Mustafa Aydoğdu

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı

Saygıdeğer Sanayici Dostlarım,
İnsanlar binlerce yıldır toprak için savaşmıştır. Hayatını ve
neslini devam ettirebilmek için toprak, insanoğlu için çok
önemlidir.
Her türlü tarım için elverişli olan Anadolu toprakları,
verim açısından çok geridedir. Gelişen teknoloji ile toprak
daha hızlı işlenmekte, ürün daha kısa zamanda hasat
edilebilmektedir. Tarım makinaları çiftçinin vazgeçilmezi
olmuştur.
Tarım, beslenmeyi amaçlayan bir sektör olduğundan tüm
dünya nüfusu için büyük önem taşımaktadır.
Tarımın doğa koşullarına bağlılığı dolayısıyla risk
ve belirsizliğin fazla olması, tarım ürünlerine ilişkin
arz ve talep esnekliğinin düşüklüğü, tarımsal üretim
dönemlerinin diğer sektörlere kıyasla daha uzun olması
ve belirli zamanlarda yoğunlaşması, tarımsal ürünlerin
korunup saklanmalarının ancak belirli şartlarda ve
zaman içinde yapılabilmesi, tarımsal faaliyetlerden
sağlanan gelirlerin diğer sektörlere göre düşük olması
nedeniyle, tarım sektörü ülkemizde ve tüm dünyada
desteklenmektedir.

Bizler de bu sektörü destekleyen firmalar olarak, üretim
yapan her makinanın takım tezgâhları ile yapıldığını
üzerine basarak söylüyoruz. Bu sebeple de bu sayımızda
çiftçilere hayat veren tarım makinalarını işleyeceğiz.
Çünkü tarım makinaları da yine takım tezgahları tarafından
üretilmektedir.
Ülkemizde tarım arazilerinde artış olmamasına rağmen
tarımda yaşanan verim ve üretim artışının en önemli
sebebi tarımın daha modern makinalarla yapılmasıdır.
İmalatçılar da, çiftçinin yeni teknolojili ve verim faktörü
yüksek makinaları tercih etmesi nedeniyle daha fazla ARGE faaliyetleri içinde bulunmaya başlamıştır. Böylelikle de
yeni teknolojili makine üretimi ve kullanımı artmıştır.
Tezmaksan Makine olarak bizler de tarım sektörünün
ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları, zamanında iyi
seçimlerle sizlere ulaştırarak, el ele gönül gönüle birlikte
hareket etmeyi sürdüreceğiz.
Önümüzdeki sayı buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
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BİZDEN
HABERLER

YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİYORUZ!

Kampanyanızın çıkış noktası nedir, kısaca bahsedebilir
misiniz?
Bundan 15-20 yıl öncesinde kalitesi, gücü, ömrü, çeşidi,
fiyatı ne olursa olsun yurt dışında tezgah getirmek
önemliydi, çünkü sanayicinin dünya üzerinde artmakta
olan rekabete karşı teknolojisini bir an önce yenilemesi
gerekiyordu.
Geçen zamanla birlikte imalatçının talebine paralel
beklentiler değişti, artık imalatçı kaliteli ve hızlı tezgâh
talep ediyordu. Bir süre sonra sadece tezgâhın kaliteli ve
hızlı olması yeterli gelmiyor, aynı zamanda onu tedarik
eden firmanın servis hizmeti ve yedek parça temininde de
güçlü olması gerekiyordu.
Universal Satış Müdürü Mehmet Demirtaş

Çünkü asıl olan “finansman “değil, “en uygun maliyetli
finansman” olması gerekir anlayışımız ile birlikte uzun
yıllardır çalıştığımız bankalarla görüşmelere başladık.
Uzun çalışmalar ve pazarlıklar sonrasında, müşterilerimize
ulaşma ve uygun maliyet açısından Halk Bankası ve İş
Bankası ile anlaşma yaparak, döviz üzerinden satılmakta
olan tezgâhlarımız için Türk Lirası ödemeli olarak 12 ay
vadeye kadar sıfır faizli proje geliştirdik. Burada bankanın
talep ettiği evraklar, müşterilerimizden temin edildikten
sonra ilgili şubeye tarafımızca yönlendirilmekte, evraklar
tamamsa 2-3 gün içerisinde işlem tamamlanarak tezgâh
teslim edilmektedir. Böylece müşterimiz faizsiz olarak 12
ay eşit taksitle ödemenin yanı sıra, herhangi bir kur riskini
de ortadan kaldırmaktadır.
Yine cüzi bir fiyat farkı ile 36 aya kadar da kredilendirme
imkânımız bulunmaktadır. Değişen piyasa şartlarına
göre ilgili çalışma revize edilecektir. Yine aynı çalışmaya
paralel, yurt dışından temin edilmekte olan tezgahlar
için ilgili ülkelerin exim kredilerini kullanılmak sureti ile
oluşan fiyat avantajları, müşterilerimizin yatırımlarına
yansıtılmaktadır. Nisan ayında başladığımız bu projede
iyi bir ivme yakaladık. Özellikle Mayıs sonunda başlayan
dövizdeki yukarı hareketlilikten sonra ne kadar doğru bir
yönlendirme yaptığımız için bizlere teşekkürlerini ilettiler.

Bu süreç hem biz makine tedarikçilerini, hem de talep
eden imalatçılarımızı işin olması gereken tarafa doğru
yönelmesini sağlamıştır. Artık hem bizler, hem de
imalatçılarımız daha doğru karar vermekte, bu da Türk
Sanayisinin dünya üzerinde hak ettiği yere doğru hızlı
adımlarla ilerlemesine yardımcı olmaktadır.
İşin bir diğer tarafı da finansman olup, ilk yıllarda tezgah
ihtiyacının çok olması sebebi ile göz ardı edilen bu konu,
zamanla kar marjlarının azalması, rekabetin artması
ile birlikte önem arz
etmeye başlamıştır. Leasing
sektörünün devreye girmesi ile birlikte, KDV oranları
yatırımların teşvik edilmesi için % 1 oranına düşürülmüş,
bu avantaj sektörümüze büyük bir ivme kazandırmıştır.
Ancak bu avantajın ortadan kaldırılması, kar marjlarının
düşmesi, özellikle yatırımı yenilemek isteyen imalatçıların
en uygun tezgâh ile birlikte, uygun finansman arayışını da
beraberinde getirmiştir.
Kampanya hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz ?
Bu arayış doğrultusunda, dünya üzerinde olan veya farklı
sektörlerde uygulanan çalışmaları inceleyerek, nasıl bir
çözüm bulunabileceği hususunda araştırmalar yaptık.
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Müşterileriniz açısından avantajlarını özetleyebilir
misiniz?
Başta da söylediğimiz gibi artık günümüzde yatırımcının
kriteri için sadece iyi makine temin etmek önemli değil.
Makine başta olmak üzere, yedek parça, servis ve
finansman dahil hepsi bir bütün olarak değerlendirerek
yatırım kararı alınmaktadır.
Bu konuda da firmamız Tezmaksan, her zaman daha
iyisini yapabilmenin arayışı içinde olup, bundan sonra da
aynı yolda devam edecektir.

www.sakalak.com

FİRMA
TANITIMI

MAHSULÜNÜZDE BEREKET İÇİN
PROFESYONEL SEÇİM

Kısaca firmanızın kuruluşu ve gelişiminden bahseder
misiniz?
Firmamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Yusuf
Genç’tir. 1952 yılında Konya’da doğmuştur. İlkokulu bitir
bitirmez sanayide çalışmaya başlamış, 1975 yılında küçük
bir atölyede Şakalak Tarım Makinaları’nı hizmete açmıştır.

