NOT FOUND Parça işleme programında komutu verilen takım grubu ayarlanmadı.
Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.
152 NO SPACE FOR TOOL ENTRY Bir gruptaki takım sayısı, kaydedilebilir maksimum değeri aşıyor. Takım sayısını değiştiriniz.
153 T---CODE NOT FOUND Takımömrü veri kaydında, olması gereken yerde bir T kodu belirtilmedi. Programı düzeltiniz.
155 ILLEGAL T---CODE IN M06 Parça işleme programında, aynı bloktaki M06 ve T kodu kullanılmakta olan gruba karşılık
gelmiyor. Programı düzeltiniz.
156 P/L COMMAND NOT FOUND Takım grubunun ayarlandığı programın başında P ve L komutları eksik. Programı düzeltiniz.
157 TOO MANY TOOL GROUPS Ayarlanacak takım grubu sayısı izin verilen maksimum değeri aşıyor.
(Parametre No. 6800’ün bit 0’ı ve 1’i) Programı değiştir.
158 ILLEGAL TOOL LIFE DATA Ayarlanacak takım ömrü çok fazla. Ayar değerini değiştiriniz.
159 TOOL DATA SETTING INCOMPLETE Bir yaşam verisi ayar programının yürütülmesi sırasında, güç kapatıldı.
Yeniden ayarlayınız.
160 MISMATCH WAITING M CODE (İki yollu kontrolde) Başlık 1 ve 2’de bekleyen M kodları olarak farlı M kodları komutu
girildi. Programı değiştiriniz. MISMATCH WAITING M CODE (Üç yollu kontrolde)
1) P komutları eş, ancak bekleyen M kodları farklı.
2) M kodları eş olmasına karşı P komutları eşleşmiyor.
3) İki yollu bekleme ve üç yollu bekleme eş zamanlı olarak belirtiliyor.
Programı değiştiriniz.
161 ILLEGAL P OF WAITING M---CODE (T serisi) (Üç eksenli kontrolde)
1) P adresi değeri negatif, 1, 2, 4, 8 veya daha büyük bir değer.
2) P değeri sistem yapılandırması ile eşleşmiyor.
Programı değiştiriniz.
163 COMMAND G68/G69 INDEPENDENTLY (T serisi) (İki yollu kontrolde) G68 veG69’a denge kesiminde birbirinden
bağımsız komut verilmemiş. Programı değiştiriniz.
169 ILLEGAL TOOL GEOMETRY DATA (yalnızca iki yollu kontrolle) Girişim kontrolünde yanlış takım şekil verisi.
175 ILLEGAL G107 COMMAND Dairesel enterpolasyon başlatılırken veya iptal edilirken koşullar doğru değil. Modu silindirik
enterpolasyon moduna değiştirmek için, komutu “G07.1 silindirin dönüş ekseni adı yarıçapı” biçiminde değiştiriniz.
176 IMPROPER G---CODE IN G107 Aşağıdaki G kodlarından silindirik enterpolasyonda belirtilemeyecek olanları belirtildi.
1) Hızlı travers çevrimini belirten kodlar dahil, G28, G76, G81 --- G89 gibi konumlandırmaya ilişkin G kodları
2) Bir koordinat sistemi ayarlamaya ilişkin G kodları: G50, G52
3) Koordinat sistemi seçmeye ilişkin G kodu: G53 G54---G59
Programı değiştiriniz.
177 CHECK SUM ERROR (G05 MODE) Sağlama toplamı hatası Programı değiştiriniz.
178 G05 NOT ALLOWED IN G41/G42 MODE G41/G42 modunda, G05 belirtildi. Programı düzeltiniz.
179 PARAM. (NO. 7510) SETTING ERROR Parametre 7510 ile ayarlanan kontrol edilen eksenlerin sayısımaksimum sayıyı
aşıyor. Parametre ayarı değerini değiştiriniz.
180 COMMUNICATION ERROR (REMOTE BUF) Uzak arabellek bağlantısı alarmı üretildi. Kablo, parametre ve G/Ç aygıtı
sayısını doğrulayınız.
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RÖPORTAJ