Sonrasında ise diğer şerit testereler ile kıyaslamalar
yaptık. Nihayet daire testerenin daha mantıklı olduğuna
karar verdik.

Zaman içerisinde işini geliştirerek Konya Sanayi
Bölgesi’nde saygın bir yer edinmiştir. Halen Konya Sanayi
Odası meclis üyesidir. Konya ile ilgili pekçok sosyal
çalışmada yer almaya devam etmektedir.

Everising P100B modelinin size sağladığı kolaylıklar
nelerdir?
Yaklaşık olarak dört tane şerit testerenin kestiği malzemeyi
P100B ile kesiyoruz. 15 adet şerit testere kullanıyorduk
ve bu bölüm çok yoğun çalışıyordu. Bir buçuk senedir
Everising P100B ile işlerimizde rahatlama, hızlanma,
kaliteli malzeme kesimi ve hassas kesim elde ediyoruz.

Tezgah satın alırken hangi kriterlere dikkat edersiniz?
Hesaplı, kaliteli ve servis problemi olmayan tezgahlar
satın almaya özen gösteriyoruz. Everising P100B modelini
satın almadan önce, kesme hızı ve kesme maliyeti verileri
oluşturduk.

Yaklaşık bir buçuk senedir kullanıyoruz ve alırken
yaptığımız hesapların doğru olduğunu kesim hızı ve
performansıyla doğruladı. Everising P150B modelini de
sipariş ettik. Kasım ayında, bu model de parkurumuza
katılmış olacak.

ŞAKALAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Genç

06_07

www.emniyetsanayi.com.tr

FİRMA
TANITIMI
EMNİYET SANAYİ ZIRAİ ALETLER LTD. ŞTİ.
Firmanızın kuruluşu ve gelişimi hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz?
Sayın Halil Baştuğ tarafından 1958 yılında 50 m2’de dört
kişi ile Kırıkkale’de kurulmuştur.
1958 yılından bu yana sahip olduğu bilgi birikimi ile E.S.
Gagri, e Kara Halil markasıyla, biçerdöver yedek parçaları
konusunda uzman kadrosu, bünyesindeki geniş makine
parkı ile sektöre hizmet vermeye devam etmektedir.
2006’da ise şu anda faaliyet gösterilen 10.600 m2 açık alan
5.250 m2 kapalı alandaki mevcut fabrika binamıza taşındık.
Şu anda 36 kişilik uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Firma Sahibi Emre Baþtuð

Tezgâh alırken hangi kriterlere
dikkat edersiniz?
Tezgah alırken firma güvenilirliği ve
servis gücüne dikkat ederiz.
Neden Goodway GS260, GA 3300L, GLS 150
modellerini neden tercih ettiniz?
Tezmaksan Makina’nın gücü ve makinalarının kalitesi
nedeniyle tercih ettik.
Goodway ile çalışmaya başladıktan sonra, size
sağladıkları kolaylıklar ve üretiminize sağladığı faydalar
nelerdir?
Universal tezgahlarla yapılan üretime nazaran Goodway
sonrası üretimde %25, kalitede ise %100’lük farkı
yakaladık. 2004 yılından itibaren, üretim kapasitesinde
artış, kalitede devamlılığı sağladık.
Firma amaç ve hedefleriniz nelerdir?
Emniyet sanayi olarak çiftçimizi yurtdışı kaynaklı parçalara
bağımlı kalmaktan kurtarmak, yapmış olduğumuz ihracat
ile ülkemiz cari açığına pozitif katkı sağlamak, kendi
sektörümüzde yurt dısından ithal edilen parçaları yerli
olarak aynı kalite ve standarta üretmek amacındayız.
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Mevcut ürünlerinizle hangi sektörlere hizmet
etmektesiniz? Ürünlerinizin sektörünüzdeki diğer
ürünlerden farkları nelerdir? Ürün yelpazeniz ve
çeşitliliğini sıralayabilir misiniz?
Firmamız, 1958 yılından bu yana sahip olduğu bilgi birikimi
ile E.S. Gagri,e Kara Halil markasıyla biçerdöver yedek
parçaları konusunda hizmet veren bir kuruluştur.
Mevcut ürünlerimizle John Deere, New Holland, Clayson,
Laverda, Claas, Deutz Fahr biçerdöverlerin ve Galignani,
Cicoria, Welger, John Deere, Claas balya makinalarının
2.000’den fazla değişik yedek parçalarını üretmektedir.

www.tezmaksan.com

MÜMESSİL
FİRMA
TANITIMI
Everising Machine Co. ne zaman kuruldu kısaca kuruluşu
ve gelişiminden bahseder misiniz?
1983 yılından günümüze kadar her ölçüde ve her tipte
testere imalatı yapan Everising, Tayvan’daki 3.000 m²’lik
fabrikalarında yılda 2000 âdetin üzerinde üretim yapmaya
devam etmektedir.
Ürün yelpazesinde: Yarı otomatik ve tam otomatik sütunlu
ve mafsallı şerit testereler, NC daire ve şerit testereler,
dikey dilimleme testereleri bulunduran Everising
firmasının, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm
dünyada toplam 40 adet satış ofisi ve bununla bağlantılı
olarak 60’ın üzerinde servis ağı bulunmaktadır.

Allen Liao / Everising İhracat Departmanı’ndan

Yeni tezgahlar üretirken çıkış noktanız nedir? Yakın
zaman da üretilen yeni bir model var mı? Kısaca bahseder
misiniz?
Yeni tezgâhlar üretirken çıkış noktamız her zaman yüksek
hız ve kesim verimliliğidir.

Everising VB ve VBS serisi dikey dilimleme testereleri,
hidrolik veya servo motor kontrollü modelleri ile yarı
otomatik ve tam otomatik sürme imkanı sayesinde 1.000
mm’den 20.000 mm’ye kadar ve daha büyük ölçüdeki
malzemelerin kesimini yapabilir.

Yeni dönemde yepyeni E-530 ful otomatik şerit testere
modelini geliştirdik. 530 mm çapa kadar kesim yapabilen,
testere kesme hareketi servo motor ve vidalı mil ile yapılan

Bunun yanı sıra, blok kesimlerinde istenilen kalınlıkta,
yüksek yüzey hassasiyetinde, paralel ve düzgün kesimler
yapılabilmektedir.

Ürün yelpazeniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Testereler konusunda uzman olan EVERISING markasının
ürün yelpazesinde yarı otomatik ve tam otomatik sütunlu
ve mafsallı şerit testereler, NC daire ve şerit testereler,
dikey dilimleme testereleri, tam otomatik Alüminyum
kesme hatları, rijit yapısı, servo motor kontrollü kafa
ilerlemesi ile büyük ölçülerde kesim yapabilen VBS
serisi yarı otomatik ve tam otomatik dikey şerit testere
tezgahları, 1.100 mm çapa kadar nümerik kontrollü
yüksek hızda ve hassasiyette kesim yapabilen karbür
uçlu şerit kullanan tam otomatik sütunlu şerit testere
tezgahları bulunmaktadır.

Everising tüm bu tezgahları Tezmaksan Makine aracılığıyla
Türk sanayicisinin beğenisine sunmaktadır.
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P100B modeliniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
100 mm çapa kadar kesim yapabilen EVERISING P100B,
karbür uçlu CNC tam otomatik daire testere modeli; servo
motor kontrollü testere iniş ve malzeme sürme sistemi
ile geleneksel şerit testerelere oranla çok daha hızlı ve
yüksek kalitede yüzey kesimler yapabilen, çoklu parça
yükleme sehpası ile 24 saat aralıksız kullanım imkânı
sağlayan modellerimizden biridir.

www.tinaztarim.com

FİRMA
TANITIMI
‘‘GOODWAY ve EVERISING ile %20-30 ÜRETİM ARTIŞIMIZ OLDU’’
Firmanızın kuruluşu ve gelişimi hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz?
1975 yılında iki ortak olarak “TINAZ TARIM” adı altında
sadece harman makinası ve tarım makinaları imalatı
amacıyla, küçük bir atölyede çalışma hayatına başladık.
1978 yılında şu anda faaliyet gösterdiğimiz tesisimize
geçip, daha sonra 1986 yılında ortaklıklardan ayrılarak,
aile şirketi olarak yolumuza devam ettik. Faaliyet alanımız
da genişleterek, üretimin yanında otomobil, akaryakıt
ve sigorta alanında yeni şirketler kurduk. Kuruluşumuz
bugün 6.500 m2 kapalı olmak üzere toplam 19.800 m2
alanda faaliyetini sürdürmektedir.
Mevcut ürünlerinizle hangi sektörlere hizmet
etmektesiniz, ürünlerinizin diğer ürünlerden farkları
nelerdir?
Ürün yelpazemizde tarım ve jeneratör, çayır biçme
makinaları, mısır slaj makinaları, tarım ekim ve hasat
makinaları, şanzımanlı ot toplama makinası, su ve mazot

tankerleri , traktör yükleyici kelepçelerinin imalatı ve satışı,
bu makinelere ait yedek parçaların imalatı veya alım ve
satımı, satışı yapılan makinelerin montaj, tadilat ve bakım
işleri bulunmaktadır. Ürünlerimizin diğer ürünlerden farkı
yüksek kaliteli ürünler, ekonomik ürünler olmakla birlikte
hızlı servis hizmetimiz bulunmaktadır.
Neden Gooodway ve Everising’i tercih ettiniz?
Satın alma kolaylığı, ekonomik, kaliteli oluşları ve
hassasiyetleri nedeniyle tercih ettik.
Goodway ve Everising ile çalışmaya başladıktan sonra bu
tezgahların size sağladığı kolaylıklar neler oldu?
Özellikle Everising CNC testere tezgahı, uzun süre
problem yaşadığımız Malzeme Kesim Bölümümüzdeki
sıkıntıları kısa sürede giderdi. Uzun zamandır farklı bir
modelini kullandığımız Goodway CNC torna ise gerek
hassasiyeti gerekse kullanım kolaylığı ile üretim hattımızın
vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır.
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Firma Sahibi Hüseyin Finiş
Goodway ve Everising modelleri üretim parkurunuza ne
zaman katıldı? Alınan sonuçlar nelerdir ?
Everising CNC testere yaklaşık bir ay önce, Goodway CNC
takım tezgahları altı yıl önce üretim sistemimize katıldı.
Yarı mamul malzemenin üretimindeki zaman açısından
yaşadığımız sorunları ortadan kaldırması nedeniyle CNC
tezgah alımlarımızı Goodway CNC takım tezgahlarını
tercih ederek tamamladık.
Bir ay önce yeni bir tezgah alma ihtiyacı doğduğu için hiç
tereddüt etmeden bir Goodway CNC torna tezgahı daha
alarak sistemimize dahil ettik.Bu da memnuniyetimizin
başka bir ifadesidir. Ayrıca daha önce kullandığımız
manuel tezgahlara göre üretim artışını sayısal ya da
yüzdelik olarak tanımlamamız gerekirse %20 ila %30
arasında üretim artışı olduğunu değerlendiriyoruz.
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Firma amaç ve hedefleriniz nelerdir?
Tarım makineleri ve sanayi makineleri sektöründe iç
ve dış müşteri memnuniyeti odaklı, yüksek kaliteli ve
ekonomik ürün çeşidine sahip, çevreye duyarlı, eğitim ve
teknolojiye önem veren, personelin yaratıcı düşüncelerini
destekleyen ve değerlendiren, verimi en üst düzeyine
çıkarmak amacıyla, personelin motivasyonunu yüksek
tutan, kuruluşun ve ortakların strateji ve hedefleri ile
uyumlu hareket eden bir firma olmak hedefimizdir.

www.egeshaft.com

FİRMA
TANITIMI
‘‘GOODWAY İLE ÜRETİM KAPASİTEMİZ EN AZ %50 ARTTI‘‘

Firma Ortağı Ziya Top
Neden Goodway’i tercih ettiniz?
2005 yılından itibaren, üretimimize uygun tezgahlar
olduğu için Goodway markasının GS-260L, GS-260, GLS200 modellerini tercih ettik.