Elçin Akyel - TEZMAKSAN / İnsan Değerleri Müdürü

Belgeli personel,
üretimde iş sürecindeki kayıpların önüne geçiyor
TEZMAKSAN İnsan Değerleri Müdürü Elçin Akyel: “Mesleki Yeterlilik Belgesi,
personelin iş ehlini ve yeterliliğini kanıtlar. Mesleki Yeterlilik Belgesi, standartların
gerektirdiği teorik ve uygulamalı sınavalar sonucunda belli bir başarı ortalamasını
yakalayan kişilere verilir. TEZMAKSAN, satış sonrası hizmetler ve teknik servis
bölümünde çalıştırdığı tüm personeli, kendi çalıştıkları alanlara göre TİAD
Mesleki Test Merkezi’nde belgelendir. TEZMAKSAN Satış Sonrası Ekibi olarak
müşterilerimize hizmet vermeye, çözüm önerileri sunmaya devam ediyoruz.”

Bilmeyenler için açıklar mısınız? Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
Bireylerin belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal veya uluslararası yeterliliğin olması ve yeterlilikte sınav ve belgelendirme
yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan alınan iş ehlini kanıtlayan belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, kişinin
yaptığı işteki yeterliliğini ortaya koyar.
Bu belgeye nasıl sahip olunur?
Kişiler, mesleki yeterlilik belgelerine sahip
olabilmek için teorik ve pratik olarak iki tür
sınava tabi tutulur. Teorik sınavdan yüzde 70,
uygulama sınavından yüzde 100 not almak
zorunludur.
Mesleki yeterlilik belgeleri neden önemlidir?
Kişinin iş ehlinin olması ve işe yeterliliğinin
saptanması insan kaynağının doğru şekilde
yönetilmesini sağlar. Ama asıl önemli olan husus
bu değil; işin, yeterliliği saptanmış personel
tarafından yapılmasının iş süreçlerine olumlu
şekilde yansımasıdır. Özellikle iş sağlığı ve
güvenliğinin hassas olması gereken endüstriyel
üretim sürecinde mesleki yeterlilik belgesi bulunan personel güven yaratıyor. Üstelik işverenler de zamandan kazanmak,
ham maddeden tasarruf etmek ve üretim-teslim işlemlerinde termin süresini azaltmak istiyor. Kısa zamanda, uygun maliyetle
kaliteli üretimin yolu insan kaynağından geçiyor. Doğru bir insan kaynağı yönetimi de, sektörün kalite standartlarına uygun
personel ile çalışmaktan geçer. Öyle ki yeterlilik belgeleri de sektörlere bir standart getirmeyi amaçlar.
TEZMAKSAN bu konuda ne yapıyor?
TEZMAKSAN, satış sonrası hizmetler ve teknik servis bölümünde çalışan tüm personelini; uygulama, mekanik ve elektronik olmak
üzere çalıştıkları alanlara göre TİAD’ın Mesleki Test Merkezi’nde belgelendirdi.
Belgeli işgücünün belgesiz işgücüne göre farkları nelerdir?
Her şeyden önce işverene, işinin ehli ve yeterlilik sahibi personel ile çalışmanın güvenini aşılıyor. Çalışan da yeterlilik belgesine
sahip olduğu için özgüven taşıyor. Belgeli personel sonuç odaklı çalışıyor. Tespitleri ve öngörüleri ile işletmenin zaman ve para
kaybının önüne geçiyor. Hatta bazen, hizmet verilen müşterilerin sorunlarına, telefonla bile çözüm üretiyorlar.
Elçin Akyel kimdir?
1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Fransa’da Marc Bloch
Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları mastırı yaptı. İlaç, perakendenin farklı kolları gibi sektörlerde insan kaynakları konusunda 17
senedir çalışıyor. 2016’dan beri TEZMAKSAN’ın İnsan Değerleri Müdürü olarak görev yapıyor.
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2018 Etkinlik Takvimi
Etkinlik Adı
CNC Torna Operatör Eğitimleri (İSTANBUL)

7. Siemens Freze Kullanım &
Programlama Temel ve İleri Seviye
(İSTANBUL)

Etkinlik Tarihi

Etkinlik

5. 3. 2018 - 9. 3. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• CNC Torna Tezgâhı genel tanıtımı
• CNC Torna Tezgâhının açılması
• Takımların manuel hareketi ve Tezgâh sıfır noktasına
(Zero Return) gönderilmesi