Firmanızın kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi verir
misiniz?
1990 yıllarında Türkiye’de yeterli kalitede ve miktarda
şaft üretilemiyordu. Tarım Makinaları üreticileri çok ciddi
sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu nedenle şaft imalarına girme
kararı aldık.
Firmanız nerede, ne zaman, kim tarafından, kaç
metrekareyle, kuruldu? Kaç çalışanı vardı, şu anda kaç
kişi olarak hizmet veriyorsunuz?
1994 yılında ben, Ziya Top ve ortağım Bilgin Türkay EGE
ŞAFT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak İzmir Karabağlar’da
800 m2’lik bir atölyede 6 kişilik kadro ile imalata başladık.
Şu an İzmir Torbalı’da 8000 m2 kullanım alanı olan fabrika
binamızda 55 kişilik kadro ile imalatımızı sürdürüyoruz.
Mevcut ürünlerinizle hangi sektörlere hizmet
vermektesiniz, ürünlerinizin sektörünüzdeki diğer
ürünlerden farkları nelerdir, ürün yelpazeniz ve
çeşitliliği hakkında bilgi verir misiniz?
Üretimimiz, Türkiye’de ve dünyada Tarım Makinası imalatı,
ve yedek parçası ticareti yapan firmaları kapsamaktadır.
Tezgâh alırken hangi kriterlere dikkat edersiniz?
Tezgah alımında öncelikle imalatımız için uygun ve yeterli
olup olmayacağını, fiyatının ekonomik olmasını, hızlı
servis hizmeti ve yedek parça temininin hızlı ve ekonomik
olmasını göz önünde bulunduruyoruz.
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Goodway tezgahları ile çalışmaya başladıktan sonra, size
sağladığı kolaylıklar ve üretiminize sağladığı faydalar
nelerdir?
Biz Universal tezgahlardan CNC Tezgahlara geçiş yaparken
çok pahalı tezgahları tercih ettik. İlk kez Goodway’i
denedikten sonra gereksiz yere çok paralar verdiğimizi
anladık. Daha sonrasında tezgah alımlarımızda Goodway’i
tercih ettik ve çok memnun kaldık.
Goodway öncesi ve sonrası üretimde yüzde kaç artış
sağlandı?
Üretim kapasitemiz en az %50 arttı.
Goodway, üretim parkurunuza ne zaman katıldı?
Parkurdan alınan olumlu sonuçlar neler?
Goodway’i ilk 2003 yılında kullanmaya başladık ve çok
ciddi olumlu sonuçlar aldık.
Firma amaç ve hedefleriniz neler?
Şu anda Türkiye şaft imalatının yaklaşık %35’ini
karşılamaktayız. Ayrıca 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu
rakamı ikiye katlayarak ülkemize girdi sağlamak ve daha
fazla istihdam sağlamak istiyoruz.

www.dundarlarmakina.com

FİRMA
TANITIMI

‘‘TOYODA FH 630SX,
ÜRETİM KALİTEMİZİ ARTIRIRKEN,
FİYATLARIMIZI KONTROL ALTINA
ALMAMIZI SAĞLADI’’

Kısaca firmanızın kuruluşu ve gelişiminden bahseder
misiniz?
Dündarlar Makina, Ruşan Dündar tarafından 900 m2 kapalı
alanda, 35 çalışanı ile faaliyete başlamıştır. 2009 yılında
şirketleşen Dündarlar Makina, Eskişehir Organize Sanayi
Bölgesi’nde 6.500 m2 kapalı, 6.500 m2 açık alan olmak
üzere toplam 13.000 m2 alan üzerine fabrikasını yaparak
üretimini ve ürün çeşitlemesini artırmıştır.
2013 yılında mevcut tesislere ilave olarak yine Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 m2 açık alan, 7.500
m2 kapalı alanı olan ‘Dündarlar Makina-2’ tesislerini de
devreye alarak üretimini ve ürün çeşitlemesini artırmaya
devam etmektedir. Çalışan sayısı 250 kişiye ulaşmıştır.

Tezgah tipini belirledikten sonra, bu tezgahları üreten
firmaları, Türkiye’deki distribütörün kimler olduğu
araştırıyoruz. Özellikler, kalite, fiyat, satış sonrası hizmet
kriterleri tabii ki makine tercihimizdeki kararda etkili
olmaktadır.
Toyoda FH 630SX’i tercih etme sebepleriniz nelerdir?
Muadillerine göre Toyoda FH 630SX’in daha kaliteli
ve uygun fiyatlı olması tercihimizi Toyoda’dan yana
kullanmamızda etkili olmuştur. Toyoda FH 630SX aldıktan
sonra ithal ettiğimiz, dışarıya yaptırdığımız dişli kutularını
bünyemizde işlemeye başlamamız, üründe kaliteyi
artırırken, fiyatlarımızı kontrol altına almamızı sağlamıştır.

Şirket Sahibi Ruşan Dündar

Mevcut ürün yelpazenizden bahseder misiniz, ağırlıklı
olarak hangi sektörlere hizmet etmektesiniz?
Araç şaseleri, iş makinası şaseleri, kabinleri ve robsları,
traktör metal aksamları, kabinleri ve robsları, tarım
makinaları gibi geniş bir sektör grubuna hizmet etmekteyiz.
Dündarlar Makina bugünkü konumunda cirosunun %70’ini
yurt dışından, %30’unu yurt içinden sağlamaktadır. Üretim
yelpazesinin çok geniş olması değişik sektörlere hizmet
etmesini sağlamaktadır.
Tezgah seçimi yaparken hangi kriterlere dikkat
edersiniz?
Her bilinçli işletme gibi bizler de öncelikle mevcut
işlerimize yarayacak ve gelecekte planladığımız işlerde
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kullanabileceğimiz bir tezgah seçmeyi planlamaktayız.
Önümüzdeki yıllarda kendi markamız ile dişli kutuları
üretimini planlamaktayız. Şu an TOSCANO markası ile
dokuz çeşit tarım makinası üretimimizle yurt içi ve yurt
dışı pazarlardan ciddi paylar almaktayız ve yeni markamızı
süratle dünyaya yaymaya çalışmaktayız.
Bunların tamamı kalitemizin ve fiyatlarımızın kabul
görmesi ile oluşmaktadır.
Sizden aldığımız Toyoda FH 630SX de bizim rekabetçi
birim fiyatlarımızı oluşturmamızda, işlerimizi bünyemizde
yapıyor olmamız sebebi ile yardımcı olmaktadır.

www.tarmakbir.org
#

#

SEKTÖR
RAPORU

TARMAKBİR Sektör Raporu’ndan
(Temmuz 2013) alınmıştır.

TÜRKİYE TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜ /
BİR BAKIŞTA SEKTÖRÜN 2012 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DIŞ TİCARET

Günümüzde sektörün ihtiyaç duyduğu mekanizasyon araçlarının tamamına yakını imal edilmekle birlikte, üretim ve
satış adetleri bakımından yerli sanayi tarafından yapılması rasyonel olmayacak veya know-how'a dayanan unsurlar
ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve işletmelere uygun olarak imal edilmiş kapasiteye sahip tarım makinaları
(özellikle biçerdöver, balya, kendi yürür silaj ve pamuk hasat makinası, sabit sağım tesisleri) dışındaki tarımsal
mekanizasyon araçlarının imalatı ülkemizde yapılmakta ve ihraç edilmektedir. Henüz global bir marka değerimizin
olmaması yüzünden özellikle kendi yürür tarım makinalarının imalatı için yapılacak yatırımlar gerçekleşememektedir.
2011 yılında gerçekleşen 470 milyon $ ihracat değerinden (220 milyon $'ı traktör, 200 milyon $'ı ekipman, 50 milyon
$'ı ise traktör aksam ve parçaları) sonra, 2012 yılında yaklaşık 120 ülkeye, 620 milyon $ seviyesinde tarım makinaları
ihracatı gerçekleşmiştir. Bu değerin 325 milyon $'ı traktör, 240 milyon $'ı ekipman, 55 milyon $'ı ise traktör aksam ve
parçalarına aittir. Bu kapsamda ilk 10 ülkeye (ABD, Irak, İtalya, Polonya, Azerbaycan, Fransa, Almanya, Fas, Bulgaristan
ve Cezayir) gerçekleştirilen ihracat toplam ihracatın yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. Traktör aksam ve parçaları hariç
2012 yılında ABD'ye 96 milyon $, Irak'a 56 milyon $, İtalya'ya 42 milyon $, Polonya'ya 24 milyon $, Fransa'ya 20 milyon
$, Almanya 16 milyon $, Fas, Bulgaristan ve Cezayir'e 14'er milyon $ seviyesinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Özellikle
traktörler en önemli ihracat kalemimiz olup bunu pulluklar, yem hazırlama makinaları, süt sağma makinaları, hassas
ekim makinaları, kümes hayvancılığa yönelik makinalar, diskaro, çayır biçme ve balya makinaları takip etmektedir.
Bu dönemde traktör ihracatı yaklaşık %45 artışla 325 milyon $’a ulaşırken, traktör ithalatı %25 düşerek 260 milyon $
olmuştur. Ekipman ihracatında yaklaşık %20'lik bir artış yaşanırken, ekipman ithalatında fazla bir değişim olmamıştır.
Toplam ithalat bir önceki yıla göre %15 mertebesinde azalmıştır. 2012 yılında en çok ithal edilen tarım makinası traktör
olmuştur. Bunu biçerdöver, sulama makinaları, kümes hayvancılığa yönelik makinalar, balya ve diğer hasat makinaları,
çapa makinaları, kendi yürür silaj makinaları ve hassas ekim makinaları takip etmiştir. Traktör ihracatında birim fiyat

20 bin $ iken, traktör ithalatında birim fiyat 22 bin $ olmuştur. 2012 yılına ait son resmi istatistiklere göre sektörümüz
Türkiye makine ihracatında 22 adet alt makina ürün grubu arasında 6. sırada, en fazla değer artış oranı bakımından da
3. sırada yer almaktadır.
İmalat Ve İç Pazar Değerlendİrmesİ
Traktörde ve ekipmanda çok iyi geçen 2011 yılının ardından 2012 yılı özellikle ekipmancılar için durgun geçen bir
yıl olarak kayıt altına alınmıştır. 2007 yılında uygulamaya başlanan "Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Desteği",
özellikle 2009 yılından itibaren sektöre kayda değer bir ivme kazandırmış, program kapsamında altı yılda yaklaşık
750 milyon TL hibe desteğine ve 1 milyar 620 milyon TL satış değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte tarım ve tarım
makinaları sektörlerine çok büyük katkı sağlayan "Kırsal Kalkınma Hibe Makine Ekipman Destekleri", 2012 yılında
sektörün çarklarını yavaşlatmıştır. Mevzuatın çok geç yayınlanması nedeniyle onbinlerce çiftçi (destekten faydalanma
ümidiyle) tarım makinaları alım zamanını ilkbahardan sonbahara ötelemiştir. Bunun yanı sıra birçok makine için alım
sezonu geçmiştir. Buna bir de hibe destek bütçesinin geçen seneye göre yarı yarıya azalması eklenince, sektör kayda
değer oranda vites küçültmüş, geçen sene yakaladığı ivmeyi ve iyi havayı tüketmiştir. Sektörün, destek kapsamına
girecek makinaları ve destek bütçesini çok geç öğrenmesi sebebiyle plan-program yapamaması, mevzuatın çok geç
açıklanması ve mevzuat kaynaklı bazı sorunların 2013 yılında aşılması umut edilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Sn. Mehdi Eker'in de sık sık vurguladığı üzere, ülkemizdeki tarım arazilerinde artış olmamasına rağmen tarımda
yaşanan verim ve üretim artışının en önemli sebebi tarımın daha modern makinalarla yapılmasıdır. Bununla birlikte en
kısa sürede bir fayda analizi çalışmasının yapılması, makinaların ekonomik etkinliğinin belirlenmesi, birim maliyet için
daha fazla fayda veren makinaların öncelikle desteklemeye konu edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu çalışmaların havza
bazlı üretimi destekleme modelleri ile eşgüdüm içinde yapılması, en küçük ölçekte bölgesel bazda makine parkının
çıkarılması, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ortak makine kullanımının da desteklemelerle teşvik edilmesi önemlidir.
Özellikle hasat mekanizasyonunda kullanılan, yüksek teknoloji içeren makinaların yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi
için, örneğin 2016 yılında destek kapsamına alınacak makinaların şimdiden belirlenmesi şarttır.
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www.mebk12.meb.gov.tr

OKUL
TANITIMI
ÇORLU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
CNC tezgâhlar ile çalışmaya başlama sürecinizden ve
gelişiminden bahseder misiniz?
Önceki yıllarda hiç CNC tezgâhımız yoktu. İlk olarak
Okul Aile Birliği katkılarıyla Tezmaksan Makina’dan
satın aldığımız Goodway GCL-2L ile çalışmaya başladık.
Sonrasında Tezmaksan Makina’dan ikişer haftalık gruplar
halinde aldığımız eğitimlerle, öğrencilerimiz için daha
donanımlı ve bilgili hale geldik. Ve bu süreçte çok yol kat
ettik. Böylelikle Trakya genelinde bir numara olduğumuzu
düşünüyoruz.
Goodway ve Dahlih ile çalışmaya nasıl karar verdiniz,
eğitime katkılarından bahseder misiniz?
Bölgemiz sanayisinde CNC kullanımı konusunda eleman
ihtiyacı fazla olduğu tespit edildiğinden, yaptığımız
araştırmalar ve referanslar sonucunda ilk olarak 2009
yılında Goodway GCL-2L ile çalışmaya başladık. Sonrasında
Goodway GLS-200 tezgâhını ve Dahlih MCV-860 Dik İşleme
Merkezleri’ni de alınıp, eğitimin desteklenmesi yoluna
gittik. Çok geride olmamıza rağmen, alınan tezgâhlar ve
eğitimlerle, çoçuklarımız için çok daha bilgili ve donanımlı
hale geldik. Zaman zaman yine kendi aramızda bilgi
paylaşımları yaparak, birbirimizi yetiştirmeye devam
ediyoruz. Sonuç olarak Çorlu Endüstri Meslek Lisesi
Makina Teknolojileri Bölümü’nden, Bilgisayarlı Makine
İmalatı Dalı’nda 250 civarında mezun verdik.

Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi gruplarımız var ve bu
gruplardaki öğrenciler bizzat CNC tezgâhlarda uygulama
yapma şansı buluyorlar.
Gerek Dahlih MCV-860 Dik İşleme Merkezleri’nde gerekse
Goodway GCL-2L ve yeni bünyemize katılan GLS-200 CNC
tezgâhlarda öğrenciler, kendilerine verilen resimlerin
programlarını yazıyorlar ve uygulama parçalarını bu
tezgâhlarda işleyebilme fırsatını buluyorlar.
UMEM kapsamında 2010 yılı Mart ayında iki tane CNC
torna kullanım kursu düzenlendi. 30 kişinin katıldığı
kurslarda Goodway CNC torna modelleri ile eğitim gören
kişiler, direkt olarak işletmelerde işbaşı yaptı. 2012 yılında
UMEM kapsamında düzenlenen CNC Dik İşleme kursları
kapsamında da yine Tezmaksan Makine’den tercih
ettiğimiz Dahlih MCV-860 modeli kullanıldı.
Çorlu Endüstri Meslek Lisesi olarak yakın gelecekteki
hedeflerinizden kısaca bahseder misiniz?
Sanayi içinde çalışanlara yönelik kurslar, eğitimler
düzenlenip CNC konusunda bilgilendirme ve belgelendirme
işlemleri yapılması hedefliyoruz. Aynı zamanda tezgâhları
alış kaynağımız olan UMEM ile kurslarla sanayiye,
işletmelere eleman yetiştirme konusu üzerine gideceğiz.

Okul Müdürü Vekili Mustafa Bayrav

Okul Müdürü Vekili Mustafa Bayrav
Makine Teknolojileri Alan Şefi Mehmet Karadeniz
Makine Teknojileri Öğretmeni Erkan Yalaza
Makine Teknolojileri Atölye Şefi Mesut Malçek
Teknik Müdür Yardımcısı Oğuz Günaçan
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Okul Müdürü Vekili Mustafa Bayrav
Makine Teknojileri Öğretmeni Erkan Yalaza
Tezmaksan CNC Satış Sorumlusu Gökhan Şengül
Makine Teknolojileri Alan Şefi Mehmet Karadeniz
Makine Teknolojileri Atölye Şefi Mesut Malçek
Teknik Müdür Yardımcısı Oğuz Günaçan

www.ecetrak.com

FİRMA
TANITIMI

‘‘SUPERTEC G32A 80CNC MODELİNİ
HASSAS, SAĞLAM ve HIZLI OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK’’

Firmanızın kuruluşu ve gelişiminden bahseder misiniz?
ECEMAK, 2007 yılında ülkemizin sanayi şehri Konya’da
el traktörleri sektöründe faaliyet göstermeye başlamış,
kısa süre içerisinde ürettiği ve piyasaya arz ettiği tarım
makineleri ile çiftçimizin beklentilerine karşılık vermiş ve
güvenini kazanmıştır.

Mevcut ürünleriniz ve ürün yelpazeniz hakkında kısaca
bilgi verebilir misiniz?
Tamamen yerli sermaye ile Erdirenler Dişli bünyesinde
faaliyetine devam eden firmamız, şanzıman ve dişli
grubunu da tamamen kendi tesislerinde imal ederek
müşterilerimizin beğenisine sunmaktadır.

Kuruluş sürecinde belirlediği ilk altı yıllık vizyonu
çerçevesinde öncelikli olarak belirlediği hedefleri bir bir
gerçekleştirerek hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların
kaynaklarını en ekonomik şekilde kullanmaları, ülke tarımı
ve ekonomisine katma değer üretmeleri ve dolayısıyla
toplumsal gelişme ve refah seviyesinin artmasına olumlu
katkıda bulunmuştur. Geçen beş yıllık süre içerisinde
şartsız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz
vermemiş, sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlamak
amacı ile sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge çalışmalarına
hız veren, en kaliteliyi en ekonomik şekilde piyasaya arz
etmenin gayreti içerisinde olmuştur.

Supertec G32A 80CNC modelini neden tercih ettiniz?
Hassas, sağlam ve hızlı olduğu için tercih ettik. Bunun yanı
sıra Tezmaksan Makine gibi uzman servisli ve köklü bir
firma tarafından ithal ediliyor olması da bizim için önemli
bir unsurdu.
Supertec G32A 80CNC modelinin size sağladığı
kolaylıklar nelerdir?
Daha önce universal makinalarda saatlerce taşlama
yapmamıza rağmen, istediğimiz ölçü ve hassasiyette
sonuçlar elde edemiyorduk. Supertec G32A 80CNC modeli
ile işlerimiz hem hızlandı hem de hassasiyet kazandı.

Ecemak Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdiren

Firmanızın hedeflerinden kısaca bahseder misiniz?
Sadece Konya değil, Türkiye sanayisine istihdam sağlamaya ve tarım sektörünün en kaliteli makinalarını üretip Türk
çiftçisinin kullanımına sunmayı hedeflemekteyiz. Altı yıldır bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz ve en iyisini yapmaya
devam edeceğiz.
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www.siemens.com.tr/SinamicsV20
hareketkontrol.tr@siemens.com

TEKNİK
YAZI

Siemens SINAMICS V20 İle kesİntİsİz çalışma
ve maksİmum üretİm

Günümüzde, işletmelerdeki en büyük sorunlardan biri,
kötü şebeke şartlarından dolayı üretimin durması ve
bunun sonucunda toplam fabrika veriminin azalmasıdır.
Bu noktada yanıtı aranılan soru, işletmede kullanılan
cihazların ne tür özelliklere sahip olarak, elektrik şebeke
dalgalanmalarında hata vermeyip kesintisiz çalışmaya
devam etmesidir. Siemens SINAMICS V20 serisi AC motor
hız kontrol cihazları, tesislere bu sorunun yanıtını veren
en modern cihazlardan biridir.
SINAMICS V20 serisinin gelişmiş fonksiyonlarından
biri, “Kesintisiz Çalışma Modu”dur. Bu mod, aktif
hale getirilerek, motoru durdurmadan hatalara karşı
maksimum tolerans gösterilir.

Otomatik restart aktif: Hatalara karşı otomatik restart
aktif edilir. Bu durumda, sürücüde analog sinyal kaybı,
motor PTC hatası vb. bir sebeple hata oluşması durumunda
sürücü bu hatayı resetlemeye çalışır. Hatayı oluşturan
sebep ortadan kalkmış ise sürücü bu reseti kabul eder ve
tekrar ilgili hız bilgisini kontrol eder. Bu durumda, start
kontağı kalıcı olmalıdır.
Kesintisiz çalışma modunda hata resetleme sayısı
maksimum deneme sayısı olan 10’a set edilir.
Vdc-min DC bara kontrolörü aktif: SINAMICS V20, şebeke
gerilim düşmelerinde motordaki enerjiyi kullanarak düşük
gerilim hatası vermeden canlı kalmaya çalışır.
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Fonksiyonu aktif etmek için yalnızca bir parametrenin
değerini değiştirmek (P0503 = 1) yeterlidir.
Bir makro parametre olan P0503’ün değişmesiyle
fonksiyonlar, hatalara karşı maksimum tolerans
gösterecek şekilde otomatik olarak aktif hale gelir.
Fonksiyon, pek çok önemli detayı içerir. Bu detayları şu
şekilde özetlemek mümkündür:
Sürücü aşırı akım koruması aktif: Aşırı akım yüklenme
durumunda sürücü frekans ve akımını azaltarak güvenli
bölgede çalışmayı sürdürür. Akım, tekrar limit değerlerin
altına geldiğinde çıkış frekansı artırılır. Böylece aşırı akım
durumunda sürücü hata vermek yerine frekansını kısarak
kesintisiz çalışmayı sürdürür.