14. 3. 2018 - 16. 3. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• Kalıp imalatı için gereksinimler nelerdir?
• Hassaslık, hız, yüzey kalitesi
• Kalıp imalatında NC programların yapısı

Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi Egemet Ege Metal Dövme San. Tic. Ltd. Şti.
(İSTANBUL)

19. 3. 2018 - 24. 3. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• İşleme Merkezinin Çalışma Prensibi
• Programlamanın Genel Yapısı
• Mutlak Ve Artımsal Koordinat Sistemleri G90,G91

2,5-3-4-5 Eksen Freze Eğitimi

19. 3. 2018 - 23. 3. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• Genel Tanıtım,
• Delik İşlemleri; Modelleme,
• 2,5, 3, 5 eksen işleme.

CNC Torna Operatör Eğitimi(ANKARA)

26. 3. 2018 - 30. 3. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• CNC Torna Tezgâhı genel tanıtımı
• CNC Torna Tezgâhının açılması
• Takımların manuel hareketi ve Tezgâh sıfır noktasına
(Zero Return) gönderilmesi

CNC İşleme Merkezi Operatör Eğitimi
(ANKARA)

2. 4. 2018 - 6. 4. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• İşleme Merkezinin Çalışma Prensibi
• Programlamanın Genel Yapısı
• Mutlak Ve Artımsal Koordinat Sistemleri G90,G91

Esprit CAM ile Çok Eksenli Makina Eğitimi

9. 4. 2018 - 13. 4. 2018

Eğitimimizin içeriği,
• Genel Tanıtım,
• Takımları Oluşturma,
• Yüzey Oluşturma Komutları

2018 Sektör Takvimi
Mart 2018

05 - 10 Mart; Timtos Müşteri Gezisi Taipei / Tayvan

Mayıs 2018

10 - 13 Mayıs; KONMAK 2018

Nisan 2018
Ekim 2018

Kasım 2018

19 - 21 Nisan; FPT Müşteri Gezisi
02 - 07 Ekim; Maktek Avrasya

01 - 06 Kasım; Jimtof Müşteri Gezisi

Torna ile Şekillenen Hayatlar Seminer Takvimi
Şubat 2018

28 Şubat - Süleyman Demirel Üniversitesi

13:00 - 15:00

Mart 2018

14 Mart - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

15:00 - 17:00

Mart 2018
Mart 2018

Nisan 2018

28

07 Mart - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
28 Mart - Aydın Mimar Sinan Ana. Teknik ve End. Meslek Lisesi
25 Nisan - Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

14:00 - 16:00
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30

TEŞEKKÜR

İÇİMİZDEN BİRİ

Adem Çetin
TEZMAKSAN Mekanik Servis Sorumlusu

1985 Bakırköy doğumluyum. Aslen Orduluyum. Evliyim.
Üç yaşında bir kızım var. Eğitimime branş dışı olarak İstanbul
Üniversitesi AUZEF Coğrafya bölümü olarak devam etmekteyim.
Bugün hala yaşadığım semt olan Pendik’te, 1996’da bilgisayarlı
makine teknolojisi dalında ilk işime başladım. TEZMAKSAN’da
2016 yılında işe başladım. Yaklaşık bir buçuk senedir işime devam
ediyorum. İşimin dışında kalan zamanları ailemle geçiriyorum.

ÜCRETSİZ ABONE FORMU

DOĞUM GÜNLERİ

MART

NİSAN

Onur YAZICI
Ersoy Murat BAHÇETEPE
Hilal DÖNGEL
Mehmet Akif TOSUN
Batuhan TATLICI
Erkan GÜNEŞ
Ali ÇAKICI
Elçin AKSOY AKYEL
Semih BOZKAN
Mustafa BOZKURT
Emin Cengiz İYİOLDU
Zekeriya DERE

03 Mart
07 Mart
11 Mart
12 Mart
14 Mart
17 Mart
18 Mart
18 Mart
18 Mart
23 Mart
28 Mart
29 Mart

Murat ÜNLÜ
Tarık TORMAN
Onur ŞENGÖL
Volkan YILDIRIM
Melih AKTAŞ
Musa ŞAHİN
Ali CENGİZ
Erol FEDAİ
Gökhan KESKİN

12 Nisan
16 Nisan
17 Nisan
18 Nisan
22 Nisan
23 Nisan
27 Nisan
28 Nisan
29 Nisan