Bu durumda gereken enerji, motor hızı azaltılarak elde
edilir. Özellikle fan gibi yüksek ataletli yüklerde bu özellik
sayesinde enerji kesintilerinde canlı kalma süresi daha
uzun olur.
SINAMICS V20 serisindeki “Kesintisiz Çalışma Modu”nun
en önemli özelliklerinden biri de, sürücünün hataya geçtiği
durumlarda hataya atanmış kontak konum değiştirilmez
ve hazır (ready) durumu maksimum hata resetleme sayısı
olan 10’a ulaşıncaya kadar devam eder.
Böylece üst kontrolöre hata bilgisi gitmediği için sürücünün
start kontağı kesilmez.

www.armadayazilim.com

FİRMALARDAN
HABERLER
‘SOLIDWORKS İLE HATA ORANINIZ GERÇEKTEN ÇOK DÜŞÜK’
1967 yılında kurulan, çiftçiyi dinleyerek, ihtiyaçlarını
tespit etmek ve makine iyileştirmelerini bu ihtiyaçlara
göre yapmak misyonu ile faaliyetlerini sürdüren İrtem
Tarım Makineleri Ar-Ge Müdürü İsmail Akyıldız ile
tasarım- üretim süreçleri ve SolidWorks’ün bu süreçte
şirketlerine getirdiği faydalar üzerine görüştük.
SolidWorks ile ne zaman ve neden çalışmaya başladınız?
2007 yılında çalışmaya başladık. Autocad kullanıyorduk
2 boyut bize yeterli gelmiyordu. Bundan dolayı 3. Boyuta
geçmeye karar verdik. İlk olarak inventor aldık, Altı ay
kadar kullandık fakat bize pek kullanışlı gelmedi. Daha
sonra SolidWorks ile tanıştık. Şu an iki adet SolidWorks
Professional ve iki adet SolidWorks Premium olmak üzere
dört adet lisansımız bulunmaktadır.
Lütfen iş süreçlerinizden ve SolidWorks’ün bu süreç
içerisindeki yerinden bahseder misiniz? Bu yazılımı
kullanmak, size ne gibi faydalar sağlıyor?
Üretim aşamamızın başlangıcından ürün ağaçlarının
çıkartılması ve reçetelendirilmesine, ayrıca bazı parçaların
mukavemet analizlerine, teknik resimlerine ve kitapçık
yapımına kadar bütün süreçlerde SolidWorks kullanıyoruz.
Bu tür yazılımı kullanmak bizim gibi işletmeler için
olmazsa olmaz gibi bir şey.
Tasarım aşamasında gerekli zamanı ayırdığınız takdirde
hata oranınız gerçekten çok düşük oluyor. Oran olarak
vermek gerekirse %5 diyebiliriz. Bu oran da formlu
sacların olması ve büküm katsayılarının birbirini
tutmamasından, aynı kalınlıktaki malzemelerin kalitesin
aynı olmamasından kaynaklanıyor. SolidWorks ortamında

gerekli dikkatle tasarım yapıp, montajları doğruladıktan
sonra iyi kodlama yaparak üretimde birebir üretebilirseniz
bu hata oranı da ortadan kalkar.
SolidWorks çözümlerini tavsiye eder misiniz?
SolidWorks çözümlerini diğer firmalara kesinlikle tavsiye
ediyorum. Mesela ben marangoz olsam, mutfak işleri
yapsam kesinlikle müşterinin yanında ya yeni tasarım
yaparım ya da yaptığımı gösteririm. Birkaç dakika
içinde maliyetini söyler işi orada bitirdim. Mimar olsam
kullanırdım. Bakın imalat sektöründen bahsetmiyorum,
onlar için zaten olmazsa olmaz.

SolidWorks Türkiye Yetkili Distribütörü Armada
Yazılım’dan aldığınız eğitim, teknik destek ve Armada
Portal üyeliği ile ilgili yorumlarınızı paylaşır mısınız?
Armada Yazılım’dan aldığım her türlü satış sonrası
hizmetten memnunum. Bundan dolayı da tüm
lisanslarımızın 2015 yılına kadar bakım anlaşmasını 2015
yılına kadar uzattık. Armada portal kullanışlı bir portal
Türkçe olması kullanıcılar için uygun. İyi bir kütüphanesi
var kullananlar için iyi bir kaynak.

TEZGAHLAR İÇİN İPUÇLARI
Siemens 802D kontrollü tezgahlarda uzun süre kapalı kalma veya çeşitli arıza sonrasında sistem fabrika
ayarlarına geri dönebilmektedir. Bu durumda tezgahın parametrik yedeklerinin geri yüklenmesi gerekir.
Eğer güncel yedek alınmadıysa çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Bu durumun önüne geçmek için 802D kontrollü
tezgahlarda “DATALARI KAYDET” (DATA SAVE) menüsü bulunmaktadır. Bu menü kullanılarak sorunsuz çalışan
tezgahın o anki datası kaydedilebilir. Bir problem durumunda “KAYDEDİLMİŞ DATALARLA BAŞLAT” seçeneği
ile tezgah geri yüklenebilir.
DATALARI KAYDETME
Tezgah sorunsuz çalışır durumda olmalıdır.
SHIFT ve SYSTEM/ALARM tuşlarına aynı anda basarak
SYSTEM ekranına geçilir.
“ŞİFRE GİR” (SET PASWORD) ile “CUSTOMER” şifresi
girilir.
Yine aynı ekranda “DATALARI KAYDET” (DATA SAVE)
butonuna basılır.
Bir onay penceresi gelecektir. Burada “TAMAM”
(OK) butonuna basılarak datalar kaydedilir. Bu işlem
esnasında tezgahı kapatmamak gerekir.

ÖNEMLİ!

DATALARI GERİ YÜKLEME
SHIFT ve SYSTEM / ALARM tuşlarına aynı anda basarak
SYSTEM ekranına geçilir.
“ŞİFRE GİR” (SET PASWORD) ile “CUSTOMER” şifresi
girilir.
“DEVREYE ALMA” (START-UP) butonuna basılır.
“Kaydedilmiş datalarla aç” (Reload saved user data)
seçeneği işaretlenir.
Ekranın sağındaki “TAMAM” (OK) butonuna basılır.
Bir onay penceresi gelecektir. Burada “TAMAM”
(OK) butonuna basılarak geri yükleme işlemi
başlatılır. Bu işlem esnasında tezgahı kapatmamak
gerekir.

DATA GERİ YÜKLEMESİ SONRASI, PROGRAM VE TAKIM BİLGİLERİ DEĞİŞECEKTİR.
TEZGAH ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMELİDİR.
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İÇİMİZDEN
BİRİ
PINAR KOTEL / İNSAN KAYNAKLARI YETKİLİSİ
1983 yılında İstanbul’da doğdum. Lise eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl Trabzon,
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’ne kayıt oldum ve 2003
yılında onur öğrencisi olarak mezuniyetimi aldım. Üniversite hazırlık döneminde Kabin
Memuru olarak Hava Yolları’nda başlayan iş hayatım, mezuniyetle birlikte profesyonel
çalışma hayatına ilk adımı atmamı sağlamış ve özel hava yolu şirketinde İnsan Kaynakları
Uzmanı olarak 4,5 yıl görev yaptıktan sonra, 2007 yılı özel bir hastanede altı yıl İnsan
Kaynakları ve Özlük İşler Sorumluluğu ile birlikte Kurumiçi Eğitim ve Kalite çalışmalarını
kapsayan iç denetçi görev yetki ve sorumluluklarını üstlenerek geçen yıllar bilgi birikimimi
kuvvetlendirmiştir.
2013 yılı itibari ile de çok sevdiğim Tezmaksan Ailesi’nde başladığım İnsan Kaynakları
Yetkilisi görevine, iş hayatında 10 yıl bilfiil hizmet verme hayalimi gerçekleştirmek isteği
ile devam etmekteyim. Hayata daha geniş baktığımızda, ailemle zamanın kıymetini bilerek
günü yaşamayı seviyorum. Kendime ait zamanı Hava ve Su sporları yaparak geçirmeyi tercih
ediyorum. Uzun yol seyahati ise olmazsa olmazlarımdan.
Tezmaksan Şirket Grubu İnsan Kaynakları olarak öncelikli güncel hedefimiz, şirketimizin
stratejik hedeflerine uyum sağlayarak, yüksek performanslı çalışanların işletmeye
katılması, mevcut personelin eğitim ve performans süreçleri ile potansiyellerini ortaya
çıkarma mekanizmasının oluşturulması, mutlu çalışanlar yaratmak ve mevcut performansı
artırarak hedeflerimize direkt etki edecek aksiyonları yönetmektir.

DOĞUM GÜNLERİ
EYLÜL

SİNAN SOYDAN			
CİHAN YILDIRIM			
KAZIM ERSİN EREN			
MURAT YORULMAZ			
BUSE TURUNÇTUR			
AYŞEGÜL BAYRAMOĞLU		
KEMAL ÖZÇAKICI			
METEHAN ÖZTEKİN			
RESUL HOZMAN			
MUSTAFA GÜNEYSU		
BURAK GÜRBÜZ			
SERKAN GÜNEŞ			
ELİF BERKER			
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ENGİN KARAKUŞ			
DUYGU AYDOĞDU			
AYKUT DULKAN			
TEZCAN KAZANLIK			
ASIM ÇETİN				
RAMAZAN KARA			
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Firma		

:

Ad Soyad

:

Departman

:

Adres		

:

İlçe		

:

İl		

:

Tel		

:

Faks		

:

Gsm		

:

E-mail		

:

Üretim ve faaliyet alanlarınız nelerdir?

FİYATI:

30.000 $

MARKA: LOKESH CNC TORNA
MODEL: TL-20
ÜRETİM TARİHİ: 2007
ÖZELLİKLER:
_Siemens 802D SL Kontrol Ünitesi
_8“ Ayna
_Tornalama Çapı 320 mm
_Tornalama Boyu 420 mm
_10 İstasyon Taret

FİYATI:

160.000 $

MARKA: TAILIFT
MODEL: HPS-2500 PUNCH PRESS
ÜRETİM TARİHİ: 2008
ÖZELLİKLER:
_Fanuc Kontrol Ünitesi
_Otomatik Yağlama Sistemi
_Multi Tool Kullanabilme Özelliği
_Alan Sensörleri
_4 Adet Index
_1525x4980 mm Saç Ölçüsü
_30 Ton Zımbalama Kapasitesi

FİYATI:

95.000 $

MARKA: GOODWAY
MODEL: GS-280MYS
ÜRETİM TARİHİ: 2006
ÖZELLİKLER:
_Fanuc Kontrol Ünitesi
_C Eksen Özelliği
_Y Eksen Özelliği
_12 İstasyonlu Taret
_10” Ayna
_Karşı Ayna

FİYATI:

20.000 $

MARKA: GOODWAY TORNA TEZGAHI
MODEL: TA-32
ÜRETİM TARİHİ: 1997
ÖZELLİKLER:
_Fanuc Kontrol Ünitesi
_6”pens ayna
_6 istasyonlu taret
_32 mm çubuk kapasitesi

FİYATI:

27.500 $

MARKA: ARGO
MODEL: A-51T
ÜRETİM TARİHİ: 2006
ÖZELLİKLER:
_Fanuc Kontrol Ünitesi

FİYATI:

47.000 $

MARKA: DAHLIH
DİK İŞLEME MERKEZİ
MODEL: MCV 1020 BA
ÜRETİM TARİHİ: 2004

ı!

satıld

ı!

satıld

ÖZELLİKLER:
_16 Takım Magazin
_10.000 rpm

FİYATI:

70.000 $

MARKA: STARTECH
MODEL: JMAC-1500 NC-2N
ÜRETİM TARİHİ: 2007
ÖZELLİKLER:
_CNC Silindirik Taşlama
_Fanuc Kontrol
_Taşlama Çapı 400 mm
_Taşlama Boyu 1.500 mm

FİYATI:

32.000 euro

MARKA: MITSUBISHI
MODEL: FX 20
ÜRETİM TARİHİ: 1997
ÖZELLİKLER:
_Mitsubishi Kontrol Ünitesi
_Jeneratör
_Havuzda Kesim
_Otomatik Tel Takma
_500x350x300 mm
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ı!

satıld

FİYATI:

47.000 $

MARKA: HUMMER
MODEL: VMC-1200
ÖZELLİKLER:
ı!
_Kutu Kızak
satıld
_10,000 rpm
_Siemens 802D SL+24 ATC-BT50
_Direct Drive

FİYATI:

22.000 $

MARKA: RAYFENG
MODEL: RFC-32
ÜRETİM TARİHİ: 2007
ÖZELLİKLER:
_Syntec 900T
_8 Station Gang Yipi Tutucu
_Çubuk Sürücü (Sürücünün tek fiyatı
1500 $’dir.)

FİYATI:

30.000 $

MARKA: HUMMER
MODEL: T-42Q
ÜRETİM TARİHİ: 2008
ÖZELLİKLER:
_6’’ Pens Aynalı
_20X20 Taret
_Karşı Kuleli Otomat

FİYATI:

25.000 euro

MARKA: PINACHO
MODEL: MUSTANG 225/1000
ÖZELLİKLER:
_225 tornalama çapı
_1000mm Boy
_8 İstasyonlu Taret
_10'' Hidrolik ayna

